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20. Dezember z940. ERLASS des Fuhrers 
uber die Ausubung des Gnadenrechts 
in den besetzten niederlandischen Ge
bieten (Reichsgesetzblatt, T ei! I, Seite 
1644). (Verordnungsblatt, Stuck 1.) 

In den besetzten niederlandischen Gebie
ten ubertrage ich mit dem Recht der Weiter
ubertragung die Ausubung des Niederschla
gungsrechts sowie die Befugnis zu Gnaden
erweisen und ablehnenden Entschliessungen 
in Gnadensachen dem Reichskommissar fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete. Ich 
behalte mir vor, in einzelnen Fallen selbst 
zu entscheiden. 

§ n4 der Verordnung uber das militarische 
. Strafverfahren im Kriege und bei besonde
rem Einsatz vom 17. August 1938 (Reichs
gesetzbl. 1939 I S. 1457) mit der Abiinde
rung im Artikel V der Siebenten Verordnung 
zur Durchfiihrung und Erganzung der Ver
ordnung uber das militarische Strafverfah
ren im Kriege und bei besonderem Einsatz 
vom 18. Mai 1940 (Reichsgesetzbl. IS. 787) 
bleibt unberiihrt. Unberuhrt bleibt auch die 
Ausubung des Gnadenrechts in Sachen der 
SS- und Polizei-Strafgerichtsbarkeit. 

Berlin, den 20. Dezember 1940. 
Der Fuhrer , 

ADOLF HITLER. 

Der Reichsminister und Chef der 
Reichskanzlei, 

DR. LAMMERS. 

6. Januar z94z. VERORDNUNG desReichs
kommissars fiir die besetzten niederliin
dischen Gebiete uber die Ausubung des 
Gnadenrechts. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
I.) 

Auf Grund des Erlasses des Fuhrers Uber 
die Ausubung des Gnadenrechts in den be-
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20 December z940. DECREET van den 
Fuhrer betreffende de uitoefening van 
het recht van abolitie en van gratie in 
het bezette Nederlandsche gebied 
(Rijkswetblad, dee! I, biz. 1644). (Ver
ordeningenblad, Stuk 1.) 

In het bezette Nederlandsche gebied draag 
ik de uitoefening van het recht van abolitie 
alsmede het recht gratie te verleenen en ver
zoeken om gratie af te wijzen over aan den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, een en ander m et het recht 
deze rechten op zijn beurt aan anderen over 
te dragen. Ik behoud mij voor in afzonder
lijke gevallen zelf te beslissen. 

§ n4 van de Verordening over de rechts
pleging in militaire strafzaken in oorlogstijd 
en bij bijzondere, op <laden van oorlog gelij
kende acties (Verordnung uber das militii
rische Strafverfahren im Krieg und bei be
sonderem Einsatz) van 17 Aug,ustus 1938 
(Rijkswetblad 1939 I biz. 1457) met de wij
ziging in Artikel V van de Zevende Veror
dening ter uitvoering en aanvulling van de 
Verordening over de rechtspleging in mili
taire strafzaken in oorlogstijd en bij ' bijzon
dere, op <laden van oorlog gelijkende acties 
(Siebente Verordnung zur Durchfuhrung 
und Ergiinzung der Verordnung uber das mi
Jitiirische Strafverfahren im Kriege und bei 
besonderem Einsatz) van 18 Mei 1940 
(Rijkswetblad I , biz. 787) blijft onvermin
derd van kracht. Hetzelfde geldt voor de uit
oefening van het recht van abolitie en van 
gratie in zaken, behoorende tot de straf
rechtspleging der SS en politie. 

B erlijn, 20 December 1940. 
De Fuhrer, 

ADOLF HITLER. 

De Rijksminister en Chef van de 
Rijkskanselarij, 

N°. 2. 
I 

DR. LAMMERS. 

6 ]anuari z94 z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de uit
oefening van het recht van abolitie en 
van gratie.(Verordeningenblad, Stuk 1.) 

Op grond van het Decreet van den Fi.ihrer 
betreffende de uitoefening van het recht van 



setzten niederlandischen Gebieten vom 20. 
Dezember 1940 (RGBI. I S . 1644) verordne 
ich: 

§ l. 

(1) Ich behalte mir die Entschliessung 
iiber die Ausiibung des Begnadigungsrechts 
vor 

1) in alien zur Zustii.ndigkeit des Deut
schen Landesgerichts oder des Deutschen 
Obergerichts in den besetzten niederliindi
schen Gebieten gehorenden Sachen, 

2) in denjenigen Sachen, in denen vor 
dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 52/ 
1940 iiber die Deutsche Gerichtsbarkeit in 
Strafsachen die niederliindischen Gerichte 
eine Verurteilung wegen einer Straftat aus
gesprochen haben, die nunmehr nach § 2 der 
genannten Verordnung zur Zustiindigkeit der 
deutschen Gerichte gehoren wiirde, 

3) in alien i.ibrigen Sachen, in denen nie
derliindische Gerichte auf eine drei Monate 
iibersteigende Freiheits- oder Ersatzfreihei ts
strafe oder auf eine hohere Geldstrafe als 
eintausend Gulden erkannt haben. 

(2) Das Gleiche gilt fiir die Niederschla
gung schwebender Strafverfahren. 

§ 2. 

Im iibrigen iibertrage ich die Ausiibung 
des Gnadenrechts in den zur Zustandigkeit 
der niederliindischen Gerichte gehorenden 
Strafsachen dem Generalsekretiir im Mini
sterium fiir Justiz, soweit ich mir nicht im 
Einzelfall die Entscheidung vorbehalte. 

§ 3. 
Alie dieser Verordnung entgegenstehenden 

Vorschrift en, insbesondere die Artikel 14a 
bis 17 des niederlandischen Strafgesetzbuches 
(Wetboek van Strafrecht) und die Artikel 
559 und 560 der niederliindischen Strafpro
zessordnung (Wetboek van Strafvordering), 
finden keine Anwendung. 

§ 4· 
Die Ausfiihrungsbestimmungen zu dieser 

Verordnung werden <lurch Verwaltungsan
ordnung getroffen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
D en H aag, a m 6. Januar 1941. 

Der Reichskom=issar fiir die besetz ten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

6. Januar z94z. ZWEITE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederliindis•chen G ebiete zur Abande
rung und E rganzung der Verordnung Nr. 
34'1940 iiber die Verdunklung. (Verord
nungsblatt, Stiick 1). . 
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abolitie en van gratie in het bezette Neder
landsche gebied van 20 D ecember 1940 (R. 
W.B. I, blz. 1644) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) De beslissing over de uitoefening van 

het recht van gratie behoud ik mij voor : 

1) in alle zaken, vallende binnen de be
voegdheid van het Duitsche Landgerecht of 
het Duitsche Hooggerechtshof in het bezette 
Nederlandsche gebied; 

2) in al die zaken, waarin v66r de in
werkingtreding der Verordening No. 52/1940 
betreffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken een Nederlandsche rechter 
een veroordeeling ter zake van een strafbaar 
feit heeft uitgesproken, tot de behandeling 
waarvan op grond van§ 2 der genoemde ver
ordening thans de Duitsche gerechten be
voegd zouden zijn; 

3) in alle overige zaken, waarin een Ne
derlandsche rechter een vrijheidsstraf, daar
onder begrepen vervangende hechtenis van 
meer dan drie maanden dan wel een geld
boete van meer dan duizend gulden, heeft 
opgelegd. 

(2) Hetzelfde geldt ter zake van het 
recht van abolitie. 

Artikel 2. 

Voor het overige draag ik de uitoefening 
van het recht van abolitie en van gratie bij" 
strafzaken, waarvan de Nederlandsche rech
ter kennis neemt, over op den Secretaris 
Generaal van het Departement van Justitie, 
voor zoover ik mij niet in bepaalde gevallen 
de beslissing voorbehoud. 

Artikel 3. 
Alle met deze verordening in tegenspraak 

zijnde voorschriften, meer in het bijzonder 
de artikelen 14a tot en met 17 van het Ne
derlandsche Wetboek van Strafrecht en de 
artikelen 559 en 560 van het Nederlandsche 
Wetboek van Strafvordering, blijven buiten 
toe passing. 

Artikel 4. 
De voorschriften ter uitvoering van deze 

verordening worden bij Instructie gegeven. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 Januari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

6 Januari z94z. TWEEDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van 
de Verordening No. 34/i940 betreffende 
het verduisteren. (Verordeningenblad, 
Stuk 1). 
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Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers Uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 34/1940 Uber die Ver
dunklung in der Fassung der Verordnung Nr. 
212/1940 wird wie folgt abgeiindert und er
ganzt: 

I . 
Im § ro, Ziffer 1, wird hinz_pgefiigt : 

,,Das Licht der Freilampen von Kraft
und Pferdedroschken muss gelb und in 
seiner Helligkeit so gediimpft sein, dass 
es nur bis zu einer Entfernung von 100 
m sichtbar ist." 

II. 
Im § ro a, Absatz 1, Ziffer 5, sind die 

Worte ,, , sowie fiir Freilampen von Kraft
und Pferdedroschken" zu streichen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am achten Tage 
nach dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft. 

Den Haag, am 6. Januar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

23. Dezember r940. VERORDNUNG der 
Generalsekretiire in den Ministerien fiir 
Waterstaat, des Innern, fiir Justiz, fiir 
Finanzen und fiir Handel , Gewerbe und 
Schiffahrt uber die Bauwirtschaft. (Ver
ordnungsblatt, Stiick 1). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Der Generalbevollmiichtigte fiir den 
Wiederaufbau wird, unabhiingig von seinen 
Befugnissen auf dem Gebiete des Wiederauf
baus, mit der allgemeinen Leitung der ge
samten Bauwirtschaft betraut. 

(2) Er fiihrt neben der Dienstbezeich
nung ,,G eneralbevollmiichtigter fiir den Wie
deraufbau" auch die Dienstbezeichnung ,,Ge
neralbevollmiichtigter fiir die Bauwirtschaft 
in den besetzten niecferliindischen Gebieten" 
(im folgenden ,.Generalbevollmachtigter" 
genannt). 

§ 2. 

(1) D er Generalbevollmiichtigte trifft 
nach Anhorung der in Betracht kommenden 
Organisationen des Baugewerbes diejenigen 
Massnahmen, die er fiir die Regelung der ge
samten Bauwirtschaft fiir erforderlich halt. 
Sie konnen auch die Erzeugung und die Ver
arbeitung von Baumaterialien und den Han
del damit betreffen. 
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Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer betreffende de uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden· in Nederland van 18 
Mei '1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 34/1940 betreffende 

het verduisteren, zooals deze verordening is 
gewijzigd door de Verordening No. 212/1940, 
wbrdt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

I . 
In § 10 wordt aan het slot van het onder 

1 bepaalde ingevoegd: 
,,De verlichting van taxameters in 

huurauto's en -rijtuigen dient geel te 
zijn; zij moet zoodanig zijn getemperd, 
dat zij slechts tot op 100 m zichtbaar is." 

II. 
In§ 10a, lid 1, onder 5, vervallen de woor

den : ,, ,alsmede voor de verlichting van taxa
meters in huurauto's en -rijtuigen". 

Artikel 2. 
Deze verordening treedt in werking op 

den achtsten dag na dien harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 Januari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- lNQUART. 

23 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat,vanBinnenland
sche Zaken, van Justitie, van Financien 
en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende de Bouwnijverheid. 
(Verordeningenblad, Stuk 1). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
( 1) De Algemeen G emachtigde voor den 

Wederopbouw wordt, onafhankelijk van zijn 
bevoegdheden op het gebied van den weder
opbouw, belast met de algeheele leiding van 
de geheele bouwnijverheid. 

(2) Hij draagt naast den titel ,.Algemeen 
Gemachtigde voor den Wederopbouw" ook 
den titel ,,Algemeen Gemachtigde voor de 
Bouwnijverheid in het bezette N ederlandsche 
gebied" (verder te noemen ,,Algemeen G e
machtigde"). 

Artikel 2 . 

(1) D e Algemeen Gemachtigde treft, na 
overleg met de daarvoor in aanmerking ko
mende organisaties van de bouwnijverheid, 
zoodanige maatregelen, als hij voor d e rege
ling van de geheele bouwnijverheid noodig 
acht . Deze maatregelen kunnen tevens op de 
vervaardiging en verwerking van en den han
del in bouwmaterialen betrekking hebben. 
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(2) Der Generalbevollmachtigte kann 
alien natiirlichen und juristischen Personen 
Weisungen erteilen, inwieweit Arbeiten auf 
den Gebieten des Wasserbaus, Eisenbahn
und Strassenbaus, Privat- und Industrie
baus und Nutzbaus auszufiihren sind. 

(3) Der Generalbevollmachtigte kann 
auch gegeniiber samtlichen niederlandischen 
Behi:irden Massnahmen gemass Absatz . r 
treffen und Weisungen gemass Absatz 2 er
teilen. 

(4) Der Generalbevollmachtigte trifft 
die Massnahmen und erteilt die Weisungen 
gemass den Absatzen r bis 3 stets im Ein
vernehmen mit den Generalsekretaren in den 
Ministerien fiir Finanzen und fiir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt und im Einvemeh
men mit den Generalsekretaren in den iibri
gen Ministerien, soweit die Massnahmen 
oder Weisungen deren sachlichen Zustandig
keitsbereich beriihren. 

§ 3. 
(1) Alie Auftrage der im § 2 bezeichne

ten Personen und Behi:irden zur Ausfiihrung 
von Bauarbeiten auf den dart im Absatz 2 

genannten Baugebieten unterliegen der vor
herigen Z ustimmung des Generalbevollmach
tigten. 

(2) Baugenehmigungen der Gemeinde
verwaltungen werden nur mit vorheriger Zu
stimmung des Generalbevollmachtigten oder 
eines von ihm dazu Beauftragten erteilt. 

§ 4· 
Der Generalsekretar im Ministerium des 

Innern kann auf Antrag des Generalbevoll
machtigten und im Einvemehmen mit ihm 
Aenderungen in Gemeindebauordnungen an
ordnen. Die auf Grund solcher Anordnungen 
erfolgten Aenderungen der Bauordnungen 
ki:innen nur mit Genehmigung des General
sekretars im Ministerium des Innern und des 
Generalbevollmachtigten wieder abgeandert 
werden. 

§ 5. 
Die §§ 2 bis 4 finden keine Anwendung auf 

Bauvorhaben deutscher Dienststellen und 
auf die bei solchen Bauvorhaben tatigen na
tiirlichen und juristischen Personen hinsicht
licht der Beschaffung und Verwendung des 
fiir diese Bauten notwendigen Baumaterials 
und der Bauausfi.ihrung. Bauauftrage deut
scher Dienststellen sind wedergenehmigungs
pflichtig (§ 3, Absatz r) noch anmeldepflich
tig. 

§ 6. 
( r) Falls zu erwarten ist, dass infolge 

von Weisungen, <lurch die er gemass § 2, 

Absatz 2, Bauarbeiten anzuordnen beabsich 
tigt, Schaden vermi:igensrechtlicher Art ent
stehen wird, entscheidet der Generalbevoll
machtigte im Einvemehmen mit dem Ge
neralsekretar im Ministerium fiir Finanzen, 
ob, inwieweit und von wem der Schaden 
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(2) De Algemeen Gemachtigde kan aan 
alle natuurlijke en rechtspersonen speciale 
aanwijzingen geven, in hoeverre werken op 
het gebied van waterbouw, spoorwegbouw, 
wegenbouw, burgerlijken bouw en utiliteits
bouw moeten warden uitgevoerd. 

(3) De Algemeen Gemachtigde kan 
maatregelen, als bedoeld in lid 1, tevens ten 
aanzien van alle Nederlandsche overheids
organen treffen en aan deze aanwijzingen, als 
bedoeld in lid 2, geven. 

(4) De Algemeen Gemachtigde treft de 
maatregelen en geeft de aanwijzingen, als 
bedoeld in de leden r tot en met 3, niet dan 
in overeenstemming met de Secretarissen
Generaal der Departementen van Financien 
en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
alsmede in overeenstemming met de Secre
tarissen-Generaal van de overige Departe
menten, voor zoover deze Departementen 
bij de maatregelen of aanwijzingen betrokken 
zijn. 

Artikel 3. 
(r) Alie opdrachten van de in artikel 2 

genoemde personen of overheidsorganen tot 
uitvoering van in het vorig artikel bedoelde 
bouwwerken op de aldaar in lid 2 genoemde 
gebieden zijn onderworpen aan de goedkeu
ring van den Algemeen Gemachtigde. 

(2) Door gemeentebesturen warden geen 
bouwvergunningen verleend dan na goedkeu
ring van of vanwege den Algemeen Gemach
tigde. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken is bevoegd 
op voorstel van en in overleg met den Alge
meen Gemachtigde in gemeentelijke bouw
verordeningen wijzigingen voor te schrijven. 
Op grand van dusdanige voorschriften tot 
stand gekomen wijzigingen in bouwverorde
ningen kunnen niet dan met toestemming 
van den genoemden Secretaris-Generaal en 
van den Algemeen Gemachtigde op haar 
beurt warden gewijzigd. 

Artikel 5. 
De artikelen 2 tot en met 4 zijn op bouw

plannen of werken van Duitsche instanties 
en op de bij het tot stand komen van zulke 
plannen of werken werkzame natuurlijke en 
rechtspersonen niet van toepassing, noch 
voor wat betreft deze plannen en de uitvoe
ring, noch voor wat betreft het verkrijgen en 
de bewerking van de hiervoor noodige bouw
materialen. Bouwopdrachten van Duitsche 
instanties behoeven geen goedkeuring, als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, en behoeven niet 
te warden gemeld. 

Artikel 6. 
(r) lndien te verwachten is, dat ten ge

volge van aanwijzingen tot uitvoering van 
bouwwerken, welke hij krachtens artikel 2, 

lid 2, wenscht te geven, financieel nadeel ge
leden zal warden, bepaalt de Algemeen Ge~ 
machtigde, in overeenstemming met den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financien, of, in hoeverre en door wien dit 
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zu ersetzen ist. Entgangener Gewinn gilt 
nicht als Schaden. 

(2) Falls entgegen den nach § 2, Absatz 
2, erteilten Weisungen Bauarbeiten herge
stellt, unterlassen oder untemommen wer
den, kann der Generalbevollmachtigte an
ordnen, dass der den Weisungen entsprechen
de Zustand auf Kosten derjenigen, die den 
Weisungen zuwidergehandelt haben, herge
stellt wird. 

§ 7. 
(x)Wer einer Massnahme oder Weisung 

nach § 2 vorsatzlich zuwiderhandelt, wird 
mit Gefangnis bis zu vier Jahren oder Geld
strafe bis zu zehntausend Gulden bestraft. 

(2) Wer fahrlassig bewirkt oder zulasst, 
dass einer Massnahme oder Weisung nach 
§ 2 zuwidergehandelt wird, wird mit Ge
fangnis oder Haft bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bis zu ftinftausend Gulden be
straft. 

(3) Die nach den Absatzen 1 und 2 straf
baren Handlungen sind Verbrechen ( mis
drijven). 

§ 8. 
(1) Wer zu einer Bauarbeit ohne die 

nach § 3, Absatz 1, erforderliche vorherige 
Zustimmung Auftrag erteilt, wird mit Haft 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 
dreitausend Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbare Hand
lung ist eine Uebertretung ( overtreding). 

§ g. 

Wenn eine der nach § 7 oder § 8 strafba
ren Handlungen im Rahmen des Dienstbe
triebes einer Behorde oder des Betriebes 
einer juristischen Person begangen wird, so 
wird bestraft, wer den Auftrag zu der straf
baren Handlung erteilt hat oder dabei die 
tatsachliche ( leitelijke) Leitung hatte. 

§ IO. 

Mit der Fahndung nach den in dieser Ver
ordnung mit Strafe bedrohten Handlungen 
sind ausser den im Artikel 141 der Strafpro 
zessordnung (Wetboek van Strafvordering) 
bezeichneten Beamten, die Beamten der 
Staats- (Rijks-) und Gcmeindepolizei, so
wie die vom Generalbevollmachtigten dazu 
bestimmten Personen beauf.tragt. 

§ II. 

Die im § 10 e rwahnten Beamten und Per
sonen sind befugt, zu jeder Zeit alle Gegen
stande, die zur Erforschung der Wahrheit 
dienen kOnnen, zu beschlagnahmen, sowie 
die Auslieferung dieser Gegenstande zwecks 
Beschlagnahme zu fordern. 

§ 12 . 

Die im § 10 erwahnten Beamten und Per
sonen sind berechtigt, jederzeit Einsicht
nahme in alle Unterlagen zu fordern, soweit 
sie diese fiir die ordnungsgemasse Erfiillung 
ihrer Aufgabe fiir notwendig halten. Perso
nen, die auf Grund ihres Standes, ihres Be-
E: 
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nadeel wordt vergoed. Winstderving is hier
onder niet begrepen. 

(2) De Algemeen Gemachtigde is be
voegd op kosten van de overtreders te doen 
wegnemen, verrichten en beletten, hetgeen 
in strijd met de door hem op grond van ar
tikel 2, lid 2, gestelde aanwijzingen is ge
maakt of nagelaten, dan wel wordt ondemo
men. 

Artikel 7. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met een maatregel of aanwijzing, als bedoeld 
in artikel 2 , wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vier jaren of geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
met een maatregel of aanwijzing, als bedoeld 
in artikel 2, in strijd wordt gehandeld, wordt 
gestraft met gevangenisstraf of hechtenis 
van ten hoogste een jaar of geldboete van 
ten hoogste vijf duizend gulden . 

(3) De in het eerste en tweede lid straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
misdrijven. 

Artikel 8. 
(1) Hij die opdracht geeft tot uitvoe

ring van een bouwwerk, zonder daartoe de 
in het eerste lid van artikel 3 bedoelde goed
keuring te hebben verkregen, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste drie duizend gul
den. 

(2) Het in het eerste lid bedoelde feit 
wordt beschouwd als een overtreding. 

Artikel g. 
Indien een feit, strafbaar gesteld bij de ar

tikelen 7 of 8, wordt begaan bij een over
heidsorgaan of in het bedrijf van een rechts 
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen hem, die tot 
het feit opdracht gaf of ten tijde van het 
handelen de feitelijke leiding daarbij had. 

Artikel 10. 

Met het opsporen van de bij dit besluit 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve amb
tenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering, belast de ambtena
ren van Rijks- en Gemeentepolitie, alsmede 
zij die door den Algemeen Gemachtigde daar
toe zijn aangewezen. 

Artikel n. 

De ambtenaren en personen, bedoeld in 
artikel 10, zijn te allen tijde bevoegd om in 
beslag te nemen, zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun
nen dienen. 

Artikel 12. 

D e ambtenaren en personen, bedoeld in ar
tikel 10, kunnen te allen tijde inzage vorde
ren van alle bescheiden , waarvan zij voor de 
goede vervulling van hun zaak inzage noodig 
oordeelen. Personen, die uit hoofde van hun 
stand, hun beroep of hun ambt tot geheim-



rufes oder ihresAmtes schweigepflichtig sind, 
konnen die Einsichtnahme in Unterlagen, auf 
die sich ihre Schweigepflicht erstreckt, ab
lehnen. 

§ 13. 
(1) Die im § 10 erwahnten Beamten und 

Personen haben jederzeit Zutritt zu allen 
Orten, deren Betreten sie zur ordnungsge
massen Erfi.illung ihrer Aufgabe billigerweise 
fiir notwendig halten. Notigenfalls verschaf
fen sie sich den Zutritt unter Zwang ( met 
behulp van den sterken arm). 

(2) Sie diirfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder des 
Biirgermeisters der Gemeinde, in der die 
Wohnung liegt, oder versehen mit einem all
gemeinen oder besonderen schriftlichen Auf
trag des Generalstaatsanwalts am Gerichts
hof ( procureur-generaal bij het gerechtshof) 
oder das Staatsanwalts ( of/icier ,,an justitie) 
oder mit einem besonderen schriftlichen 
Auftrag des Polizeikommissars oder in Ge
meinden, in denen kein Polizeikommissar 
ist, des Biirgermeisters. Ueber das Betreten 
einer Wohnung ist innerhalb von 48 Stunden 
eine Niederschrift aufzunehmen. Darin wird 
der Zeitpunkt des Betretens und <lessen 
Zweck erwahnt. 

(3) Sie sind berechtigt, sich von be
stimmten, von ihnen zu bezeichnenden Per
sonen begleiten zu !assen. In diesem Fall ist 
dies in die Niederschrift aufzunehmen. 

§ 14. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 23. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

Der G .-S. im Min. des lnnern, 
K . J. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
J. C. TENKINK. 

Der G.-S. ir,n Nlin. fiir Finanzen, 
L. J. A. TRI!'. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiflahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

x9 . Dezember 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den M in ist erium fiir 
Waterstaat, des Innern und fiir Justiz 
iiber die Befreiung von offentlichrecht
lichen und privatrechtlichen Beschran
kungen. (Verordnungsblatt, Stuck 1.) 

Auf Grund des§ i der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass de;i §§ 2 und _3 der Verord
nu'ng Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
d ie besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ 1. 

(1) In Fallen, in denen nach Ansicht des 
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houding verplicht zijn, kunnen de inzage wei
geren van bescheiden, tot welke hun plicht 
tot geheimhouding zich uitstrekt. 

Artikel 13. 
(1) De ambtenaren en personen, bedoeld 

in artikel 10, hebben te alien tijde toegang 
tot alle plaatsen, voor zoover zij betreding 
daarvan voor een goede vervulling van hun 
taak redelijkerwijze noodig oordeelen. Zoo 
noodig verschaffen zij zich den toegang met 
behulp van den sterken arm. 

(2) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester van de gemeente, waarin de 
woning is gelegen, dan wel voorzien van een 
algemeenen of bijzonderen schriftelijken last 
van den procureur-generaal bij bet gerechts
hof of van den officier van justitie, of van 
een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van politie of in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. 

(3) Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In dat geval wordt hiervan in het 
proces-verbaal melding gemaakt. 

Artikel 14. 
Dit besluit treedt in werking op den ,dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 December 1940. 

De S.- G . van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J . FREDERIKS. 

De S .-G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J . A. TRIP. . 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

19 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Justitie betref
fende opheffing van publiekrechtelijke 
en -privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Verordeningenblad, ~tuk 1.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van deri Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) In de gevallen, dat naar het oorde~l 



1941 

Generalsekretars im Ministerium fiir Wa
terstaat mit der Ausfiihrung eines Werkes 
oder einer Handlung im Sinne der Artikel 1 

und 5 des Gesetzes Uber die B efreiung von 
offentlichrechtlichen Beschrankungen (Be
lemmeringenwet Verordeningen) (Staats
blatt 1899, Nr. 129) nicht zugewartet werden 
kann, kann der Generalsekretar verfiigen, 
dass das Werk oder die Handlung unverzUg
lich ausgefiihrt werden kann, bevor die nach 
dem genannten Gesetz erforderiiche Geneh
migung oder Befreiung erteilt worden ist. 

(2) Mit einer soichen Verfiigung konnen 
Bedingungen verknUpft werden, von denen 
die sofortige Ausfiihrung abhangig gemacht 
wird. 

(3) Die Verfiigung des Generalsekretars 
wird der Verwaltung, die die Genehmigung 
oder Befreiung zu erteilen hat, und dem 
Provinzialausschuss ( Gedeputeerde Staten) 
der Provinz, in deren Gebiet das Werk oder 
die Handlung ausgefiihrt werden soil, zur 
Kenntnis gebracht. 

(4) Die Bestimmungen des Gesetzes 
Uber die Befreiung von offentlichrechtlichen 
Beschrankungen betreffend die Erlangung 
der erforderlichen Genehmigung oder Be
freiung bleiben unberUhrt. 

(5) Wird die Genehmigung oder Befrei
ung nicht erteilt oder werden daran Be
dingungen geknUpft, dann hat derjenige, der 
das Werk oder die Handlung hat ausfiihren 
lassen, auf seine K osten entweder nach Mog
lichkeit den bisherigen Zustand wieder her
zustellen oder das bereits Ausgefiihrte nach
traglich in Uebereinstimmung mit den B e
dingungen zu bringen. 

(6) Bei Erteilung oder Verweigerung der 
Genehmigung oder Befreiung kann demjeni
gen, der das Werk oder die Handlung vor Er
teilung der Genehmigung, oder Befreiung 
hat ausfiihren lassen, der Ersatz des dadurch 
entstandenen Schadens auferlegt werden . 

§ 2, 

(1) In Fallen, in denen nach Ansicht des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir Wa
terstaat mit de r Ausfiihrung eines Werkes 
im Sinne der Artikel I und 3 des Gesetzes 
Uber die Befreiung von privatrechtlichen Be
schrankungen ( Belemmeringenwet Privaat
recht) (Staatsblatt 1927, Nr. 159) nicht zu
gewartet werden kann, kann der General
sekretar verfUgen, dass das Werk unverzUg
lich ausgefiihrt werden kann und dass die an 
einer unbeweglichen Sache Berechtigten, un
beschadet ihres R echtes auf Schadenersatz, 
verpflichtet sind, die Ausfiihrung zu dulden. 

(2) Mit e iner solchen Verfiigung konnen 
Bedingungen verknUpft werden, von denen 
die sofortige AusfUhrung abhangig gemacht 
wird. 

(3) Die Verfi.igung des Generalsekretars 
wird den im Absatz I genannten Berechtig
ten zur Kenntnis gebracht. . 

(4) D ie Bestimmungen des Gesetzes 
Uber die B efreiung von privatrechtlichen 
~eschrankungen bleiben unberiihrt. 

9 

van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat met de uitvoering 
van een werk of een handeling, als in de ar
tikelen I en 5 van de Belemmeringenwet Ver
ordeningen (Staatsblad 1899, No. 129) be
doeld, niet kan worden gewacht, kan bij be
schikking van den Secretaris-Generaal voor
noemd worden bepaald, dat het werk onmid
deliijk kan worden ten uitvoer gelegd of die 
handeling kan worden verricht, v66rdat de 
in die wet bedoelde vergunning of onthef
fing is verleend. 

(2) In de betreffende beschikking kun
nen voorwaarden worden opgenomen, van 
welke de onmiddellijke tenuitvoerlegging af
hankelijk wordt gesteld. 

(3) Van de beschikking van den Secre
taris- Generaal wordt kennis gegeven aan het 
bestuur, hetwelk de vergunning of onthef
fing moet verieenen, en aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin het werk of 
de handeling moet worden verricht. 

(4) De bepalingen van de Belemmerin
genwet Verordeningen voor het verkrijgen 
van de vereischte vergunning of ontheffing 
blijven onverminderd van kracht. 

(5) Wordt de vergunning of ontheffing 
niet verleend, of worden aan· de vergunning 
of ontheffing voorwaarden verbonden, dan 
wordt door en voor rekening van dengene, 
die het werk heeft doen uitvoeren of de han
deling heeft doen verrichten, hetzij alles zoo
veel mogelijk in den vorigen staat terugge
bracht, hetzij het verrichte alsnog in over
eenstemming met de voorwaarden gebracht. 

(6) Bij het verleenen of weigeren van de 
vergunning of ontheffing kan aan dengene, 
die het werk heeft doen uitvoeren of de han
deling heeft doen verrichten, voordat de ver
eischte vergunning of ontheffing was ver
leend, het vergoeden van daardoor geleden 
schade worden opgelegd. 

Artikel 2. 

(1) In de gevalien, dat naar het oordeel 
van den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Waterstaat met de uitvoering 
van een werk, als bedoeld in de artikelen 1 

en 3 van de Belemme ringenwet Privaatrecht 
(Staatsblad 1927, No. 159) niet kan worden 
gewacht, kan bij beschikking van den Se
cretaris-Generaal voornoemd worden be
paald, dat het werk terstond kan worden ten 
uitvoer gelegd en dat de rechthebbende ten 
aanzien van ee nig onroerend goed, behou
dens recht op schadevergoeding, verplicht is 
deze tenuitvoeriegging te gedoogen . 

(2) In de betreffende beschikking kun
nen voorwaarden worden opgenomen , van 
welke de onmiddeliijke tenuitvoerlegging af
hankelijk wordt gesteld. 

(3) Van de beschikking van den Secre
taris- G eneraal wordt kennis gegeven aan de 
rechthebbenden, in het eerste lid bedoeld. 

(4) De bepalingen van de Belemmerin
genwet Privaatrecht blijven in de in het eer
ste lid bedoelde gevallen onverminderd van 
toepassing. 



(5) In den Fallen, in denen eine Ver
fiigung gemiiss Absatz 1 ergangen ist, ist, 
falls die im Artikel 2, Absatz 5, des Gesetzes 
tiber die Befreiung van privatrechtlichen 
Beschriinkungen erwiihnte Entscheidung die 
dart genannte Verpflichtung nicht auferlegt 
oder falls diese Entscheidung vom Oberlan
desgericht (Gerechtshof) aufgehoben wird, 
nach Moglichkeit der bisherige Zustand der 
unbeweglichen Sache, die benutzt warden 
ist, wieder herzustellen, unbeschadet des 
Anspruches der an diesem Gut berechtigten 
auf Schadenersatz. 

(6) Auf die im Absatz 1 genannten Ver
fiigungen und die darin erwiihnten Arbeiten 
finden die Artikel 6, 8, 9 und 13 des Gesetzes 
tiber die Befreiung van privatrechtlichen 
Beschriinkungen sinngemiisse Anwendung. 
Auf eine in den Absiitzen 1 und 5 genannte 
Schadenersatzforderung findet Artikel 14 
dieses Gesetzes entsprechende Anwendung. 

( 7) Mit Haft bis zu drei Mona ten oder 
mit Ge\dstrafe bis zu sechshundert Gulden 
wird bestraft, wer die in einer auf Grund 
des Absatzes 1 erlassenen Anordnung er
wiihnte Anlage, Aenderung, Verlegung oder 
Instandhaltung eines Werkes widerrechtlich 
verhindert oder zu verhindem versucht, so
wie wer solche Arbeiten widerrechtlich ent
fernt oder zu entfemen versucht. Die straf
baren Handlungen sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

§ 3· 
Diese Verardnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 
D en Haag, am 19. Dezember 1940. 

Der G .-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

D er G.-S. im Min. des Innern, 
K. J. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. liir justiz, 
]. C. TENKINK. 

LO. januar z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derliindischen Gebiete tiber die Melde
pflicht van Personen, die ganz oder teil
weise jiidischen Blutes sind. (Verard
nungsblatt, Stiick 2). 

Auf Grund des !i 5 des Erlasses des Flih
rers Uber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verardne ich: 

§ l. 

P ersonen, die ganz oder teilweise jiidischen 
Blutes sind und sich in den besetzten nieder
liindischen Gebieten aufhalten, sind nach 
Massgabe der folgenden Bestimmungen zu 
melden. 

§ 2 . 

(1) Im Sinne dieser Verordnung ist a\s 
ganz oder teilweise jiidischen Blutes eine 
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(5) In de gevallen, waarin een beschik
king, als in het eerste lid bedoeld, gegeven 
is, zal, in het geval, dat de beslissing, als be
doeld in artikel 2, lid 5, van de Belemmerin
genwet Privaatrecht, de aldaar genoemde 
verplichting niet oplegt of deze beslissing 
door het Gerechtshof wordt vemietigd, voor 
zooveel van het betrokken onraerend goed 
gebruik is gemaakt, alles zooveel mogelijk in 
den vorigen staat warden teruggebracht, on
verminderd het recht op schadevergoeding 
van de rechthebbenden ten aanzien van dat 
goed. 

(6) De artikelen 6, 8, 9 en 13 van de Be
lemmeringenwet Privaatrecht zijn ten aan
zien van de in het eerste lid bedoelde be
schikkingen en de in die beschikkingen be
doelde werken en werkzaamheden van over
eenkomstige toepassing. Ten aanzien van de 
vordering tot vergoeding van schade, in het 
eerste en vijfde lid bedoeld, is artikel 14 dier 
wet van overeenkomstige toepassing. 

( 7) Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij die den 
aanleg, de verandering, de verplaatsing of 
de instandhouding van een werk, bedoeld in 
een op grand van het eerste lid genomen be
schikking, wederrechtelijk belet of poogt te 
beletten, alsmede hij die deze werken weder
rechtelijk verwijdert of poogt te verwijderen. 
De feiten, in dit lid strafbaar gesteld, warden 
beschouwd als overtredingen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. ]. FREDERIKS. 

De S .-G. van het Dep. van justitie, 
] . C. TENKINK. 

w januari z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende den 
aanmeldingsplicht van personen van ge
hee\ of gedeeltelijk joodschen bloede. 
(Verordeningenblad, Stuk 2). 

Op grand van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening der Regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel l. 

Degenen die geheel of gedeeltelijk van 
joodschen bloede zijn en hun verblijf hebben 
in het bezette Nederlandsche gebied, moeten 
aangemeld warden overeenkomstig de navol
gende bepalingen. 

Artikel 2. 

(1) lo den zin van deze verordening 
wordt een persoon als geheel of gedeeltelijk 
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Person anzusehen, wenn sie auch nur von 
einem der Rasse nach volljtidischen Grossel
ternteil abstammt. 

(2) Als volljlidisch gilt ein Grosseltern
teil ohne weiteres, wenn er der jlidischen 
Religionsgemeinschaft angehort hat oder an
gehort. 

§ 3. 
(r) Ergeben sich Zweifel darliber, ob 

eine P erson nach § 2 als ganz oder teilweise 
jlidischen Blutes anzusehen ist, so entschei
det hierliber auf Antrag der Reichskommis
sar flir die besetzten niederlandischen Ge
biete oder die von ihm bestimmte Stelle. 

(2) Antragsberechtigt ist 

r) jede deutsche Dienststelle in den be-
. setzten niederlandischen Gebieten; 

2) die M eldebehorde; 
3 ) der Betroffene. 
(3) Die Entscheidung nach Absatz r ist 

endgliltig. 

§ 4. 
(r) Zur M eldung verpf!ichtet ist die 

nach den §§ r bis 3 anzumeldende Person. 

(2) Ist die anzumeldende Person ge
schaftsunf,ahig oder in der Geschaftsfahig
k eit beschrankt, so sind statt ihrer ihr ge
setzlicher Vertreter und diejenigen, die die 
Sorge flir ihre Person tatsachlich austiben, 
meldepflichtig. 

§ 5. 
(r) Die Meldung hat innerhalb von vier 

Wochen na ch dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung zu geschehen. Ist der Blirgermeister 
der Gemeinde Amsterdam Meldebehorde, so 
betragt diese Frist zehn Wochen. 

(2) Treten die Voraussetzungen flir die 
Meldepflicht nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung ein , so ist die M eldung binnen 
zweier Wochen nach dem Ereignis, das die 
M eldepflicht begrlindet, zu erstatten. Diese 
Frist lauft jedoch nicht frliher ab als die 
Frist nach Absatz r. 

§ 6. 
Zur Entgegennahme der Meldung zustan

dig (Meldebehorde) ist der Blirgermeister 
oder der Leiter der Staatlichen Inspektion 
der Melderegister (Hoold der Rijksinspectie 
van de Bevolkingsregisters), bei welchem 
das Melderegister (bevolkingsregister) oder 
das Aufenthaltsregister ( verblijlsregister) 
geflihrt wird, in das der Anzumeldende auf
genommen oder aufzunehmen ist. 

(r) 
Form. 

(2) 
r) 

den; 

§ 7. 
Die Meldung erfolgt in schriftlicher 

Sie enthalt 
Vor- und Zunamen des Anzumelden-
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van joodschen bloede beschouwd, indien hij 
van ten minste een naar ras voljoodschen 
grootouder stamt. 

(2) Een grootouder wordt zonder meer 
als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze tot 
de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord 
heeft of behoort. 

Artikel 3. 
(r) Bij twijfel of een persoon overeen

komstig artikel 2 als geheel of gedeeltelijk 
van joodschen bloede moet worden aange
merkt, beslist daarover op gedaan verzoek 
de Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied of de door hem aangewezen 
instantie. 

(2) Tot het doen van een dusdanig ver
zoek is gerechtigd: 

r) iedere D uitsche instantie in het bezet-
te Nederlandsche gebied; 

2) de ambtenaar voor de aanmelding; 
3) de betrokkene. 
(3) Tegen de in het eerste lid bedoelde 

beslissing is geenerlei voorziening toegela
ten. 

Artikel 4. 
(r) Tot aanmelding is gehouden de per

soon, die overeenkomstig de artikelen r tot 
en met 3 aangemeld moet warden. 

(2) Moet een handelingsonbekwame of 
een persoon, wiens handelingsbekwaamheid 
beperkt is, warden aangemeld, dan zijn in 
<liens plaats zijn wettelijke vertegenwoordi
ger en degenen, die de daadwerkelijke zorg 
voor <lien persoon op zich hebben genomen , 
tot de aanmelding gehouden. 

Artikel 5. 
(r) De aanmelding moet binnen vier we

ken, te rekenen vanaf den dag van inwer
kingtreding van deze verordening, plaats vin
den. I s de burgemeester der gemeente Am
sterdam ambtenaar voor de aanmeldin g, dan 
bedraagt die termijn t ien weken. 

(2) Indien de voorwaarden, welke aan 
de verplichting tot aanmelding ten grondslag 
liggen, eerst na de inwerkingtreding van deze 
verordening ontstaan, dan moet de aanmel
ding binnen twee weken na het feit, dat de 
verplichting tot aanmelding doet ontstaan, 
warden gedaan. D eze termijn verstrijkt even
wel niet eerder dan na verloop van den in 
het eerste lid bedoelden termijn. 

Artikel 6. 
Bevoegd tot het in ontvangst nemen der 

aanmelding (ambtenaar voor de aanmelding) 
is de burgemeester of het Hoofd der Rijks
inspectie van de Bevolkingsregisters, bij wien 
het bevolkingsregister of het verblijfsregister 
wordt gehouden, waarin de aan te melden 
persoon is opgenornen of dient te zijn opge
nomen. 

Artikel 7. 
(r) De aanmelding geschiedt schriftelijk. 

(2) Zij moet bevatten: 
r) den naam en de voornarnen van den 

aan te rnelden persoon ; 

l 



2) Ort, Tag, Monat und Jahr seiner Ge
burt; 

3) Wohnsitz oder Aufenthalt mit Angabe 
der Strasse und Hausnummer; fiir Personen, 
die nach dem 30. J anuar 1933 in das in 
Europa liegende Staatsgebiet der Niederlan
de eingewandert sind, ist ferner der letzte 
Wohnsitz anzugeben, den sie im heutigen 
Gebiet des Grossdeutschen Reiches (ein
schliesslich des Protektorates Bi:ihmen und 
Mahren) oder des Generalgouvernements 
fiir die besetzten polnischen Gebiete gehabt 
haben; 

4) seine Staatsangehi:irigkeit und etwaige 
friihere Staatsangehi:irigkeiten; 

5) sein Religionsbekenntnis; 
6) seinen Beruf oder seine Beschafti

gung; 
7) die Angabe, ob er ledig, verheiratet, 

verwitwet oder geschieden ist; 

8) die Angabe, wieviel jiidische Grossel
ternteile (§ 2) er hat. 

§ 8. 
(1) Die Meldebehi:irde hat die Eigen

schaft des Angemeldeten als Person jiidi
schen Blutes im Melde- oder Aufenthalts
register zu vermerken. 

(2) Der Biirgermeister hat von dem Ver
merk nach Absatz I sowie von alien gemass 
den geltenden niederlandischen Vorschriften 
vorgenommenen Aenderungen und Ergan
zungen der sich auf einen Angemeldeten be
ziehenden Eintragungen binnen einer Woche 
dem Leiter der Staatlichen Inspektion der 
Melderegister ( Hoofd der Rijksinspectie van 
de Bevolkingsregisters) Mitteilung zu ma
chen. D ieser kann die Frist verlangern. 

§ 9. 
(1) Die Meldebehi:irde stellt der ange

meldeten Person eine Bescheinigung dariiber 
aus, dass sie der Meldepflicht gemass dieser 
Verordnung geniigt hat. 

(2) Die angemeldete Person hat an die 
Meldebehi:irde fiir die Ausstellung der Melde
bescheinigung im Voraus eine Gebiihr von 
einem Gulden zu entrichten. Ist sie dazu 
nicht imstande, so ist je nach ihrer Zuge
hi:irigkeit die i:irtlich zustandige israelitische 
Kultusgemeinde zur Entrichtung der Ge
biihr verpflichtet; gehi:irt sie keiner solchen 
Kultusgemeinde an, so kann die Meldebe
hi:irde die Gebiihr ganz oder teilweise erlas
sen. In anderen Fallen kann die Gebiihr 
hicht erlassen werden. -

(3) D er nach § 4, Absatz 2, Meldepflich
tige haftet im Falle ihrer Uneinbringlichkeit 
ebenfalls unter entsprechender Anwendung 
der Bestimmungen des vorigen Absatzes fiir 
die Entrichtung der Gebiihr , falls er auch 
fiir seine P erson der Meldepflicht unterliegt. 
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2) plaats en datum zijner geboorte; 

3) woon- of verblijfplaats met opgave 
van straat en huisnummer; voor wat betreft 
personen, die na 30 J anuari 1933 in het Rijk 
in Europa ge'immigreerd zijn, moet voorts 
de laatste woonplaats worden vermeld, welke 
zij in het tegenwoordige gebied van het 
Groot-Duitsche Rijk (met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravie) of van 
het Gouvemement-Generaal voor het be
zette Poolsche gebied hebben gehad; 

4) nationaliteit en eventueele vroegere 
nationaliteiten; 

5) kerkelijke gezindte; 
6) beroep of werkzaamheid; 

7) opgave of hij ongehuwd, gehuwd, we
duwnaar of weduwe of gescheiden van echt 
is· 

'8) opgave, hoeveel joodsche grootouders 
in den zin van artikel 2 hij heeft. 

Artikel 8. 
(1) De ambtenaar voor de aanmelding 

moet de hoedanigheid van den aangemelde 
als persoon van joodschen bloede in het be
volkingsregister of in het verblijfsregister 
aanteekenen. 

(2) De burgemeester geeft van de aan
teekening volgens het eerste lid, alsmede 
van alle krachtens de geldende Nederland
sche bepalingen aangebrachte veranderingen 
en aanvullingen van inschrijvingen, welke be
trekking hebben op een aangemelden per
soon, binnen een week kennis aan het Hoofd 
der Rijksinspectie van de Bevolkingsregis
ters. Deze kan dien termijn verlengen. 

Artikel 9. 
(1) De ambtenaar voor de aanmelding 

geeft ten name van den aangemelden persoon 
een bewijs af, waaruit blijkt, dat deze heeft 
voldaan aan de verplichting tot aanmelding 
volgens deze verordening. 

(2) De aangemelde persoon moet ·aan 
den ambtenaar voor de aanmelding voor de 
uitreiking van het aanmeldingsbewijs een 
gulden aan leges vooruitbetalen. Is hij niet 
in staat deze kosten te betalen, dan is, al 
naar gelang tot welke hij behoort, de plaat
selijk in aanmerking komende Israelietisch
kerkelijke gemeente tot betaling der leges 
verplicnt; behoort hij tot geen dezer gemeen
teo, dan kan de ambtenaar voor de aanmel
ding de leges verminderen of vrijstelling van 
de betaling daarvan verleenen. In geen enkel 
antler geval mogen de leges warden vermin
derd of mag vrijstelling van de betaling daar
van worden verleend. 

(3) Hij die volgens het tweede lid van 
artikel 4 tot aanmelding is gehouden, is, in
geval de leges niet op den aangemelde kun
n en warden verhaald, met overeenkomstige 
toepassing van het in het vorige lid bepaal_de 
eveneens aansprakelijk voor de betaling .der 
leges, mits hij ook ten aanzien van zijn eigen 
persoon onder de verplichting tot aanmeld ing 
valt. 
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(4) · 1st der Bi.irgermeister Meldebehorde, 
so hat er die Halfte der eingezogenen Ge
bUhren an den Leiter der Staatlichen Inspek
tion der Melderegister (Hoofd der Rijks
inspectie van de Bevolkingsregisters) abzu
filhren. 

§ IQ, 

(x) Mit Gefangnis bis zu filnf Jahren 
wird bestraft, wer als Meldepflichtiger der 
Meldepflicht schuldhaft.nicht genUgt. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes x 
sind Verbrechen. 

(3) Das Vermogen' desjenigen, der sich 
gemass Absatz x strafbar macht, unterliegt 
den Bestimmungen der Verordnung Nr. 33/ 
1940 Uber Vermogenseinziehung. 

§ II. 

(x) Diese Verordnung tritt mit dem vier
zehnten Tage nach dem Tage ihrer VerkUn
dung in Kraft. 

(2) Die zu ihrer Durchfilhrung erforder
lichen Vorschriften erlasst der Generalsekre
tar im Ministerium des Innern. 

Den Haag, am 10. Januar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
S EYSS- INQUART. 

11. Januar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars filr die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber die Auferle
gung von L eistungen. (Verordnungs
blatt, StUck 2. ) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der R egierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich : 

§ I. 

Wegen Handlungen, die nach <lem 25. Mai 
1940 erfolgt sind oder erfolgen und gegen 
Belange des D eutschen Volkes oder des 
Grossdeutschen Reiches gerichtet oder die 
offentliche Ordnung oder das offentliche Le
ben in den unter dem Schutz der deutschen 
Truppen stehenden niederlandischen Gebie
ten zu storen geeignet sind, kann eine Er
satz- und SUhneleistung auferlegt werden 

x) Personen oder Vereinigungen (Stif
tungen), die solche Handlungen gutheissen 
oder fordern oder bei denen anzunehmen ist, 
dass sie solche Handlungen gutheissen oder 
fordern ; 

2) den Gemeinden, auf deren Gebiet 
solche Handlungen erfolgt sind. 

§ 2. 

(x) Auferlegt werden · konnen person
liche, Geld- oder Sachleistungen. 

(2) Wird eine personliche L eistung auf
' erlegt, so kann sich der Verpflichtete bei 

13 

(4) Is de burgemeester ambtenaar voor 
de aanmelding, dan draagt hij de helft der 
aan leges ontvangen gelden aan het Hoofd 
der Rijksinspectie van de Bevolkingsregis
ters af. 

Artikel 10. 
(x) Hij die door zijn schuld niet aan de 

op hem rustende vc;rplichting tot aanmel
ding voldoet, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn misdrijven (Verbrechen). 
. (3) Het vermogen van dengene, die 

overeenkomstig het eerste lid strafbaar is, is 
onderworpen aan de bepalingen van de Ver
ordening No. 33/r940 betreffende het ver
beurdverkleren van vermogens. 

Artikel II. 

(x) Deze verordening treedt in werking 
op den veertienden dag na den dag harer af
kondiging. 

(2) De voor haar uitvoering noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Binnen
landsche Zaken vastgesteld. 

's-Gravenhage, 10 Januati 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

II Januari 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het op
leggen van prestaties. (Verordeningen
blad, Stuk 2.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening der regeerings
bevoegdheden in Nederland van r8 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Ter zake van handelingen, welke na 25 
Mei 1940 zijn geschied of geschieden, en wel
ke tegen belangen van het Duitsche volk of 
van het Groot-Duitsche Rijk zijn gericht, of 
welke de openbare orde of het openbare !e
ven in het onder de bescherming van de 
Duitsche troepen staande Nederlandsche ge
bied zouden kunnen verstoren, kan een ver
plichting tot vergoeding van schade en een 
zoengeld (Siihneleistung) worden opgelegd 

x) aan personen of vereenigingen (stich
tingen), die zoodanige handelingen biliijken 
of bevorderen of van wie mag worden aan
genomen, dat zij die handelingen billijken of 
bevorderen; 

2) aan gemeenten, binnen welker gebied 
zoodanige handelingen zijn geschied. 

Artikel 2. 

(x) Opgelegd kunnen worden persoon
lijke, geldelijke of zakelijke prestaties. 

(2) Wordt een persoonlijke prestatie op
gelegd, dan kan degene die daartoe gehou-



ihrer Erfiillung nicht vertreten !assen, es sei 
denn, dass die im § 4 bezeichnete Behorde 
zustimmt. 

§ 3. 
Werden mehrere Personen oder Vereini

gungen (Stiftungen) zu einer Leistung her
angezogen, so haften sie als Gesamtschuld
ner. 

§ 4 . 
Die Leistungen im Sinne dieser Verord

nung werden dui-ch den Reichskommissar 
fiir die besetzten niederliindischen Gebiete 
(Generalkommissar fiir das Sicherheitswe
sen) im Wege schriftlichen Bescheides auf
er!egt. 

§ 5. 
(1) Der Bescheid wird, soweit im Einzel

fall nichts anderes bestimmt wird, gemiiss 
den Vorschriften der niederliindischen Zivil 
prozessordnung (Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering) vollstreckt; hierbei gilt er 
als vollstreckbare Urteilsausfertigung. 

(2) Erfolgt die Leistung nicht fristge
miiss, so wird sie durch Haft erzwungen. 

(3) Ist eine Leistung einer Vereinigung 
(Stiftung) auferlegt, so werden die Perso
nen, gegen die sich die Haftandrohung rich
tet, im Bescheid bezeichnet. 

(4) Die H aft wird durch die deutsche 
Polizei vollstreckt. 
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§ 6. 
Verftigungen auf Grund dieser Verordnung 

gehen solchen auf Grund der Verordnung Nr. 
33/1940 tiber Vermogenseinziehung vor. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihre r Ver

ktindung in Kraft. 

D en Haag, am II. Januari 1941. 
Der R eichskommissar fur die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
S EYSS-lNQUART. 

14. Dezember 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Justiz und fiir L andwirtschaft und 
Fischerei tiber Artikel 7 des Pachtge
_setzes. (V,erordnungsblatt, Stuck 2.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des R eichskommissars fiir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l . 

Eine Vorladung nach Artikel 7, Absatz 2, 
des Pachtgesetzes (Pachtwet) kann auch auf 
einen Zeitpunkt erfolgen, der tiber einen Mo
nat nach Empfang der in dieser Bestimmung 
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den is, zich bij het volbrengen daarvan niet 
dan met toestemming van de in artikel 4 ge
noemde autoriteit laten vervangen. 

Artikel 3. 
Wordt aan meerdere personen of vereeni 

gingen (stichtingen) een prestatie opgelegd, 
zoo zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. 

Artikel 4. 
Prestaties, als bedoeld in deze verordening, 

worden door den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissa
ris-Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
bij schriftelijke beschikking opgelegd. 

Artikel 5. 
( 1) Voor zoover in bepaalde gevallen 

niet anders wordt bepaald, vindt de tenuit
voerlegging der beschikking plaats overeen
komstig de bepalingen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering; de beschikking 
wordt ten deze gelijkgesteld met een vonnis 
in executorialen vorm. 

(2) Wordt :i.an de verplichting niet bin
nen den vastgestelden tijd voldaan, zoo kan 
de betrokkene daartoe door middel van lijfs
dwang (Halt) worden genoopt. 

(3) I s een verplichting opgelegd aan een 
vereeniging (stichting), dan worden de per
sonen, tegen wie zich de bedreiging met lijfs
dwang richt, in de beschikking genoemd. 

(4) D e lijfsdwang wordt t en uitvoer ge
Jegd door de Duitsche politie. 

Artikel 6. 
Beschikkingen op grond van deze verorde

ning hebben voorrang boven die, welke 
voortvloeien uit de Verordening No. 33/1940 
betreffende het verbeurdverklaren van ver
mogens. 

Artikel 7. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 J anuari 1941, 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- lNQUAI<T. 

14 D ecember 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij over artikel 7 der Pacht
wet. (Verordeningenblad, Stuk 2.) 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 de r Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Een oproepin g, als bedoeld in artikel 7, 

tweede lid, der Pachtwet, kan ook geschieden 
tegen een tijdstip, later dan een maand, na 
de ontvangst van het in die wetsbepaling 
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erwahnten Abschrift liegt, wenn sie nur auf 
einen spatestens drei Monate nach Empfang 
der Abschrift liegenden Zeitpunkt erfolgt. 

§ 2. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verktindung mit Rlickwirkung bis zum 
1. Oktober 1940 in Kraft. 

(2) Sie tritt am 1. Januar 1942 ausser 
Kraft. 

Den Haag, am 14. Dezember 1 940. 

Der G .-S. im Min. liir Justiz, 
J . C. TENKINK. 

Der. G .-S. im Min. fiir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

2. Dezember z940. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien des 
Innern und flir Justiz liber die ortliche 
Nachprtifung von Filmen und tiber den 
Zutritt von Personen unter einer gewis
sen Altersgrenze zu Filmvorfiihrungen . 
(Verordnungsblatt, Stuck 2). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 d es Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ I. 

(1) Vorschriften im Sinne des Artikels 4, 
Absatz 1, des Lichtspielgeset zes (Bioscoop
wet) dtirfen weder Bestimmungen tiber die 
Prtifung vorzufiihrender Filme oder der Wer
bebilder fiir Filme noch tiber das Verbot des 
Zutritts von P ersonen unter einer gewissen 
Altersgrenze zu Filmvorfiihrungen enthalten . 

(2) Verordnungen im Sinne des Artikels 
4, Absatz 1, des Lichtspielgesetzes, welche 
am Tage des Inkrafttretens dieser Verord
nung in Gtiltigkeit stehen, treten von Rechts 
wegen ausser Kraft. insoweit sie der Bestim
mung des Absatzes 1 widersprechen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verktindung in Kraft. 

Den Haag, am 2. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. des Innern, 
K. J . FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. liir Justiz, 
J.C. TENKINK. 

Dezember z940. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien flir 
Finanzen und des Innern tiber die Ge
wahrung einer zeitweiligen Zulage an 
die Staatsbediensteten und die Er
hohung des Mindestbetrags der in den 
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bedoelde afschrift, mits de oproeping ge
schiedt tegen een tijdstip uiterlijk 3 maan
den na de ontvangst van het afschrift. 

Afschrift 2. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging; het werkt terug tot 
1 October 1940. 

(2) Het besluit vervalt met ingang van 
1 Januari 1942 . • 

's-Gravenhage, 14 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 

J. C. TENKINK. 

De S.- G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

o . 9 . 

2 December I 940. BESL UIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Binnenlandsche Zaken en van 
Justitie nopens de zoogenaamde nakeu
ring van films en het toelaten van per
sonen beneden zekere leeftijdsgrens 
bij voorstellingen. (Verordenin genblad, 
Stuk 2). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Voorschriften, als bedoeld in artikel 
4, eerste lid, van de Bioscoopwet , mogen niet 
strekken tot keuring van de te vertoonen 
films of van de afbeeldingen ter reclame 
voor films, noch tot het verbieden van toe
lating van personen beneden zekere leeftijds
grens bij voorstellingen. 

(2) Verordeningen, als bedoeld in artikel 
4, eerste lid, van de Bioscoopwet, welke op 
het tijdstip van het in werking treden van 
dit besluit van kracht zijn, verliezen van 
rechtswege haar geldigheid, voor zoover zij 
in strijd zijn met het bepaalde in het eerste 
lid. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 2 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

De S.- G. van het Dep. van ]ustitie, 
J. C. TENKINK. 

27 December z940. BESCHIKKING van 
de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financien en van Bin
nenlandsche Zaken b etreffende toeken
ning van een tijdelijke toelage aan het 
Rijkspersoneel en verhooging van het 



Artikeln 2 I und 24 dea Beschlusses Uber 
die Besoldung der Zivilstaatsbeamten 
1934 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934) erwahnten Kin
derbeihilfe. (Verordnungsblatt, StUck 
2) . 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr. 
137/1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandschen Gebiete 
wird unter Beriicksichtigung des B eschlusses 
Uber die Besoldung der Zivilstaatsbeamten 
1934 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren z934) und des Beschlusses Uber 
Arbeitsvertrage ( Arbeidsovereenkomstenbe
sluit) verordnet: 

§ l. 

Mit Wirkung vom I. Dezember 1940 wird 
den verheirateten Staatsbediensteten, die in 
festen oder zeitweiligen Diensten oder auf 
Grundlage einer Arbeitsvertrags nach bUr
gerlichem Recht tiitig sind, eine zeitweilige 
Zulage van sechts vom Hundert des Brutto
gehalts oder des Bruttolohns gewahrt, soweit 
das Bruttogehalt oder der Bruttolohn, ver
mehrt um diese Zulage, einen jahrlichen B e
trag van hfl. 1900 nicht Ubersteigt. D ies gilt 
nicht, wenn sich die BezUge der Staatsbe
diensteten infolge einer allgemeinen Lohn
erhohung nach dem 31. D ezember 1937 er
hoht haben. 

§ 2. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1941 wird als 
zeitweilige Massnahme der M indestbetrag 
der im Artikel 21, Absatz r, Buchstabe a, 
und im Artikel 24, Absatz 7, des B eschlusses 
Uber die Besoldung der Zivilstaatsbeamten 
1934 erwahnten Kinderbeihilfe van hfl. 60 
jahrlich, hfl. r.15 wochentlich oder hfl. s 
monatlich je Kind auf hfl. 75 jahrlich, hfl . 
1.45 wochentlich oder hfl. 6.25 monatlich je 
Kind erhoht. 

D en Haag, am 27. Dezember 1940. 
D er G .-S . im Min . fiir Finanzen, 

L . J. A. TRIP. 

D er G.-S. im 1'1in. des lnnern, 
K. J . FREDERIKS. 

7. ]anuar I94I. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in de n Ministerien ftir 
Handel, Gewerbe und Schifffahrt und 
fiir Justiz tiber Strafen und Strafver
fahren bei Zuwiderhandlungen gegen 
P reisvorschriften (PreisUberwachungs
verordnung) . (Verordnungsblatt, S ttick 
2.) 

Auf Grund des § I der Verordnung Nr. 23/ 
- 1940 sowie im Sinne der §§ I und 4 der Ver

ordnung Nr. 218/1940 und gemass den §§ 2 
und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlandi
schen Gebiete wird verordnet: 
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minimum van de kindertoelage, bedoeld 
in de artikelen 2 I en 24 van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934. (Verordeningenblad, Stuk 
2). 

Op grand van§ 2 van de Verordening No. 
137/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepalen wij - gelet op het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 en het Arbeidsovereenkomsten
besluit - als volgt: 

Artikel r. 

M et ingang van 1 December 1940 wordt 
aan het gehuwde Rijkspersoneel, in vasten 
en tijdelijken dienst of op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht werkzaam, een 
tijdelijke toelage verleend van zes ten hon
derd van de bruto-wedde of het bruto-loon, 
voor zoover de bruto-wedde of het bruto
loon, vermeerderd met deze toelage, een be
drag van f 1900 's jaars niet overschrijdt. 
Het bovenstaande is niet van toepassing, 
wanneer ingevolge een algemeene loonsver
hooging na 31 D ecember 1937 de wedde of 
het loon van vorenbedoeld Rijkspersoneel is 
verhoogd. 

Artikel 2. 

Met ingang van 1 Januari 1941 wordt, bij 
wijze van tijdelijken maatregel, het minimum 
bedrag van de kindertoelage, bedoeld in ar
tikel 21, eerste lid , onder a, en in artikel 24, 
zevende lid, van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, van f 60 
's jaars, f r.15 per week of f 5 per maand , 
per kind, opgevoerd tot f 75 's jaars, f 1.45 
per week of f 6.25 per maand, per kind. 

's-Gravenhage, 27 D ecember 1940. 
De S.- G . van het Dep. van Financien, 

L . J . A. TRIP. 

De S .-G . van het Dep. van Binn. Zaken, 
K . J . FREDERIKS. 

7 ]anuari z94r. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van H andel , Nijverheid en Scheep
vaart en van Justitie, houdende bepa
lingen omtrent straffen en strafvordering 
bij overtreding van prijsvoorschriften 
(Prijsbeheerschingsbesluit) . (Verorde
ningenblad, Stuk 2.) 

Op grand van § I der Verordening No. 
23/1 940, benevens van de artikelen 1 en 4 
van het Besluit No. 218/1 940 en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied wordt be
paald : 
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ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 
§ I. 

(1) Zuwiderhandlungen gegen Preisvor
schriften werden nach Massgabe der nach
stehenden Bestimmungen verfolgt und be
straft. 

(2) Preisvorschriften im Sinne dieser 
Verordnuhg sind die auf Grund des § 2 der 
Verordnung Nr. 218/1 940 i.iber die Ernen
nung eines Bevollmachtigten fUr die Freise 
sowie die vor Inkrafttreten dieser Verord
nung auf Grund anderer gesetzlicher Be
stimmungen erlassenen Vorschriften i.iber die 
Bildung von Preisen. 

(3) Bevollmachtigter im Sinne dieser 
Verordnung ist der Bevollmachtigte fi.ir die 
Preise. 

ABSCHNITT II. 

Gerichtliches Stralrecht. 
§ 2. 
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(1) Wer vorsatzlich oder fahrlassig einer 
Preisvorschrift zuwiderhandelt oder durch 
Handlungen oder Unterlassungen vorsatz
lich bewirkt oder daran mitwirkt, dass einer 
solchen Vorschrift zuwidergehandelt wird, 
wird mit Gefangnis bis zu zehn Jahren und 
mit Geldstrafe ·;n unbeschrankter Hohe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Wird eine nach Absatz 1 strafbare 
Handlung im Rahmen des Betriebes einer 
juristischen Person veri.ibt, so wird bestraft, 
wer den Auftrag zu der strafbaren Handlung 
erteilt hat oder dabei die tatsachliche Lei
tung hatte. 

(3) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 3. 
(1) Fi.ir e ine Geldstrafe, die i.iber einen 

Angestellten, einen Vertreter oder ein Organ 
verhangt wird, haftet der Inhaber des Un
ternehmens, in dem die strafbare Handlung 
begangen wurde, zur ungeteilten Hand mit 
dem Bestraften, sofern dieser nicht eigen
machtig·oder unmittelbar gegen die ihm er
teilten Auftrage oder Verbote gehandelt hat. 

(2) Inhaber eines Unternehmens ist nicht 
nur eine nati.irliche, sondern auch eine ju
_ristische Person. 

(3) Die Haftung nach Absatz 1 ist im 
Urteil auszusprechen. 

§ 4. 
(1) In dem Strafurteil kann die Ein

ziehung der Gi.iter, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht oder die dadurch erlangt 
worden sind, und der Gi.itervorra te, die der 
Verurteilte besitzt, verfi.igt werden, ohne 
Ri.icksicht darauf, ob die Gi.iter und Gi.iter
vorrate dem Verurteilten gehi:iren oder nicht. 

(2) D as Gericht kann anordnen, dass die 
Verurteilung auf Kosten des Verurteilten 

TITEL I . 

Algemeene bepalingen. 
Artikel 1. 

(x) De overtredingen van prijsvoor
schriften worden overeenkomstig de navol
gende bepalingen opgespoord, vervolgd en 
gestraft. 

(2) Onder prijsvoorschriften word,en 
verstaan de krachtens artikel 2 van het Be
sluit No. 218/1940 betreffende de benoeming 
van een gemachtigde voor de prijzen uitge
vaardigde voorschriften, benevens de v66r 
het inwerkingtreden van het onderhavige be
sluit krachtens andere wettelijke bepalingen 
uitgevaardigde voorschriften met betrekking 
tot prijzen. 

(3) Dit besluit verstaat orider gemach• 
tigde den gemachtigde voor de prijzen. 

TITEL II. 

Gerechtelijk strairecht. 
Artikel 2. 

(x) Hij die een prijsvoorschrift opzette
lijk overtreedt, dan wel door handelen of na
laten opzettelijk bewerkt of medebewerkt, 
dat een prijsvoorschrift wordt overtreden,-en 
hij, aan wiens schuld het is te wijten, dat een 
prijsvoorschrift wordt overtreden, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren en met geldboete tot een onbe
perkt bedrag of met een van deze straffen. 

(2) Wordt een overeenkomstig het eerste 
lid strafbaar feit begaan in het bedrijf van 
een rechtspersoon, dan wordt de strafvervol
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen 
hem, die tot het plegen van het feit opdracht 
gaf, of die de feitelijke leiding had bij het 
verboden handelen of nalaten. 

(3) Het strafbare feit wordt als misdrijf 
beschouwd. 

Artikel 3. 
(x) Voor de voldoening van een geldboete, 

waartoe een ondergeschikte, vertegenwoor
diger of orgaan veroordeeld wordt, is de eige
naar van de onderneming, waarin het straf
bare feit werd gepleegd, hoofdelijk met den 
veroordeelde aansprakelijk, tenzij deze eigen
machtig of in strijd met hem gegeven op
drachten of opgelegde verboden heeft ge
handeld. 

(2) Qnder eigenaar van een onderneming 
worden niet alleen natuurlijke, doch ook 
rechtspersonen verstaan. 

(3) De in lid x bedoelde aansprakelijk
heid moet in het vonnis uitdrukkelijk worden 
uitgesproken. 

Artikel 4. 
(x) Bij het vonnis kunnen de goederen, 

waarmede of met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd of welke door middel van het 
feit zijn verkregen, benevens de goederen
voorraden, welke de veroordeelde in zijn fei
telijke macht heeft, worden verbeurd ver
klaard, ongeacht of de goederen of de goede
renvoorraden den veroordeelde toebehooren. 

(2) De rechtbank kan bepalcn, dat de 
uitspraak op daarbij te bepalen wijze op kos-
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offentlich bekannt gemacht wird. Die Art 
der Bekanntmachung ist im Urteil zu be
stimmen. 

§ 5. 
(1) Die Strafverfolgung tritt nur auf 

Antrag des Bevollmachtigten oder seiner 
Vertreter ein. Der Antrag ist unzulassig, we.'ln 
eine Ordnungsstrafe verhangt worden ist. 

(2) Der Antrag kann zurlickgenommen 
werden, solange die Hauptverhandlung noch 
nicht begonnen hat. ' 

(3) Die Bestimmung des § 18 der Ver
ordnung Nr. 52/i940 liber die deutsche Ge
richtsbarkeit bleibt unberlihrt. 

(4) Die Artikel 52 bis 62 der Strafpro
zessordnung (Wetboek van Straivordering) 
finden Anwendung, auch wenn keine Verfol
gung beantragt worden ist. 

ABSCHNITT III. 
Ordnungsstrafrecht. 

Abteilung I. 
Strafmassnalunen. 

§ 6. 

18 

(1) Wer einer Preisvorschrift zuwider
handelt, unterliegt einer Ordnungsstrafe, so
fem er nicht nachweisen kann, <lass er die 
Zuwiderhandlung bei verstandiger Wtirdi 
gung der Umstande nicht vermeiden konnte. 
Ebenso ist derjenige strafbar, in <lessen Na
men oder in <lessen Auftrag oder Dienst ge
handelt wird, der Gesellschafter, Mitverwal
ter oder Teilhaber sowie derjenige, der mit 
der Aufsicht i.iber eine Verwaltung beauf
tragt ist. 

(2) Juristische Personen und Gesell
schaften sind wie natlirliche Personen straf
bar. 

(3) Versuch und Teilnahme sind straf
bar. 

§ 7. 
(1) Ordnungsstrafen sind Geldstrafen in 

unbeschrankter Hohe. 
(2) Neben der Ordnungsstrafe konnen 

folgende N ebenstrafen verhangt werden: 

1) die Schliessung des Geschiifts und die 
Stillegung der Betriebsmittel auf Zeit oder 
Dauer; 

2) das Verbot, wahrend einer bestimm
t en Zeit einen bestimmten Beruf auszui.iben; 

3) die Erflillung der Preisvorschrift auf 
Kosten des Bestraften ; 

4) die Einziehung der Gi.iter, auf die sich 
die strafbare Handlung bezieht oder die da
durch erlangt worden sind, und der Gi.iter
vorrate, die der Bestrafte besitzt, ohne Rlick
sicht darauf, ob die Gliter und Glitervorrate 
dem Bestraften gehoren oder nicht; 

s) die Veroffentlichung des Strafbe
scheids in der darin bestimmten Weise auf 
Kosten des Bestraften. 

(3) D ie im Absatz 2, Ziffern 1 bis 3 und 
5, genannten Nebenstrafen konnen auch im 
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ten van den veroordeelde openbaar zal wor
den gemaakt. 

Artikel 5. 
(1) Vervolging geschiedt slechts op vor

dering, door of vanwege den gemachtigde ge
daan. De vordering blijft achterwege, indien 
een tuchtrechtelijke straf is opgelegd. 

(2) De vordering kan worden ingetrok
ken, zoolang de . behandeling ter terechtzit
ting nog niet is aangevangen. 

(3) De bepaling van § 18 van de Veror
dening No. 52 /1940 betreffende de Duitsche 
rechterlijke macht voor strafzaken blijft van 
kracht. 

(4) D e artikelen 52 tot en met 62 van 
het Wetboek van Strafvordering vinden toe
passing, ook al heeft de gemachtigde geen 
vervolging gevorderd. 

TITEL III. 
Tuchtrecht . 

Afdeeling I. 
S traf maa tregelen. 

Artikel 6. 
(1) Hij die een prijsvoorschrift over

treedt is tuchtrechtelijk strafbaar, tenzij hij 
aantoont, dat hij de overtreding redelijker
wijze niet heeft kunnen v.ermijden. Eveneens 
strafbaar is hij, in wiens naam, opdracht of 
dienst gehandeld werd, evenals de · vennoo
ten, bestuurders of deelgerechtigden, bene
vens degenen, die met het toezicht op het 
bestuur belast waren. 

(2) Rechtspersonen en vennootschappen 
zijn op gelijken voet strafbaar als natuurlijke 
personen. 

(3) Poging en deelneming zijn strafbaar. 

Artikel 7. 
(1) De tuchtrechtelijke hoofdstraf is 

geldboete tot een onbeperkt bedrag. 
(2) Naast de tuchtrechtelijke hoofdstraf 

kunnen de navolgende bijkomende straffen 
worden opgelegd: 

1) sluiting van de zaak en stillegging der 
bedrijfsmiddelen voor bepaalden tijd of voor
goed; 

2) verbod om gedurende een bepaalden 
tijd een beroep uit te oefenen; 

3) verrichten van hetgeen is nagelaten 
en tenietdoening van hetgeen is verricht, en 
we! op kosten van den veroordeelde; 

4) verbeurdverklaring van de goederen, 
met betrekking tot welke het feit is gepleegd 
of welke door middel van het feit zijn ver
kregen, benevens van de goederenvoorraden, 
welke de veroordeelde in zijn feitelijke macht 
heeft, ongeacht of de goede.ren of goederen
voorraden dezen veroordeelde toebehooren; 

5) openbaarmaking van de tuchtbeschik
king op daarbij te bepalen wijze, en we! op 
kosten van den veroordeelde. 

(3) De in het vorige lid onder 1 tot en 
met 3 en 5 genoemde bijkomende straffen 
kunnen ook opgelegd worden, indien een ge-
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Falle einer rechtskraftigen gerichtlichen Ver
urteilung nach § 2 verfligt werden. 

§ 8. 
(1) Ausser den Strafen und Nebenstra

fen im Sinne des § r, kann die L eistung eines 
Geldbetrages v erfligt werden, wenn dies mit 
Rlicksicht auf den <lurch die Zuwiderhand
lung gegen eine Preisvorschrift erzielten 
M ehrgewinn zweckmassig erscheint. 

(2) § 7, Absatz 3, findet entsprechende 
Anwendung. 

Abteilung II. 

Nichtbeachtung von Stralmassnahmen. 

§ 9· 
(1) R echtsgeschafte, die entgegen oder 

in Umgehung einer gemass § 7, Absatz 2, 

Ziffem 1 und 2, verhangten Strafmassnahme 
vorgenommen werden , sind nichtig. 

(2) Die Nichtigkeit wirkt nicht zum 
Nachteil dessen, der die Schliessung des Ge
schafts oder die Untersagung der B erufsaus
libung ohne grobe Fahrlassigkeit nicht 
kannte. 

§ IO. 

(1) Wer entgegen einer nach § 7, Absatz 
2, Ziffem 1 und 2, verhangten Strafmass
nahme selbst oder <lurch eine vorgeschobene 
Person Geschafte betreibt oder die ihm un
tersagte Tiitigkeit ausiibt, wird mit Gefang
nis bis zu vier Jahren und mit Geldstrafe in 
unbeschrankter Hohe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft , wer mit diesen 
oder flir diese Personen ein Geschaft ab 
schliesst , obwohl ihm bekannt war, <lass 
ihnen die geschaftliche Tatigkeit untersagt 
oder das Geschaft geschlossen worden ist. 

(3) Die Bestimmungen des § 2, Absatz 
2, und des § 4 finden Anwendung. 

(4) Die nach den Absatzen 1 und 2 straf
baren Handlungen sind Verbrechen ( mis
drijven). 

Abteilung III. 

Ordnungsstralverf ahren. 

§ II. 

Die Strafen und Massnahmen im Sinne 
der §§ 7 und 8 werden vom B evollmachtig
ten oder von den von ihm bis auf weiteres 
dazu bestellten oder bestimmten Behorden 
verhangt. Die R ichtlinien flir das Verfahren 
werden vom Bevollmachtigten nach Flih
lungnahme mit den Generalsekretiiren in den 
Ministerien fUr Justiz und flir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt aufgestellt. 

§ 12. 

(1) Dern Beschuldigten muss vor Ver
hangung d er Strafe Gelegenheit zur Aeusse
rung gegeben werden. Es kann ihm gestattet 
werden, sich dabei eines Rechtsbeistandes 
zu bedienen. 

rechtelijk vonnis krachtens art. 2 is uitge
sptoken en voor tenuitvoerlegging vatbaar is. 

Artikel 8. 
(1) Naast of in plaats van de straffen of 

bijkomende straffen, als bedoeld in artikel 7, 
kan de betaling van een geldbedrag worden 
opgelegd, indien dit met het oog op de door 
de overtreding van een prijsvoorschrift ver
kregen meerdere winst doelmatig wordt ge
acht. 

(2) Het bij artikel 7, lid 3, bepaalde vindt 
toepassing. 

Afdeeling II. 

Handelingen in strijd met strafmaatregelen. 

Artikel 9 . . 
(1) Rechtshandelingen , welke worden 

verricht, hetzij in strijd met, hetzij ter ont
duiking van een bij tuchtbeschikking opge
legden maatregel, als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, onder 1 en 2, zijn nietig. 

(2) Op de nietigheid kan geen beroep 
worden gedaan ten nadeele van hem , die de 
sluiting der zaak of het verbod van beroeps
uitoefening niet kende, noch redelijkerwijze 
moest vermoeden. 

Artikel 10. 

(1) Hij die in strijd m et een bij een tucht
beschikking opgelegden maatregel, als be
doeld in artikel 7, lid 2, onder 1 en 2, zelf of 
door middel van een strooman zaken doet of 
handelingen verricht, welke hem verboden 
zijn, wordt gestraft m et gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en geldboete tot een 
onbeperkt bedrag of met een van deze straf
fen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij, die met of voor de in het vorige lid be
doelde personen een rechtshandeling ver
richt, ofschoon hem bekend was, dat hem 
het verrichten van die handelingen verboden 
was of de zaak gesloten was. 

( 3) De bepalingen van artikel 2, lid 2 , 

en artikel 4 vinden toepassing. 
(4) Het strafbare feit wordt als een mis

drijf beschouwd. 

Afdeeling III. 

Tuchtstrafvordering. 

Artikel II. 

D e straffen en maatregelen, bedoeld in de 
artikelen 7 en 8, worden opgelegd door den 
gemachtigde of de door hem tot nader order 
daartoe benoemde of aangewezen autoritei
ten. De richtlijnen betreffende het opleggen 
van deze straffen en maatregelen worden 
door den gemachtigde, na overleg met de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
t en van Justitie en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, vastgesteld. 

Artikel 12. 

(1) De verdachte wordt v66r het opleg
gen van de straf in de gelegenheid gesteld 
zich te verantwoorden. Hem kan worden 
vergund zich daarbij door een raadsman te 
doen bijstaan. 
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(2) Ueber eine mlindliche Aeusserung des 
Beschuldigten ist eine Niederschrift aufzu
nehmen. 

§ 13. 

Wer von der Strafbehorde (§ u) vorgela
den wird, ist verpflichtet, der Vorladung 
Folge zu leisten. Falls er der Vorladung nicht 
nachkommt oder <lurch sein Verhalten er
kennen !asst, dass er der Vorladung nicht 
nachkommen wird, kann seine zwangsweise 
Vorfilhrung angeordnet werden. 
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a 1 4. 

(1) Wer von der Strafbehorde als Zeuge 
oder Sachverstandiger vorgeladen wird, muss 
der Vorladung Folge leisten und Zeugnis ab
legen oder als Sachverstandiger mitwirken. 
Die Artikel 2 1 7 bis 2 r 9 der Strafprozessord
nung finden entsprechende Anwendung. Ein 
Zeuge oder Sachverstandiger, der nicht er
scheint, kann auf Anordnung dcr Strafbe
horde zwangsweise vorgefilhrt werden. 

(2) Die Strafbehorde kann Zeugen und 
Sachverstandige eidlich vemehmen, soweit 
sie das Alter von sechzehn J ahren erreicht 
haben. Der Zeuge wird darauf beeidigt, dass 
er die ganze Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit aussagen wird, und der Sachver
standige darauf, dass er seine Aufgabe ge
wissenhaft erflillen wird. Die Zcugen und 
Sachverstandigen sind verpflichtet, den Eid 
zu leisten. 

(3) Die Bestimmungen der Gesetze vom 
17. Juli 19u (Staatsblatt Nr. 215) und vom 
28. April 1916 (Staatsblatt Nr. 174) finden 
Anwendung. 

(4) Wenn der Zeuge sich bei seiner Ver
nehmung ohne gesetzlichen Grund weigert, 
die gestellten Fragen zu beantworten oder 
die von ihm verlangte Erklarung abzugeben, 
den verlangten Eid oder das Gelobnis zu 
leisten, so kann ihm die Strafbehorde, falls 
sie es im Interesse der Untersuchung filr er
forderlich halt, eine Geldstrafe bis zu tau
send Gulden auferlegen. 

(5) Die Zeugen und Sa,chverstandigen 
erhalten auf Verlangen eine Entschadigung 
vom Staate, die von der Strafbehorde nach 
den Artikeln 61, 63, 65 und 66 des Tarifs filr 
Justizgeblihren und Geblihren in Zivilsachen 
(Tariel van justitiekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken) festgesetzt wird. 

§ x5. 

Die Strafen und Massnahmen sind in 
einem schriftlichen, mit Grlinden versehenen 
Strafbescheid auszusprechen. 

§ 16. 
(1) Der Strafbescheid ist den Betroffe

nen zuzustellen. 
(2) Die Vorschriften der Artikel 585 bis 

587 der Strafprozessordnung finden sinnge
mass mit der Massgabe Anwendung, dass an 
Stelle des Gerichtsschreibers ( grill ier) die 
Strafbehorde und an Stelle der Geschafts
stelle und des Gerichtsgebaudes deren Amts
gebaude tritt. 
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(2) In geval van mondelinge verantwoor
ding wordt hiervan proces-verbaal opge
maakt. 

Artikel · 13. 

Ieder die door de bevoegde autoriteit (ar
tikel II) is opgeroepen, is verplicht hieraan 
gevolg te geven. Voldoet hij hieraan niet of 
heeft hij het voomemen te kennen gegeven 
hieraan niet te zullen voldoen, zoo kan zijn 
voorgeleiding bevolen worden. 

Artikel 14. 

(1) Ieder die door de bevoegde autori
teit als getuige of deskundige is opgeroepen, 
is verplicht aan die oproeping gevolg te ge
ven en getuigenis af te leggen of zijn dien
sten als deskundige te verleenen. De artike
len 217, 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn toepasselijk. De getuige 
of deskundige, die niet verschijnt, kan op 
bevel van de bevoegde autoriteit worden 
voorgeleid. 

(2) De bevoegde autoriteit kan de_getui
gen en deskundigen onder eede hooren, mits 
zij den leeftijd van zestien jaren hebben be
reikt. Zij beeedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zijn geweten zal vervullen. De ge
tuigen en deskundigen zijn verplicht den eed 
af te leggen. 

(3) De bepalingen der wetten van 17 
Juli 19u (Staatsblad No. 215) en van 28 
April 1916 (Staatsblad No. 174) zijn toe
passelijk. 

(4) Indien ' de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevor
derde verklaring, eed of belofte af te leggen, 
kan de bevoegde autoriteit, zoo zij dit in het 
belang van het onderzoek noodzakelijk acht, 
den getuige een geldboete opleggen van ten 
hoogste duizend gulden. 

(~) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstelling van het 
Rijk, door de bevoegde autoriteit te begroo
ten overeenkomstig de artikelen 61, 63, 65 
en 66 van het Tarief van justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke zaken. 

Artikel 15. 
De straffen en maatregelen worden opge

legd bij schriftelijke en met redenen om
kleede· tuchtbeschikking. 

Artikel 16. 
(1) De tuchtbeschikking wordt dengene, 

aan wien een straf is opgelegd, beteekend. 
(2) D e bepalingen van de artikelen 585 

tot en met 587 van het Wetboek van Straf
vordering vinden overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat de bevoegde 
autoriteit in de plaats van den griffier en 
haar ambtsgebouw in de plaats van de griffie 
en het gerechtsgebouw treedt. 
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§ 17. 
(1) Soweit der Bevollmachtigte die Be

fugnis- iur Verhangung von Strafmassnah
men nicht selbst austibt, ist innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Zustellung des Straf
bescheids Beschwerde an den Bevollmach
tigten zulassig. Ueber die Beschwerde wird 
vom Bevollmachtigten oder in seinem Auf
trag endgtiltig entschieden. 

(2) · Gegen Strafbescheide, in denen nur 
Geldstrafen bis zu ftinfhundert Gulden und 
eine Nebenstrafe im Sinne des § 7, Absatz 2 , 

Ziffer 5, verhangt wird, findet keine B e
schwerde statt. 

(3) Die Beschwerde hat keine aufschie
bende Wirkung. Der Bevollmiichtigte oder 
sein Vertreter kann jedoch . anordnen, dass 
die Volstreckung des angefochtenen Strafbe
scheids auszusetzen ist. 

§ 18. 
(1) Auf das Beschwerdeverfahren finden 

die Vorschriften der §§ 12 bis 16 entspre
chende Anwendung. 

(2) D er angefochtene Strafbescheid kann 
aufgehoben oder zu Gunsten oder zu Ungun
sten des Beschwei-defi.ihrers abgeandert wer
den. 

§ rg . 
Die Entscheidungen der Strafbehorden 

sind fi.ir die Gerichte bindend. 

Abteilung IV. 

Vollstreckung. 

§ 20. 

(r) D er Strafbescheid ist sofort voll
streckbar. Vollstreckung erfolgt auf Weisung 
der Strafbehorde zugunsten des Staates auf 
Grund einer Ausfertigung des Strafbescheids, 
die im Eingang die Worte ,,Im Namen des 
Rechts" ftihrt. 

(2) D er Strafbescheid wird nach den 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 
auf Kosten des B estraften vollzogen. Er kann 
auch mittels S chuldhaft (lijfsdwang) voll 
streckt werden. 

(3) Die Strafbehorde nimmt auch die 
ausserhalb der Zwangvollstreckung gezahl
ten, Geldstrafen und G eldbetrage in Emp
fang. 

Abteilung V. 

Sicherungsmassnahmen. 

§ 21. 

Die Strafbehorde kann <lurch v orliiufigen 
Strafbescheid den dinglichen Arrest ein
schliesslich der Pfandung von Forderungen 
bei D ritten ( conservatoir beslag) anordnen, 
wenn sie dies im Interesse der Untersuchung 

. oder zur Vollstreckung der zu erwartenden 
Strafen oder sonstigen Massnahmen fi.ir 
zweckdienlich h alt. 

§ 22 . 
Der Arrest wird nach den Vorschriften der 

Zivilprozessordnung mit der Massgabe 
durchgeftihrt, <lass der vorliiufige Strafbe
scheid die richterliche Genehmigung ersetzt. 
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Artikel 17. 
(1) Indien de gemachtigde zijn bevoegd

heid tot het opleggen van tuchtstraffen, bij-
komende straffen en maatregelen niet zelf 
uitoefent, staat binnen 14 dagen na de be
teekening der tuchtbeschikking beroep op 
den gemachtigde open. Op <lit beroep wordt 
door of vanwege den gemachtigde in hoogste 
instantie beslist. 

(2) Tegen tuchtbeschikkingen, waarbi'j 
slechts een geldboete van niet hooger dan 
vijfhonderd gulden en een bijkomende straf, 
als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 5, is op
gelegd, staat geen beroep open. 

(3) Het beroep schorst de tenuitvoerleg
ging niet. De gemachtigde of degene, die 
hem vertegenwoordigt, kan echter schorsing 
van de tenuitvoerlegging gelasten. 

Artikel r8. 
(1) De artikelen 12 tot en m et 16 vinden 

overeenkom~tige toepassing. 

(2) D e tuchtbeschikking, waarvan hoo
ger beroep is ingesteld, kan worden vernie
tigd of gewijzigd, ook ten nadeele van den
gene, die in hooger beroep is gekomen. 

Artikel 19. 

De uitspraken van de bevoegde autoriteit 
hebben kracht van gewijsde. 

Afdeeling IV. 

T enuitvoer/egging. 

Artikel 20. 

(1) De tuchtbeschikking is terstond uit
voerbaar. D e tenuitvoerlegging geschiedt 
door de bevoc;goe autoriteit ten behoeve van 
den Staat en we! op een grosse, welke aan 
het hoofd d e woorden voert: 

In naam van het Recht. 
(2) D e tuchtbeschikking wordt op kos

ten van den veroordeelde, overeenkomstig 
de bepalingen van het Wetboek van Burger~ 
lijke Rechtsvorderin g, ten uitvoer gelegd. Zij 
is uitvoerbaar bij lij fsdwang. 

(3) De bevoegde autoriteit neemt ook 
de buiten executie betaalde boeten en geld
bedragen in ontvangst. 

Afdeeling V. 

Conservatoire maatrege/en. 

Artikel 21. 

D e bevoegde autoriteit kan bij voorloopi
ge tuchtbeschikking conservatoir beslag, 
waaronder begrepen derden-beslag, doen leg
gen, indien zij dit in het belang van het on
derzoek of van de tenuitvoerlegging van op 
te leggen straffen of maatregelen dienstig 
acht. 

Artikel 22. 
Het beslag wordt gelegd op de wijze als 

bij het Wetboek van Burgerlijke R echtsvor
dering is voorgeschreven, met <lien verstan
de , dat de voorloopige tuchtbeschikking in 



Er hat die gleichen Rechtsfolgen wie die Ar
reste auf Grund der Zivilprozessordnung mit 
der Massgabe, <lass eine richterliche Bestati
gung nicht erforderlich ist. 

§ 23 . 
Die Sicherungsmassnahmen werden im 

Strafbescheid aufgehoben oder bestatig._t. 
Wird der Arrest bestatigt, so geht er in die 
Beschlagnahme zwecks Zwangsvollstreckung 
( executoriaal beslag) Uber. 

ABSCHNITT IV. 

Fahndung. 
§ 24. 

Mit der Fahndung nach den in dieser Ver
ordnung mit Strafe bedrohten Zuwiderhand
lungen gegen Preisvorschriften sind ausser 
den im Artikel 141 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Beamten die Beamten der 
Staats- ( Rijks-) und Gemeindepolizei sowie 
der Bevollmachtigte und die von ihm dazu 
bestimmten P ersonen beauftragt. 

§ 25. 
(1) Die im § 24 erwahnten Beamten und 

Personen sind befugt, jederzeit alle Gegen
stande, die zur Erforschung der Wahrheit 
dienen konnen oder deren Einziehung ange
ordnet werden kann, zu beschlagnahmen so
wie die Auslieferung dieser Gegenstande 
zwecks Beschlagnahme zu fordern. Der Be
vollmachtigte kann nahere Vorschriften Uber 
die Art und Weise und Uber die Folgen der 
Beschlagnahme erlassen. 

(2) Sie konnen jederzeit Einsichtnahme 
in alle Unterlagen verlangen, soweit sie dies 
filr die ordnungsmassige ErfUllung ihrer Auf
gabe fiir notwendig halten. 

(3) Sie haben jederzeit Zutritt zu alien 
Orten, deren Betreten sie zur ordnungsmas
sigen ErfUllung ihrer Aufgabe fiir notwen
dig halten . Notigenfalls verschaffen sie sich 
den Zutritt unter Zwang ( met behulp van 
den sterken arm). 

(4) Sis dUrfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines P olizeikommissars oder des 
BUrgermeisters der Gemeinde oder versehen 
mit einem allgemeinen oder besonderen 
schriftlichen Auft rag der Strafbehorde(§ II), 
des Generalstaatsanwalts am Gerichtshof 
( procureur-generaal bij het gerechtshof) oder 
des Staatsanwalts ( off icier van justitie) oder 
mit einem besonderen schriftlichen Auftrag 
des Polizeikommissars oder, falls in der Ge
m einde kein P olizeikommissar scinen Sitz 
hat, des Blirgerm eisters. 

(5) Ueber das Betreten einer vVohnung 
ist binnen 48 Stunden eine Niederschrift auf
zunehmen. Darin muss der Zeitpunkt des 
Betretens und der damit beabsichtigte Zweck 
angegeben werden . Die B eamten und Perso
nen (§ 24) sind berechtigt, sich von be
stimmten, von ihnen zu bezeichnenden Per
sonen begleiten zu !assen. In diesem Fall ist 
dies in die Niederschrift aufzunehmen. 
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de plaats treedt van het rechterlijk verlof. 
Het heeft dezelfde rechtsgevolgen als een op 
grond van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering gelegd beslag, met dien ver
stande, dat geen van-waarde verktaring ver
eischt is. 

Artiket 23 . 
Bij tuchtbeschikking worden d e conser

vatoire beslagen ingetrokken of bevestigd. 
Bevestiging van een conservatoir beslag doet 
dit beslag overgaan in executoriaal beslag. 

TITEL IV. 

Opsporing. 
Artiket 24. 

Met de opsporing van de bij dit bestuit 
strafbaar gestetde feiten zijn, behatve de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepotitie, als
mede de gemachtigde en zij die door hem 
daartoe zijn aangewezen. 

Artikel 25. 
(1) De ambtenaren en personen, bedoetd 

in artikel 24, zijn te alien tijde bevoegd om 
in beslag te nemen, zoomede ter beslagne
ming de uitlevering te vorderen van alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen of welker v.erbeurdver
ktaring, kan worden bevolen. D e gemachtig
de kan nadere voorschriften geven betreffen
de de wijze en de gevotgen van inbeslagne
ming. 

(2) Zij kunnen te alien tijde inzage vor
deren van alle bescheiden , waarvan zij voor 
de goede vervulling van hun taak inzage 
noodig oordeelen. 

(3) Zij hebben te alien tijde toegang tot 
alle plaatsen, voor zoove r zij betreding daar
van voor een goede vervulling van hun taak 
redetijkerwijze noodig oordeelen. Zoo noodig 
verschaffen zij zich toegang met behutp van 
den sterken arm. 

(4) In woningen treden zij tegen den wit 
van den bewoner niet binnen, dan vergezeld 
van een commissaris van potitie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wet voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van de bevoegde autori
teit (artikel II), van den procureur-generaal 
bij het gerechtshof of van den officier van 
justitie of van een bijzonde_i-en schriftelijken 
last v an den commissaris van politie, of in 
gemeenten, waarin geen commissaris is, van 
den burgemeester. 

(5) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaat 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het d aarmede beoogd e 
doe! melding gemaakt. De vorenbedoelde 
ambtenaren en personen zijn bevoegd, zich 
van bepaalde, door hen aan te wijzen perso
nen te doen vergezellen. In dat geval wordt 
hiervan in het proces-verbaal m elding ge
maakt. 
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§ 26. 
Der Staatsanwalt sendet die bei ihm ein

gereichten Niederschriften i.iber Zuwider
handlungen gegen Preisvorschriften unver
zi.iglich an die vom Bevollmachtigten be
stimmte Strafbehorde. Die anderen Fahn
dungsbeamten verfahren nach den Bestim
mungen der Strafprozessordnung, soweit 
nicht der Bevollmachtigte anordnet, dass 
solche Niederschriften, Anzeigen oder Be
richte unmittelbar bei der vom Bevollmach
tigten bestimmten Strafbehorde einzurei
c hen sind. 

ABSCHNITT V. 
Schlussbestimmungen. 

§ 27. 
Die Polizeibehorden sind verpflichtet, al

l en Anordnungen d er Strafbehorden in Be
zug auf die Verfolgung und das Ordnungs
strafverfahren zu entsprechen . 

§ 28. 
(1) Die zur Verhangung von Ordnungs

strafen bestellten Personen mi.issen den Vor
aussetzungen des Artikels 48, Absatz 1, des 
Gerichtsverfassungsgesetzes (Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en het Beleid der 
]ustitie) entsprechen. 

(2) Die gemass § II bestimmten oder 
bestellten Behorden werden im ,,Nederland
sche Staatscourant" bekannt gemacht. 

(3 ) Der Bevollmachtigte erlasst die Vor
schriften zur Durchftihrung diese r Verord
nung. Soweit es sich dabei um Rechtsvor
schriften handelt, werden sie im ,,Neder
landsche Staatscourant" verki.indet. 

§ 29. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verki.indung in Kraft. 
(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt treten 

die Bestimmungen des Preistreiberei- und 
Hamstergesetzes 1939 (Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939) sowie anderer Vorschrif
ten, soweit sie die Bestrafung von Zuwider
handlungen gegen Preisvorschriften regeln, 
ausser Kraft. 

§ 30. 
Diese Verordnung wird als ,,Preisi.iber

wachungsverordnung" zitiert. 
D en Haag, am 7. Januar 1941. 

Der G.-S. im M in. fiir Handel;Gewerbe 
und Schiflahrt, 

H . M . HIRSCHFELD . 

Der G.-S. im Min . liir Justiz, 
J . C. T E NKINK . 

21. Dezember 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretars im Ministerium fi.ir 
L andwirtschaft und Fischerei i.iber die 
Nahrun gsversorgung (Verordnung i.iber 
die N ahrungsversorgung) . -(Verordnungs
blatt, Sti.ick 2) . 

Artikel 26. 
De officier van justitie zendt de bij h em 

ingekomen processen-verbaal betreffende 
overtredingen van prijsvoorschriften onver
wijld aan de door den gemachtigde aange
wezen bevoegde autoriteit. De overige op
sporingsambtenaren handelen overeenkom
stig de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering, voor zoover de gemachtigde 
niet bepaalt, dat de processen-verbaal, aan
giften of berichten van overtredingen van 
prijsvoorschriften rechtstreeks aan de door 
hem aangewezen bevoegde autoriteit moeten 
warden ingezonden. 

TITEL V. 
Slotbepalingen. 

Artikel 27. 
D e politie is gehouden gevolg te geven aan 

alle instructies, welke de bevoegde autori
teit haar ter zake van d e vervolging en de 
tuchtstrafvordering zal geven. 

Artikel 28. 
(1) D e met het opleggen van tuchtstraf

fen en -maatregelen belaste personen moe
. ten voldoen aan de eischen, . vermeld in arti

kel 48, lid 1 , van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie. 

(2) De aanwijzingen of benoemingen v an 
de autoriteiten, bedoeld in artikel II, war
den in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

(3) De gemachtigde geeft de voorschrif
ten tot uitvoering van dit besluit. Bevatten 
deze rechtsvoorschriften , dan warden zij in 
de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. 

Artikel 29. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) De straf- en strafvorderingsbepalin
gen van de Prijsopdrijvings- en ha msterwet 
1939, alsmede van andere wettelijke regelin
gen, welke prijsvoorschriften bevatten, ver
vallen, voor zoove r zij_betrekking hebben op 
prijsvoorschriften .. 

Artikel 30. 
Dit besluit wordt aangehaald als ,,Prijs

heheerschingsbeslui t" . 
's-Gravenhage, 7 Januari 1941. 

De S.-G, van het Dep. van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
J. C . T E NKINK. 

N°.12. 

2 1 D ecember 1940. BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij met be
trekking tot de voedselvoor:ziening 
(Voedselvoorzieningsbesluit). (Verorde
ningenblad, Stuk 2) . 
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Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist: 
1) ,,Generalsekretar": der Generalsekre

tar im Ministerium fiir Landwirtschaft und 
Fischerei; 

2) ,.Landwirtschaft": 
a) Ackerbau, Gartenbau und jeder an-

dere Bodenkulturzweig; 
b) Viehzucht und Gefliigelzucht; 
c) Fischerei; 
3) ,,Erzeugnis": 
a) jedes im Artikel 1, Ziffer 5, des Kri 

sengesetzes fiir die Landwirtschaft 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) erwahnte Krisener
zeugnis, sowie jedes andere Erzeugnis der 
Landwirtschaft im bearbeiteten, verarbeite
ten, unbearbeiteten oder unverarbeiteten Zu
stand, das fiir die Nahrungsversorgung von 
Bedeutung ist; 

b) jedes Erzcugnis jeglicher Zusammen
setzung, das als Ersatz fiir ein unter Buch
stabe a erwahntes Erzeugnis verwendet wer
den kann; 

4) ,,Fonds": der im Artikel 2 des Krisen
gesetzes fiir die Landwirtschaft 1933 genann
te Landwirtschafts-Krisenfonds. 

§ 2 -

Wer ein Erzeugnis bereitet, herstellt, ziich
tet ode:r anbaut, erzeugt, erntet, vorratig hat, 
gebraucht, verbraucht, verfuttert, bearbeitet 
(z.B. verpackt, drischt), verarbeitet, schlach
tet, befordert, einsammelt, anftihrt, verhan
delt (z.B. dem Handel zufi.ihrt, feilbietet, 
kauft, verkauft, versteigert) , veraussert, ab
liefert, aufbewahrt, lagert, empfangt, ein
fi.ihrt oder ausfiihrt oder diese Handlungen 
verrichten !asst, ist verpflicht~t : 

1) dabei jene Sorgfalt zu iiben, die in 
Anbetracht der auf dem Gebietc der Nah
rungsversorgung bestehenden Umstande bil
ligerweise von ihm verlangt werden kann; 

2) alles zu unterlassen, was dem Zweck 
und dem Sinn der in oder auf Grund dieser 
Verordnung erlassenen Vorschriften zuwider
lauft pder deren Wirkung beeintrachtigen 
konnte; 

3) genau, piinktlich, getreu und ohne 
Verschweigung die Fragen zu beantworten, 
die der Generalsekretar oder von diesem zu 
bezeichnende Organe oder Korperschaften 
stellen oder stellen !assen, sowic die von 
solchen oder im Namen solcher Organe oder 
Korperschaften verlangten Papiere, Bucher 
und Belege vorzulegen; 

4) iiber alles, was seinen Betrieb betrifft, 
derart genaue Aufzeichnungen zu machen, 
dass daraus jederzeit der Umfang der Pro
duktion und die Vorrate sowie die Mengen 
der bearbeiteten, verarbeiteten, empfange-
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Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ ·2 en 
3 der Verordening No. 3/1 940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Dit besluit verstaat onder: 
1) ,,Secretaris-Generaal": den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij; 

2) ,,landbouw": 
a) akkerbouw, tuinbouw of eenigen an-

cleren tak van bodemcultuur: 
b) veehouderij en pluimveehouderij; 
c) visscherij; 
3) ,,product" : 
a) eenig crisisproduct, als bedoeld in ar

tikel 1, ender 5° ., van de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Staatsblad No. 261), zoomede 
ieder antler product van den landbouw, al 
dan niet bewerkt of verwerkt, het welk van 
belang is voor de voedselvoorziening; 

b) ieder product, van welke samenstel
ling ook, hetwelk ter vervanging van een en
der a bedoeld product, kan worden gebezigd; 

4) ,,Fends": het Landbouw-Crisisfonds, 
bedoeld in artikel 2 van de Landbouw-Cri
siswet 1 933. 

Artikel 2. 

leder die eenig product bereidt, vervaar
digt, teelt, voortbrengt, oogst, voorhanden 
of in voorraad heeft, gebruikt, verbruikt, 
vervoedert, bewerkt (waaronder in dit be
sluit ender meer worden begrepen verpak
ken en dorschen), verwerkt, slacht, vervoert, 
inzamelt, aanvoert, verhandelt (waaronder 
in dit besluit onder meer worden begrepen 
in den handel brengen, te koop aanbieden, 
koopen, verkoopen en veilen), vervreemdt, 
aflevert, bewaart, opslaat, ontvangt, invoert 
of uitvoert, dan we! eenige dezer handelin
gen doet verrichten, is gehouden: 

1) daarbij die zorg aan te wenden, welke 
met inachtneming van de ten aanzien van 
de voedselvoorziening bestaande omstandig
heden redelijkerwijze van hem verlangd kan 
worden; 

2) alles na te laten, wat indruischt tegen 
doe! en strekking van de bij of krachtens dit 
besluit gestelde regelen, of de werking daar
van zou kunnen belemmeren; 

3) nauwgezet, prompt1 getrouwelijk en 
zonder verzwijging de vragen te .beantwoor
den, welke de Secretaris-Generaal of een of 
meer door dezen aan te wijzen organen of 
lichamen stellen of doen stellen, zoomede de 
door of namens deze organen of lichamen 
verlangde papieren, boeken en bescheiden 
over te leggen; 

4) van alles wat zijn bedrijf betreft, aan
teekening te houden op zoodanige wijze, dat 
uit de gehouden aanteekeningen tc alien tij
de productie en voorraad, zoomede bewerk
te, verwerkte, ontvangen en afgeleverde hoe-
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nen und abgelielerten Erzeugnisse festge
stellt werden konnen und dabei · den vom 

· Generalsekretar oder in seinem Auftrag zu 
erteileoden Vorschriften nachzukommen. 

§ 3 . 
Es ist verboten, offenbar zum mensch

lichen Genuss bestimmte oder geeignete Er
zeugnisse im Beruf oder Betrieb zu anderen 
Zwecken zu benutzen, es sei denn, dass nach
gewiesen werden kann, dass dazu vom Ge
neralsekretar oder in seinem Auftrag eine 
Bewilligung erteilt worden ist. 

§ 4. 
Der Generalsekretar kann Vorschriften 

Uber die Bereitung, Herstellung, Ztichtung 
oder den Anbau, die Erzeugung, das Ernten, 
die Vorratshaltung, den Gebrauch, den Ver
brauch, die Verftitterung, Bearbeitung, Ver
arbeitung, Schlachtung, Beforderung, Ein
sammlung, die Anfuhr, den Handel, die Ver
ausserung, Ablieferung, Aufbewahrung, La
gerung, den Empfang, die Einfuhr und Aus
fuhr von Erzeugnissen erlassen. 

§ 5. 
Der Generalsekretar kann Vorschriften 

liber die Herstellung, die Vorratshaltung, den 
Gebrauch, den Handel und die Ablieferung 
von Anlagen oder W erkzeugen oder deren 
Teilen, die zur Bereitung, Herstellung, Zlich
tung, zum Anbau, zur Erzeugung, Abern
tung, Bearbeitung, Verarbeitung, Aufbewah
rung 9der Lagerung von Erzeugnissen be
stimmt sind, erlassen. 

§ 6. 
Der Generalsekretar kann Vorschriften 

liber die Vorratshaltung, den Einkauf und 
den Gebrauch von Roh- oder Hilfstoffen 
jeglicher Art oder Zusammensetzung, die zur 
Bereitung, Herstellung, Ztichtung, zum An
bau, zur Erzeugung, Aberntung, Beforde
rung, Bearbeitung, Verarbeitung, zum Han
del und zur Ablieferung von Erzeugnissen 
bestimmt sind, erlassen. 

§ 7. 
Die Vorschriften der §§ 4, 5 und 6 konnen 

sowohl G ebote als auch Verbote enthalten. 
Sie konnen bestimmen, dass derjenige, der 
irgendeine der dort genannten Handlungen 
verrichtet, verpflichtet ist, die vom Gene
ralsekretiii.r oder in seinem Auftrag anzu
ordnenden Auflagen zu erftillen. 

§ 8. 
In den Auflagen gemass den §§ 4, 5 und 6 

in Verbindung mit § 7 kann unter anderem 
bestimmt werden : 

1) dass Erzeugnisse zur Verfligung eines 
vom Generalsekretar oder in seinem Auf
trag zu bezeichnenden Organes oder einer 
von ihm oder in seinem Auftrag zu bestim
·menden Korperschaft gehalten odcr dort ein
geliefert werden; 
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veelheden van het betreffende product kun
nen worden gekend en daarbij de door of 
vanwege den Secretaris-Generaal te geven 
voorschriften nauwkeurig op te volgen. 

Artikel 3. 
Het is verboden kennelijk voor mensche

lijk voedsel bestemde of geschikte producten 
in beroep of bedrijf voor andere doeleinden 
aan te wenden, tenzij kan worden aange
toond, dat daartoe door of vanwege den Se
cretaris-Generaal toestemming is verleend. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd rege

len te stellen omtrent het bereidcn, vervaar
digen, telen, voortbrengen, oogsten, voorhan
den of in voorraad hebben, gebruiken, ver
bruiken, vervoederen, bewerken, verwerken, 
slachten, vervoeren, inzamelen, aanvoeren, 
verhandelen, vervreemden, afleveren, bewa
ren, opslaan, ontvangen, invoeren en uitvoe
ren van producten. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd regelen 

te stellen omtrent het vervaardigen, voorhan
den of in voorraad hebben, gebruiken, ver
handelen en afleveren van een inrichting of 
werktuig of deelen daarvan tot het bereiden, 
vervaardigen, telen, voortbrengen, oogsten, 
bewerken, verwerken, bewaren of opslaan 
van producten. 

Artikel 6. 
De Secretaris- Generaal is bevoegd regelen 

te stellen omtrent het voorhanden of in voor
raad hebben, inkoopen en het gebruiken van 
grond- of hulpstoffen, van welken aard of 
samenstelling ook voor het bereiden, ver
vaardigen, telen , voortbrengen, oogsten, ver
voeren, bewerken, verwerken, verhandelen 
en afleveren van producten. 

Artikel 7. 
De in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde re

gelen kunnen zoowel een gebod als een ver
bod inhouden, als een bepaling, dat hij die 
eenige handeling, als in die artikelen be
doeld, verricht, gehouden is de door of van
wege den Secretaris-Generaal daarbij op te 
leggen verplichtingen na te komen. 

Artikel 8 . 
De krachtens de artikelen 4, 5 en 6 j 0

• ar
tikel 7 op te leggen verplichtingen kunnen 
onder meer betreffen : 

1) het ter beschikking houden van of in
leveren van producten bij een door of van
wege den Secretaris-Generaal aan te .wijzen 
orgaan of lichaam; 

2) dass ein vom Generalsekretar zu be- 2) het betalen van een door den S ecre-
stimmender Betrag zu Gunsten des Fonds taris-Generaal vast te stellen bedrag ten be-
bezahlt wird; hoeve van het Foods; 

3) dass man sich an eine oder mehrere 3) het aangesloten zijn bij een of meer 
- -----·•- ~ .z7Yr:-Lr,,l~J7ni .;_7_ 'j/ .l'!X1!211VTT ~"'.iiT/.", ,.--. · · ~ - - ~ ·••.:: ,I,(. .1-~ .17.#//7-1111!¥~ 



der vom Generalsekretar oder in seinem 
Auftrag zu bezeichnenden rechtsfahigen K ii r
perschaften im S inne des Artikels 13 des 
Krisengesetzes fur die Landwirtschaft 1933 
anschliesst, wobei die Bestimmungen dieses 
Artikels Anwendung finden. 

§ 9. 
(1) Wenn jemand eine Auflage gemass 

§ 8, Ziffer 1 , nicht erfi.illt, kiinnen der Gene
ralsekretar oder die dazu von ihm Bevoll
machtigten ohne jegliche F orm alitat a lle von 
ihm zur Verfi.igung zu haltenden oder ein
zuliefernden Erzeugnisse beschlagnahmen. 

( 2) Der Generalsekretar und seine Be
vollmachtigten haben jederzeit Zutritt zu 
alien Orten , von denen sich mit Grund ver
muten !asst, dass sich diese Erzeugnisse dort 
befinden. N iitigenfalls verschaffen sie sich 
den Zutritt unter Zwang ( met behulp van 
den sterken arm). 

(3) Fi.ir die beschlagnahmten Erzeug
nisse wird als Entschadigung ein Betrag aus
gezahlt, der der Vergi.itung gleich ist, die bei 
Einlieferung der Erzeugnisse vo;:n General
sekretar oder in seinem Auftrag ausgezahlt 
worden ware, oder, wenn keine Einlieferung 
vorgeschrieben worden war, eine vom Gene
ralsekretar oder in seinem Auftrag unter 
Beri.icksichtigung der fi.ir das betreffende Er
zeugnis bestehenden Preisregelung zu be
stimmende Vergi.itung, v ermindert um die 
mit der Beschlagnahme verbundenen Kosten . 

§ IO. 

(1) Wenn einem auf Grund der §§ 4, 5 
und 6 in Verbindung mit § 7 erlassenen Ver
bot oder einer solchen Vorschrift zuwider
gehandelt oder nicht gehandelt wi rd, so kann 
vom Generalsekretar oder von den von ihm 
dazu B evollmachtigten auf K osten des Zu
widerhandelnden der dem Verbot oder der 
Vorschrift entsprechende Zustand hergestellt 
werden. 

(2) Dies geschieht erst , nachdem es dem 
Zuwiderhandelnden schriftlich angedroht 
worden ist, es sei denn , dass Gefahr im Ver
zug ist. 

§ II. 

Alie aus dieser Verordnung erwachsenden 
Einnahmen und Ausgaben gehen zu Gunsten 
oder zu L ast en des Fonds. 

§ 12. 

Die T atigkeit der im Artikel 27 des Kri
sengesetzes fi.ir die L andwirtschaft 1933 er
wahnten Zentralkommission ( Ce11trale Com
missie) erstreckt sich auch auf die Durch
fi.ihrung dieser Verordnung. 

§ 13. 
W er an der Durchfi.ihrung diese r Verord

nung und an der U eberwachung der Einhal
tung dieser Verordnung beteiligt ist , ist zur 
Geheimhaltung <lessen, was er in seiner Ei
genschaft erfahrt, verpflichtet , soweit er 
nicht infolge irgendeiner Gesetzesvorschrift 
oder auf Grund seines Amtes oder Berufes 
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door of vanwege den Secretaris-Generaal 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezitten
de lichamen, als bedoeld in artikel 13 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, waarbij het be
paalde in dat artikel van toepassing is . 

Artikel 9. 
(1) Indien aan een verplichting tot het 

ter beschikking houden of inleveren van pro
ducten als bedoeld in het vorige artikel on
der 1 niet wordt voldaan, kan de Secretaris
Generaal of de daartoe door dezen gemach
tigden alle door den nalatige t er beschikking 
te houden of in t e leveren producten zonder 
eenige fo rmaliteit in bezit nemen. 

(2) De Secretaris-Generaal en zij n ge
machtigden hebben te alien tijde toegang tot 
alle plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed 
kan worden, dat zich deze producten bevin 
den . Zoo noodig verschaffen zij zich den toe
gang met behulp van den sterken arm. 

(3) Voor de in bezit genomen goederen 
wordt als schad eloosstelling uitbetaald een 
bedrag, gelijk aan d e vergoeding, welke bij 
inlevering der producten door of vanwege 
den Secretaris-Generaal zou zijn uitgekeerd 
of, indie11 geen inlevering is voorgeschreven, 
een door of vanwege den Secretaris-G eneraal 
met inachtneming van de voor het betref
fende product bestaande prijsregeling vast 
te stellen vergoeding, een en antler vermin
derd met de op de inbezitneming gevallen 
kosten. 

Artikel 10. 

(1) H etgeen in strijd met cenig krach
tens de artikelen 4, 5 en 6, j O • artikel 7 ge
steld verbod of ge·geven voorschrift is of 
wordt verricht of nagelaten, kan door den 
Secretaris-Generaal of d e door dezen daar
toe gemachttgden weggenomen, belet, ver
richt of in vorigen toestand hersteld worden 
op kosten van den overtreder. 

(2) Spoedeischende gevallen uitgezon
derd, geschiedt dit niet dan nadat de over
treder schriftelijk is gewaarschuwd. 

Artikel II. 

Alie inkomsten en uitgaven, uit dit besluit 
voortvloeiende, komen ten bate dan we! ten 
laste van het F onds. 

Artikel 12. 

D e werkzaamheden van de Centrale Com
missie, bedoeld in artikel 2 7 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, zullen zich mede ui t 
strekken tot d e uitvoering van dit besluit. 

Artikel 13. 
Allen die betrokken zijn bij de uitvoering 

en het toezicht op de naleving van dit be
sluit zijn verplicht tot geheimhouding van 
al hetgeen zij in hun hoedanigheid verne
men , voor zoover zij niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van hun 



zur Mitteilung 
pflichtet ist. 

darUber befugt oder ver-

§ 14 . . 

Es ist verboten, Erzeugnisse zu befordern 
oder befordern zu !assen, bei denen die in 
oder kraft dieser Verordnung erlassenen Vor
schriften nicht eingehalten worden sind. 

§ 15. 
(1) Wer einem in oder Kraft dieser Ver

ordnung erlassenen Verbot oder einer solchen 
Vorschrift zuwiderhandelt oder einer in oder 
kraft dieser Verordnung auferlegten Ver
pflichtung nicht oder nicht genUgend nach
kommt, wird mit Haft bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bis zu flinfundzwanzigtausend 
Gulden bestraft. 

(2) Wer vorsatzlich einem in oder kraft 
dieser Verordnung erlassenen Verbot oder 
einer solchen Vorschrift zuwiderhandelt oder 
einer in oder kraft dieser Verordnung aufer
legten Verpflichtung nicht oder nicht genU
gend nachkommt, wird mit Gefangnis bis zu 
acht Jahren oder mit Geldstrafe bis zu flinf.
zigtausend Gulden bestraft. 

(3) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen); 
die nach Absatz 2 strafbaren Handlungen 
sind Verb echen ( misdrijiren) . 

§ 16. 
Wird eine der nach § 15 strafbaren Hand

Jungen im Rahmen des Betriebes einer ju
ristischen Person verlibt, so wird bestraft, 
wer den Auftrag zu der strafbaren Handlung 
oder Unterlassung erteilt hat oder dabei die 
tatsachliche Leitung hatte. 

§ 17. 
Die Artikel 28, 29c, 29d, 31 , Absatze 6 

und 7, 33, 34 und 35 des Krisengesetzes flir 
die Landwirtschaft 1933 werden sinngemass 
angewendet. 

§ 18. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

VerkUndung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Verordnung Uber die 

Nahrungsversorgung" zitiert. 
Den Haag, am 21. Dezember 1940. 

Der. G.-S. im Min. fur Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

3. ]anuar 1940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Minis te ri e n ftir 
Soziale Angelegenheiten und des Innern 
Uber einen Luftschutzunfallfonds. (Ver
ordnungsblatt, StUck 2). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/I940 des Reichskommissars fUr 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 
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ambt of beroep tot mededeeling daarvan be
voegd of gehouden zijn. 

Artikel 14. 
Het is verboden producten te vervoeren 

of te doen vervoeren ten aanzien waarvan 
niet is voldaan aan bij of krachtens dit be
sluit gestelde regelen. 

Artikel 15. 
(1) Hij die in strijd handelt met een bij 

of krachtens dit besluit gesteld verbod of 
vastgesteld voorschrift of aan een bij of 
krachtens dit besluit opgelegde verplichting 
niet of niet behoorlijk voldoet, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
duizend gulden. 

(2) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een bij of krachtens dit besluit gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift of aan een 
bij of krachtens dit besluit opgelegde ver
plichting opzettelijk niet of niet behoorlijk 
voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste acht jaren of geldboete van 
ten hoogste vijftig duizend gulden. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden als overtredingen be
schouwd; de feiten, strafbaar gesteld in het 
tweede lid, worden als misdrijven beschouwd. 

Artikel 16. 
lndien een der in artikel 15 strafbaar ge

stelde feiten door of vanwege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tege n hem 
die de opdracht tot de strafbare handeling 
gegeven heeft of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of nalaten. 

Artikel 17. 
De artikelen 28, 29c, 29d, 31, lid 6 en 7, 

33, 34 en 35 van d e Landbouw-Crisiswet 
1933 vinden ten aanzien van dit besluit 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald onder den ti

tel ,,Voedselvoorzieningsbesluit". 
's-Gravenhage, 21 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

3 ]anuari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D e partemen
ten van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken betreffende de inst el 
ling van een Luchtbeschermingsongeval
lenfonds. (Verordeningenblad, Stuk 2.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 



§ l. 

(1) P ersonen, die eine Tatigkeit bei dem 
Luftschutzdienst ausilben oder nach Artikel 
12 des Luftschutzgesetzes (Wet betrefiende 
bescherming tegen luchtaanvallen) zu einer 
Tatigkeit aufgerufen sind, sind ohne Rilck
sicht darauf, ob sie diese Tatigkeit gegen 
oder ohne Entgelt ausilben, gegen die finan
ziellen Folgen von Unfallen, die sie im Zu
sammenhang mit dieser Tatigkeit erlitten 
haben, versichert, soweit sie nicht bereits 
nach den Bestimmungen des Unfallversiche
rungsgesetzes 1921 (Ongevallenwet z92z) 
oder des landwirtschaftlichen Unfallversi
cherungsgesetzes 1922 ( Land- en Tuinbouw
ongevallenwet z922) versichert sind. 

(2) Filr die Versicherung nach Absatz 
1 gelten die Bestimmungen des Unfallver
sicherungsgesetzes 1921 und des Berufungs
gesetzes (Beroepswet) sowie die auf Grund 
dieser Gesetze erlassenen Koniglichen Be
schliisse und ministeriellen Verordnungen, 
soweit sie mit c!en Vorschriften dieser Ver
ordnung nicht im Widerspruch stehen. 

§ 2. 

Als Arbeitgeber der im § 1 erwahnten Per
sonen gilt die Gemeinde, in deren Bevolke
rungsregister diese Personen eingetragen 
sind. 

Die Entschadigungsbetrage werden nach 
einem vom Bilrgermeister festgesetzten Ta
geslohn berechnet. Diese Festsetzung erfolgt 
zugleich mit der Eintragung beim Luft
schutzdienst oder in dem Zeitpunkt der Auf
rufung nach Artikel 12 des Luftschutzgeset
zes. Fil r P ersonen, die beim Inkrafttreten 
dieser Verordnung schon dem Luftschutz
dienst angehorten oder dazu aufgerufen wa
ren, wird der Tageslohn innerhalb eines Mo
nats nach dem Tage des Inkrafttretens dieser 
Verordnung festgesetzt. Bei der Festsetzung 
ist der von dem Versicherten bezogene son
stige Lohn oder <lessen sonstiges Einkommen 
zu beriicksichtigen. Unter Beachtung des 
Vorhergehenden ist der Lohn mit hfl. 2.50, 
hfl. 3.-, hfl. 3.50, hfl. 4.-, hfl. 4.50, hfl. 5.-, 
hfl. 5.50, hfl. 6.- , hfl. 6.50, hfl. 7.- , hfl. 7.50, 
oder hfl. 8.- fiir jeden Tag festzusetzen. 

§ 4. 

Der festgesetzte Tageslohn wird in einem 
dazu bestimmten Register vermerkt. Dies 
R egister wird von den Arbeitsraten oder in 
deren Auftrag i.iberwacht. Ein beglaubigter 
Auszug aus diesen Registern ist vom Bilr
germeister dem Vorstand der staatlichen 
Versicherungsbank ( Rijksverzekeiingsbank) 
und den Arbeitsrateri auf Verlangen sofort 
_einzureichen. 

§ 5. 
Es wird ein besonderer Fonds errichtet, 

der die Bezeichnung ,,Luftschutzunfallfonds" 
( Luchtbeschermi ngsongevallenf onds) tragt 
und vom Vorstand der staatlichen Versiche
rungsbank verwaltet wird. 

§ 6. 
( 1) Dern Fonds fallen zur Last 
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Artikel r. 
(r) Zij die al of niet tegen loon werk

zaamheden verrichten bij den luchtbescher
mingsdienst, met inbegrip van hen, die 
krachtens artikel 12 van de Wet betreffen
de bescherming tegen luchtaanvallen tot het 
verrichten van werkzaamheden gevorderd 
zijn, zijn verzekerd tegen geldelijke gevolgen 
van ongevallen, hun in verband met die 
werkzaamheden overkomen, voor zoover zij 
niet reeds krachtens de bepalingen der On
gevallenwet 1921 of der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 verzekerd zijn. 

(2) Op de in het eerste lid bedoelde ver
zekering zijn van toepassing de bepalingen 
der Ongevallenwet 1921 en de bepalingen der 
Beroepswet, alsmede de ingevolge deze wet
ten uitgevaardigde Koninklijke besluiten en 
ministerieele beschikkingen, voor zoover 
daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken. 

Artikel 2. 

Voor de in artikel 1 bedoelde personen 
wordt als werkgeefster beschouwd de ge
meente, in welker bevolkingsregister zij zijn 
ingeschreven. 

Artikel 3. 
Alie geldelijke schadeloosstellingen worden 

naar een door den burgemeester vastgesteld 
dagloon berekend. Deze vaststelling geschiedt 
tegelijk met de inschrijving bij den luchtbe
schermingsdienst, dan wel op het tijdstip van 
vordering krachtens artikel 12 van de Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanval
len. Voor hen die bij het in werking treden 
van dit besluit reeds aan <lien dienst verbon
den of gevorderd waren, wordt het dagloon 
binnen een maand na den dag van het in wer
king treden van dit besluit vastgesteld. Bij 
de vaststelling wordt rekening gehouden met 
door den verzekerde uit anderen hoofde ge
noten loon of inkomsten. Met inachtneming 
van het vorenstaande wordt het loon bepaald 
op f 2.50, f 3, f 3 .50, f 4, f 4.50, f 5, f 5.50, f 6, 
f 6.50, f 7, f 7.50 of f 8 per dag. 

Artikel 4. 
Van het vastgestelde dagloon wordt aan

teekening gehouden in een daarvoor bestemd 
register, dat door of namens de Raden van 
Arbeid wordt gecontroleerd. E en gewaar
m erkt uitt reksel uit deze registers moet door 
den burgemeester op eerste aanvrage aan het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid verstrekt worden. 

Artikel 5. 
Er wordt ingesteld een bijzonder fonds, dat 

den naam van ,,Luchtbeschermingsongeval
lenfonds" draagt en door het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank beheerd wordt. 

Artikel 6. 
(1) Ten laste van het fonds komen : 
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1) die auf Grund dieser Verordnung zu
e rkannten Entschadigungsbetrage; 

2) die Verwaltungskosten des Fonds. 

(2) Die im Absatz 1, Ziffer 2-, erwahn
ten Kosten werden gemass dem flir die be
,sonderen Risikotrager des Unfallversiche
rungsgesetzes 1921 bestimmten Massstab 
festgesetzt. 

(3) Sobald eine Rente nicht nur vor
laufig festgesetzt _ist, iibemimmt der Unfall
fonds (Ongevallenionds) die Verpflichtung, 
,sie auszuzahlen. Der Luftschutzunfallfonds 
z ahlt daflir an den Unfallfonds den gemass 
,dem Artikel 57, Absatz 1, Ziffer 3, des Un
fallversicherungsgesetzes 1921 berechneten 
Kapitalwert dieser Rente, erhoht um einen 
Zuschlag flir Verwaltungskosten. 

§ 7. 
Samtliche Lasten des Luftschutzunfall

fonds werden alljahrlich auf alle Gemeinden 
umgelegt, und zwar im Verhaltnis ihrer Ein
wohnerzahl am 31. Dezember jedes Rech
nungsjahres, vervielfaltigt mit dem Durch
-schnittstagelohn, der fiir die in d er Gemeinde 
beim Luftschutzdienst tatigen Personen fest 
g elegt ist. 

§ 8. 
Der Vorstand der staatlichen Versiche

rungsbank ist berechtigt, vorlaufige Beitrage 
zu erheben. Diese Beitrage werden moglichst 
nach dem im § 7 bestimmten Massstab er
rechnet. 

§ 9. 
Solange die eigenen Mittel des Luftschutz

unfallfonds noch nicht ausreichen, wird da
ftir vom Unfallfonds ein Vorschuss gewahrt. 
Die H ohe der Verzinsung solcher Vorschiisse 
wird <lurch eine auf Grund des § 12 zu er
lassende Durchftihrungsvorschrift bestimmt. 

§ IO, 

Die Gemeinde ist nicht berechtigt, das 
Risiko dieser Versicherung selbst zu tragen 
oder es einer Aktiengesellschaft ( naatnlooze 
vennootschap) oder einer rechtsfahigen Ver
einigung zu iibertragen. 

§ II , 

Eine Gemeinde, welche beim Inkrafttre
ten dieser Verordnung bei dem Gemeinde
luftschutzdienst beschaftigte Personen auf 
Grund eines Vertrages mit einer Versiche
rungsgesellschaft gegen finanzielle Folgen 
von Unfallen im S inne dieser Verordnung 
versichert hat, ist berechtigt, innerhalb eines 
Monats nach de m Inkrafttreten d ieser Ver
ordnung den Vertrag mit Wirkung vom Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung zu kiin
digen. 

§ 12, 

Die Generalsekretare in den Ministerien 
fiir Soziale Angelegenheiten und des Innern 
erlassen Durchfiihrungsvorschriften zu dieser 
Verordnung. 

1) de kosten der schadeloosstellingen, in
gevolge dit besluit toegekend; 

2) de kosten van administratie van het 
fonds . 

(2) De in het eerste lid, onder 2, bedoel
de kosten worden vastgesteld volgens den 
maatstaf, bepaald voor de bijzondere risico
dragers der Ongevallenwet 1921. 

(3) Zoodra een rente anders dan voor
loopig is vastgesteld, neemt het Ongevallen
fonds de verplichting tot uitbetaling dezer 
rente over. Het Luchtbeschermingsongeval
lenfonds stort daarvoor in het Ongevallen
fonds de contante waarde dezer rente, bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 
57, eerste lid, onder 3, van de Ongevallen
wet 1921, verhoogd met een toeslag voor ad
ministratiekosten. 

Artikel 7. 

De gezamenlijke lasten van het Luchtbe
schermingsongevallenfonds worden jaarlijks 
omgeslagen over alle gemeenten, naar ver
houding tot het aantal inwoners van elke 
gemeente op 31 December van het boekjaar, 
vermenigvuldigd met het gemiddelde dag
loon, dat voor de in de gemeente bij den 
luchtbeschermingsdienst werkzame personen 
is vastgesteld. 

Artikel 8. 
Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank is 

bevoegd voorloopige bijdragen te heffen. De
ze bijdragen worden zooveel mogelijk bere
kend naar de maatstaven, vastgesteld in ar
tikel 7. 

Artikel 9. 

Zoolang het Luchtbeschermingsongeval
lenfonds niet voldoende eigen middelen heeft, 
wordt daarin voorzien door het Ongevallen
fonds. De rentevoet, tegen welken deze mid
delen worden verstrekt, wordt bepaald in
gevolge een voorschrift krachtens artikel 12 . 

Artikel 10. 

De gemeente is niet bevoegd het risico 
dezer verzekering hetzij zelf te dragen, hetzij 
over te dragen aan een naamlooze vennoot
schap of rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging. 

Artikel 11. 

Een gemeente, welke bij het in werking 
treden van dit besluit krachtens een over
eenkomst met een verzekeringsmaatschappij 
personen, werkzaam bij den gemeentelijken 
luchtbeschermingsdienst, heeft verzekerd te
gen geldelijke gevolgen van ongevallen, als 
bedoeld in dit besluit, is bevoegd binnen een 
maand na het in werking treden van dit be
sluit de overeenkomst op te zeggen met in
gang van den datum, waarop dit besluit in 
werking treedt. 

Artikel 12 . 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken geven nadere voorschriften 
ter uitvoering van het in dit besluit bepaal
de. 
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§ 13. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-

kUndung in Kraft. 1 · 

D en Haag, am 3. Januar 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Soziale Ange/egen

heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
scha/te beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

Der G.-S. im Min. des Jnnern, 
K. J . FREDERIKS. 

r4. ]anuar r94r. DRITTE VERORDNUNG 
des R eichskommissars flir die besetzten 
niederlandischen Gebiete zur Erganzung 
der Verordnung Nr. 51 /1940 tiber die 
Einftihrung von Wehrmachtbezugschei
nen und Wehrmachtmarken flir den An
kauf von zwangsbewirtschafteten oder 
gesperrten L ebens- und F uttermitteln. 
(Verordnungsblatt, StUck 3 .) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers tiber AusUbung der R egierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 51 /1940 Uber die Ein
flihrung von Wehrmachtbezugscheinen und 
Wehrmachtmarken flir den Ankauf von 
zwangsbewirtschafte ten oder gesperrten L e
bens- und Futtermitteln in der Fassung der 
Verordnungen Nr. 138/t940 und N r. 202 /1940 
wird abgeandert und erganzt wie folgt: 

I. 
§ 1 hat zu lauten wie folgt : 

,,§ I. 

(1) In den besetzten niederlandischen 
G ebieten werden flir den Ankauf zwangs
bewirtschaftete r L eb ens- und Futtermit
tel, d ie nicht magazinmassig ausgegeben 
werden, Wehrmachtbezugscheine und 
W ehrmachtmarkef\ eingeftihrt. Die Wehr
machtbezugscheine und Wehrmachtmar
ken berechtigen nur zum Ankauf entspre
chend ihrem Zweckbes timmungsaufdruck. 

(2) Lieferungen auf Wehrmachtbezug
scheine und Wehrmachtmarken gehen al
ien an deren L ieferungen vor." 

II. 
§ 2 hat zu lauten wie folgt : 

,,§ 2, 

(1) Die Wehrmachtbezugscheine mUs
sen die anzukaufenden Waren entspre
chend ihrem Zweckbestimmun gsaufdruck, 
ihre Art und Menge, sowie die Unter
schrift des Chefint endaqten beim W ehr
machtbefehlshaber in den Niederlanden 
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Artikel q . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 1 

's-Gravenhage, 3 Januari 194I. 
De w;iarnemend S .-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

D e S .-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

r4 ]anuari r94r. DERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied ter aanvul
ling van de Verordening No. 51/t940 be
treffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons v oor da Duit
sche Weermacht voor den aankoop van 
!evens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het gebruik 
in het algemeen verboden is. (Verorde
ningenblad, Stuk 3.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
FUhrer over de uitoefening de r regeerings
bevoegdheden in Nederland van r8 Mei 1940-
(R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

D e Verordening N o. 51/t 940 betreffende 
het invoeren van distributiekaarten en distri
butiebons v oor de Duitsche Weermacht v oor 
den aankoop van !evens- en voedermiddelen, 
die onder distributie vallen of waarvan het 
gebruik in het algemeen v erboden is, zooals 
deze Verordening is gewijzigd bij de Verorde
ningen No. 138/1940 en No. 202 /1940, wordt 
als volgt gewij zigd en aangevuld: 

I. 
§ 1 wordt gelezen als volgt : 

,,§ I, 

(1) In het bezette N ederlandsche ge
bied worden voor den aankoop van levens
en voedermiddelen , welke onder distribu
tiebepalingen vallen en welke niet uit de 
voorraden der intendance worden ver
strekt, militaire distributiekaarten en d is
tributiebons ingevoerd . D eze kaarten en 
bons geven slechts recht op aankoop van 
goederen, overeenkomend met de op de 
kaart of bon gedrukte bestemming. 

(2) L everanties op militaire distribu
tiekaarten en distributiebons genieten 
voorrang boven a lle andere leveranties." 

II. 
§ 2 wordt gelezen als volgt : 

.,§ 2. 

(1) De militaire distributiekaarten 
m oeten de aan te koopen goederen, over
eenkomend m et de op de kaart gedrukte 
bestemming, de soort en de hoeveelheid 
d ier goederen vermelden en verder de on
derteekening van ·den Hoofdintendant 
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oder des FUhrers oder Truppenzahlmeis 
ters der Wirtschaftseinheit (Bataillon usw. 
und selbstandige Einheit) mit Angabe des 
Dienstgrades und das Dienstsiegel oder 
den Dienststempel der Einheit enthalten. 

(2) Die Wehrmachtbezugscheine sind 
gelb. Ausserdem gibt es Wehrmachtbezug
scheinen mit rotem Farbdruck auf der 
Zweckbestimmung, die nur vom Chefin
tendanten ausgefi.illt werden dUrfen." 

III. 
§ 3, Satz 3, hat zu lauten wie folgt: 

,,Nachstehende Wehrmachtmarken wer
den eingefUhrt: 

blaue Wehrmachtmarken fUr fUnfzig 
Gramm Brot; 

braune Wehrmachtmarken fUr fUnfzehn 
Gramm Kaffee oder zwei Gramm Tee; 

blaugrUne Wehrmachtma rkcn fUr zwei
hundert Gramm Zucker ; 

violette W ehrmachtmarken fUr hundert 
Gramm Mehl; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck fi.ir hundert Gramm Fette ; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit 
schwarzem Aufdruck fUr zehn Gramm 
Fette; 

rosa W ehrmachtmarken fUr fUnfzig 
Gramm Fleisch oder Fleischwaren; 

graue Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck fi.ir hundert Gramm Nahrmittel 
einschliesslich Hi.ilsenfrUchte aller Art ; 

graue Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck fi.ir fi.infundzwanzig Gramm 
Kase aller Art; 

grUne Wehrmachtmarken fUr ein Ei." 

§ 2 . 

Das Muster der Wehrmachtbezugscheine 
und der braunen Wehrmachtmarken ergibt 
sich aus den Anlagen 1 bis 6. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am T age ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
Den Haag, am 14. Januar 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

(Chefintendant) bij den Weermachtsbe
velhebber in Nederland, van den comman
dant of van den officier van administratie 
(Truppenzahlmeister) van de verplegings
eenheid (bataljon, ,enz. en zelfstandig on
derdeel), onder vermelding van den rang,. 
benevens het dienstzegel of den dienst
stempel van de eenheid dragen . 

(2) De militaire distributiekaarten 
zijn gee!. Bovendien zijn er militaire dis
tributiekaarten, waarbij de bestemming op 
een rood veld is gedrukt, welke alleen door 
den Hoofdintendant mogen worden inge
vuld." 

III. 
De derde volzin van § 3 wordt gelezen als 

volgt: 
,,Onderstaande militaire distributiebons 

worden ingevoerd: 
blauwe militaire distributiebons voor 

vijftig gram brood; 
bruine militaire distributiebons voor· 

vijftien gram koffie of twee gram thee; 
blauwgroene militaire distributiebons 

voor tweehonderd gram suiker; 
violette militaire distributiebons voor 

honderd gram meel ; 
· lichtblauwe militaire distributiebons met 
rooden opdruk voor honderd gram vetten ; 

lichtblauwe militaire distributiebons met 
zwarten opdruk voor tien gram vetten; 

rose militaire distributiebons voor vijf
tig gram vleesch of vleeschwaren; 

grijze militaire distributiebons met roo
den opdruk voor honderd gram levensmid
delen, daaronder begrepen peulvruchten 
van elke soort; 

grijze militaire distributiebons met roo
den opdruk voor vijf en twintig gram kaas. 
van elke soort; 

groene militaire distributiebons voor· 
een ei." 

Artikel 2. 

Het model van de militaire distributie
kaarten en van de bruine militaire distribu
tiebons is vastgesteld, als in de bijlagen 1 tot. 
en met 6 is aangegeven. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Januari 1941. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-lNQUART. 
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Anlage 5 (Vorderseite) . Bijlage 5 (Voorzijde). Anlage 5 (Hinterseite). 
Bijlage 5 (Achterzijde). 
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6. Dezember z940. ZWEITE AUSFUEH
RUNGSVORSCHRIFT des General
sekretars im Ministerium flir Justiz zur 
Verordnung Nr. 13/1940 liber Mass
nahmen auf dem Gebiete des Schuldner
schutzes, der biirgerlichen und Straf
rechtspflege, sowie des Verwaltungs
rechts im Hinblick auf die seit dem 10. 
Mai 1940 eingetretenen besonderen Um
stande. (Verordnungsblatt, Stuck 3.) 

Auf Grund des § 1 der Verordr.ung Nr. 13/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Der Richter kann einem Schuldner, 
dem er schon einmal kraft § 1 der Ersten 
Ausflihrungsvorschrift Nr. 14/r940 zur Ver
ordnung Nr. 13/1940 Zahlungsaufschub ge
wahrt hat und der auch nach Ablauf dieser 
Aufschubfrist seine vor dem 10. Mai 1940 
eingegangenen Verpflichtungen noch nicht 
e rfi.illen kann, abermals ein oder mehrere 
Male Aufschub, immer von hi:ichstens sechs 
Monaten, gewahren, wenn dies dem Glau
biger billigerweise zugemutet werden kann. 

(2) § 1, Absatze 2, 3, 5, 6 und 7 der Er
sten Ausflihrungsvorschrift Nr. 14/r940 zur 
Verordnung Nr. 13i1940 finden entsprechen
de Anwendung. 

Als Frischwurst sind anzusehen: 
Boterhamerwurst, Leberwurst, ,Blutwurst, 

Zungenwurst, Geldersche Rauchwurst, J agd
wurst, Kochwurst, Erbswurst, Grlitzwurst, 
frische Bratwurst u.a., d.h. also alle Wurst
arten, die nicht als Dauerwurst anzusehen 
sind, also keine Lagerfahigkeit uber 3 Mo
nate haben. 

Onder versche worst wordt verstaan: 
Boterhamworst, leverworst, bloedworst, 

tongworst, ( ,.Zungenwurst"), Geldersche 
rookworst, ,.J agdwurst", gekookte worst, 
,.Erbswurst", .,Grutzwurst", versche braad
worst (saucijsjes) e.a ., d .w.z. al die soorten, 
die niet Jang bewaard kunnen blijven, dus 
niet !anger dan drie maanden. 

Anlage 6. Bijlage 6. 

(braun, bruin) 

6 December 1940. TWEEDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Ju
stitie ingevolge de Verordening No. 13/ 
1940 betreffende maatregelen ten aan
zien van de bescherming van schulde
naren, van de burgerlijke en strafrechts
pleging, alsmede van het administra
tieve recht, met het oog op de sinds 10 
Mei 1940 ingetreden bijzondere om
standigheden. (Verordeningenblad, Stuk 
3.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 13/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3i1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) De rechter kan een schuldenaar, aan 

wien hij reeds eenmaal krachtens artikel 1 

van het Uitvoeringsbesluit No. 14/1940 op de 
Verordening No. 13/r940 een uitstel van be
taling heeft verleend en die ook na afloop 
van den uitsteltermijn nog niet aan zijn v66r 
10 Mei l!J40 aangegane verplichtingen kan 
voldoen, nogmaals een of meermalen uitstel 
verleenen, telkens voor ten hoogste zes maan
den, indien zulks redelijkerwijze van den 
schuldeischer kan worden verlangd. 

(2) De leden 2 en 3, alsmede de leden 
5-7 van artikel I van het Uitvoeringsbe
sluit No. 14/1940 op de Verordening No. 13/ 
1940 zijn van overeenkomstige toepassing. 

3 



(3) § 1 der Verordnung Nr. 56/1940 liber 
einige Justizkanzleigeblihren gilt sinngemass 
flir die auf Grund dieser Verordnung einge
reichten Gesuche. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 6. Dezember 1940. 
Der G.-S. im Min. fiir justiz, 

]. C. TENKINK. 

24. ]anuar 1941 . ERSTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars flir die besetzten 
niederlandischen Gebiete zur Abande
rung und Erganzung der Verordnung 
Nr. 60/1940 liber die Einflihrung von 
Wehrmachtbezugscheinen fur den An
kauf zwangsbewirtschafteter oder ge
sperrter Spinnstoff- und Schuhwaren. 
(Verordnungsblatt, StUck 4). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flih
rers liber Auslibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 60/1940 liber die Ein
flihrung von W ehrmachtbezugscheinen flir 
den Ankauf zwangsbewirtschafteter oder 
gesperrter Spinnstoff- und Schuhwaren wird 
abgeandert und erganzt wie folgt: 

I. 
§ 1 hat zu lauten wie folgt : 

,,§ I. 

(1) In den besetzten niededandischen 
Gebieten werden flir den Ankauf zwangsbe
wirtschafteter Spinnstoff- und Schuhwaren 
Wehrmachtbezugscheine eingeflihrt. Die 
Wehrmachtbezugscheine berechtigen nur 
zum Ankauf entsprechend ihrem Zweckbe
stimmungsaufdruck. 

(2) Lieferungen auf Wehrmachtbezug
scheine gehe n alien anderen L ieferungen 
vor." 

II. 
§ 2 hat zu lauten wie folgt: 

,,§ 2. 

Die Wehrmachtbezugscheine mlissen die . 
anzukaufenden Waren entsprechend ihrem 
Zweckbestimmungsaufdruck und ihre Art 
und Menge enthalten. Es tragen die Wehr
machtbezugscheine mit rotem Aufdruck die 
Unterschrift und das D ienstsiegel oder den 
Dienststempel des Kommandeurs oder ln
tendanten einer Division . oder eines gleich
stehenden oder hoheren Verbandes, die 
Wehrmachtbezugscheine mit braunem Auf-
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(3 ) § 1 van Besluit No. 56/1940 betref
fende enkele griffierechten is op verzoeken, 
ingediend op grond van dit besluit, van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van justitie, 

J. C. TENKINK. 

24 ]anuari 1941. EERSTE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 60/,940 betreffende 
het invoeren van distributiekaar ten 
v oor de D uitsche weermacht voor den 
aankoop v an geweven stoffen enschoen
waren, die onder de distributie vallen 
of waarvan het gebruik in het algemeen 
verboden is. (Verorden ingenblad, Stuk 
4). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Flihrer over de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei . 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Verordening No. 60/1940 betreffende 
het invoeren van distributiekaarten voor de 
Duitsche weermacht voor den aankoop van 
geweven stoffen en schoenwaren, die onder 
de distributie vallen of waarvan het gebruik 
in het algemeen verboden is, wordt als volgt 
gewijzigd en aangevuld : 

I. 
§ 1 wordt gelezen als volgt: 

,.§ I. 

(1) In het bezette Nederlandsche gebied 
warden voor den aankoop van geweven stof
fen en schoenwaren, welke onder distributie
bepalingen vallen , militaire distributiekaar
ten ingevoerd. Deze kaarten geven slechts 
recht op aankoop van goederen, overeen
komend met de op de kaart gedrukte be
stemming. 

(2) Leveranties op militaire distributie
kaarten genieten voorrang boven alle andere 
leveranties .'' 

II. 
§ 2 wordt gelezen als volgt : 

,,§ 2. 

De militaire distributiekaarten moeten de 
aan te koopen goederen, overeenkomend 
met de op de kaart gedrukte bestemming, 
alsmede de soort en de hoeveelheid dier goe
deren vermelden. De militaire distributie
kaarten met een rood veld dragen de hand
teekening en het dienstzegel of den dienst 
stempel v an den commandant of intendant 
eener divisie of daarmede gelijkstaande of 
hoogere eenheid ; die met een bruin veld 
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Anlage 1 (Vorderseite). Bij lage 1 (Voorzijde) . 

WEHRMACHTBEZUGSCHEIN 
MILIT AIRE DISTRIBUTIE-KAART 

fiir: 
voor: 

Ankaui von Textllwaren odel' l\Illltiirstlefeln 
Aankoop Yan Textlelwaren of l\[illtalre 

schoeneu 

Dieser Schein berechtigt in den Niederlanden zum Ankauf von: 
D eze kaart geeft recht in Nederland op den aankoop van: 

M enge 
Hoeveelheid 

Art der Ware *) 
Soort 

Block 

Lieferung auf diesen Schein geht alien anderen Lieferungen vor. Verweigerung 
der Lieferung wird als Sa botage gegen die D eutsche Wehrmacht bestraft. 
D e leveringen tegen tooning van deze militaire distributie-kaart moeten voor alle 
andere leveringen gaan. W eigering van de levering wordt als sabotage tegen de 
Deutsche Wehrmacht gestraft. 

0 
Dienststempel 

Deutsche Dienststelle 
Feldpostnummer: ........... .. .. . ....... . ..... ... . . . . .. ..... ... . 
Datum : ..... . . ................... . .. . ... ... . . ......... . . .. . . .. . : .... . 

Unterschrift des Kommandeurs bzw. des Intendartten. 
Onderteekening van den Kommandant of van den ln

tendance-Offici er. 

*) Ausfiillung in lateinischer Schrift 
Invullen in latijnsche letters 
Die Empfangsbescheinigung auf der Riickseite ist unter Angabe des Preises 
unbedingt auszufiillen. . 
Het ontvangstbewijs op de achterzijde is onder opgave der prijzen steeds in te 
vullen. 

31468 - '41 

(Zweckbestimmung auf rotem Feld.) (Bestemming op rood veld.) 

Anlage 1 (Hinterseite). 

EMPFANGSBESCHEINIGUNG 
ONTVANGSTBEWIJS 

Bijlage 1 (Achterzijde). 

Ich bescheinige, die umstehend bezeichneten Waren gegen Entrichtung des Kauf-
preises von ... .. .... .. . .. . hfl. empfangen zu haben. 

Ik verklaar de op ommezijde vermelde goederen tegen betaling der koopsommen 
van fl ....... .. . ..... .... te hebben ontvangen. • 

.. ... ......................... ......... ............ , den ...... . . . .. . .. . ...... ... . . . ... . ........ . .. 194I. 
(Ort) (Plaats ) 

(Unterschrift) (Handteekening) 



Anlage 2 . 

36 

WEHRMACHTBEZUGSCHEIN 

MILITAIRE DISTRIBUTIE-KAART 

fiir: 
voor: 

Ankauf von Schuhen 
Aankoop van schoenen 

1941 

Bijlage 2. 

Dieser Schein berechtigt in den Niederlanden zum Ankauf : 
Deze kaart geeft recht in Nederland op den aankoop: 

von eln Paar Schuhen 
van een paar Schoeneu 

<lurch den deutschen Wehrmachtangehorigen 
aan militairen van de Deutsche Wehrmacht 

(Name, Dienstgrad, Feldpostnummer der Einheit) 

Lieferung auf diesen Schein geht alien anderen Lieferungen vor. Verweigerung der 
Lieferung wird als Sabotage gegen die Deutsche Wehrmacht bestraft. 

De leveringen tegen tooning van deze militaire distributie-kaart moeten voor alle 
andere leveringen gaan. Weigering van de levering wordt als sabotage tegen de 
Deutsche Wehrmacht gestraft. 

Dienststempel 

D eutsche Dienststelle 
Feldpostnummer: ... . .. ... .... .. ............. .. ......... .. ..... . . 
Datum: . . . ....... ........ .. . ......... .. ............................ . 

Unterschrift des Kommandeurs, des selbstiindigen Ein
heitsfi.ihrers bzw. des Truppenzahlmeisters. 

Onderteekening van den Kommandant, van den zelf 
standigen !eider van het onderdeel, of van den adm. 
officier. 

(Zweckbestimmung auf braunem Feld.) (Bestemming op bruin veld.) 
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Anlage 3. Bijlage 3. 

W ehrmachtbezlrksv.erwaltung· (U) .. .. . . 
Flleg·erhorstkommandantur ... . . . 

WEHRMACHTBEZUGSCHEIN 

MILIT AIRE DISTRIBUTIE-KAART 

fiir : 

voor: 

Ankauf von Textllwaren 
Aankoop van Textlelwaren 

Dieser Schein berechtigt in den Niederlanden zum Ankauf von: 
Deze kaart geeft recht in Nederland op den aankoop van : 

Menge 
Hoeveelheid 

Art der Ware *) 
Soort 

No. 

····· ····· ········ ·· ····••I•• ·· ··· ·· ······· ···· ········ ·· ··· --· ··· ... .. ........ .. ... ..... .. ....................... . 
I 
I 

Lieferung auf diesen Schein geht alien anderen Lieferungen vor. Verweigerung 
der Lieferung wird als Sabotage gegen die Deutsche Wehrmacht bestraft. 

De leveringen tegen tooning van deze militaire distributie-kaart moeten voor alle 
andere leveringen gaan. Weigering van de levering wordt als sabotage tegen de 
Deutsche Wehrmacht gestraft. 

Dienststempel 

Deutsche Dienststelle 
Datum : . . ... . . . .... . ...... . . . . . . . ... ....... . .. . . ..... ... . . . .. . . ..... . 

Unterschrift des Dienststellenleiters oder seines Ver
treters. 

Onderteekening van den Kommandant v an de Afdee
ling of van zijn P laatsvervanger. 

* ) Ausfilllung in lateinischer Schrift 
Invullen in latijnsche letters 

(Zweckbestimmung auf gri.inem F eld.) (Bestemming op groen veld.) 
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druck die Unterschrift und das Dienstsiegel 
oder den Dienststempel des Flihrers oder 
Truppenzahlmeisters einer Wirtschaftsein
heit (Bataillon usw. und selbstiindige Ein
heit), die Wehrmachtbezugscheine mit grli
nem Aufdruck die Unterschrift und das 
Dienstsiegel oder den Dienststempel des 
Dienststellenleiters einer Wehrmachtbezirks
verwaltung (U) oder einer Fliegerhorstkom.,. 
mandantur oder seines Stellvertreters. Alie 
Unterschriften mlissen den Dienstgrad des 
Unterzeichnenden angeben." 

§ 2, 

D as Muster der Wehrmachtbezugscheine 
ergibt sich aus den Anlagen I bis 3. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am r. Februar 

1941 in Kraft. 
D en Haag, am 24. Januar 1941. 

Der Reichskommissar liir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

20. Januar 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministeri um flir Volks
aufklarung und Kilnste Uber Kriegsge
denkzeichen. (Verordnungsblatt, Stilck 
4). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/r940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Die Anfertigung und Errichtung von Ge
denkzeichen oder Anlagen, die an . vergan
gene Kriegshandlungen erinnem, unterliegt 
der Genehmigung des Generalsekretiirs im 
Ministerium flir Volksaufklarung und Klin
ste. 

§ 2. 

(1) Der Genehmigungsantrag enthalt 

z) Namen und Anschrift des Auftrag
gebers oder der Auftraggeber (Bauherren) ; 
falls eine Personenvereinigung oder Stiftung 
Auftraggeber ist, die N amen und Anschrif
ten derjenigen Personen, die flir sie handeln ; 

2) Angaben Uber die zur Durchflihrung 
des Auftrags vorhandenen Geldmittel oder 
Uber die Art und Weise ihrer Beschaffung; 

3) einen genauen Kostenvoranschlag; 

4) Namen und Anschrift der mit der 
Durchflihrung des Auftrages zu beauftra
genden oder beauftragten Ktinstler und Un
ternehmer; 

s) Planskizzen im Massstab 1 : 50 -
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dragen de handteekening en het dienstzegel 
of den dienststempel van den commandant 
of den officier van administratie (Truppen
zahlmeister) der verplegingseenheid (ba
taljon, enz. en zelfstandig onderdeel); die 
met een groen veld dragen de handteekening 
en het dienstzegel of den dienststempel van 
den commandant eener afdeeling (Dienst
stellenleiter einer Wehrmachtbezirksverwal
tung (U) oder einer Fliegerhorstkomman
dantur) of van <liens plaatsvervanger. Bij 
iedere onderteekening moet de rang van den 
onderteekenaar warden vermeld." 

Artikel 2. 

Het model der militaire distributiekaar
ten is vastgesteld als in de bijlagen I tot en 
met 3 is aangegeven. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt op I Februari 

1941 in werking. 
's-Gravenhage, 24 Januari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

20 ]anuari z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en · Kunsten be
treffende oorlogsgedenkteekenen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 4.). 

Op grond van ~ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het ter herinnering aan oorlogsfeiten ma
ken en oprichten van een oorlogsgedenktee
ken of een aanleg behoeft de goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kun
sten. 

Artikel 2. 

(1) Het op verkrijging dier goedkeuring 
gericht verzoek moet bevatten: 

x) den naam en het adres van de(n) op
drachtgever(s) (bouwheer(en)) en, indien 
een vereeniging van personen of een stich
ting de opdrachtgeefster is, de namen en 
adressen dergenen, die voor haar optreden; 

2) opgaven van de voor de uitvoering van 
de opdracht aanwezige geldmiddelen of van 
de wijze, waarop deze zijn of worden ver
kregen; 

3) een nauwkeurige begrooting van de 
kosten; 

4) den naam en het adres van de kun
sten aars en aannemers, die met de uitvoe
ring van de opdracht zijn of zullen warden 
belast; 

5) ontwerpteekeningen op 1/50 der ware 



1941 

bei Einzelheiten oder bei Werken kleinen 
Umfanges gegebenenfalls im Massstab 1 : 10 
oder in natUrlicher Grosse -, aus denen 
Lage und Gestaltung des Werkes hervor
geht. 

(2) Der Genehmigungsantrag wird van 
denim Absatz 1, Ziffer 1, bezeichneten Per
sonen gestellt. 

§ 3. 
FUr Werke, deren Anfertigung oder Er

richtung am Tage des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bereits begonnen, aber noch 
nicht abgeschlossen ist, ist binnen dreissig 
Tagen nach diesem Zeitpunkt der Antrag 
gemass § 2 zu stellen; dem Antrag sind An
gaben (gegebenenfalls photographische Auf
nahmen) Uber den derzeitigen Stand der An
fertigungs- und Errichtungsarbeiten beizu
fligen . 

§ 4· 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

flir Volksaufklarung und KUnste entscheid et 
Uber den ihm vorgelegten Antrag nach 
kUnstlerischen und volkserzieherischen Ge
sichtspunkten. 

(2) Vor seiner Entscheidung h iirt er das 
Staatsamt flir D enkmalspflege ( Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg). 

(3) Die Entscheidung kann mit B edin
gun gen und Auflagen v erk nUpft sein. 

(4) Sie ist endgliltig. 

§ 5. 
(1) Unterlasst es der Bauherr oder Hand

lungsberechtigte (§ 2, Absatz I, Ziff er 1), 
den nach den §§ 2 oder 3 vorgeschriebenen 
Antrag zu stellen oder wird das Werk trotz 
Ablehnung des G enehmigungsantrags oder 
entgegen ein er mit der Genehmigung ver
bundenen Bedingung oder Auflage begonnen 
oder fortgesetzt, so kann der Generalsekre
tar im Ministerium fur Volksaufklarung und 
KUnste verfligen, <lass die Arbeiten einzu
stellen sind; gleichzeitig trifft er Uber die 
Gestaltung des Bauplatzes, gegebenenfalls 
seine Wiedereinebnung, eine Entscheidung. 

(2) Etwaige Mehrkosten, die dem Bau
herrn infolge einer Entscheidung nach Ab
satz 1 erwachsen, hat dieser zu tragen. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt a m T age ihrer Ver 

kUndung in Kraft. 
D en Haag, am 20. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min . fiir Volksaufklarung 
und Kiinste, 

T . GOEDEWAGEN. 
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grootte - bij details of bij werken van k lein 
formaat eventueel op 1/ro der ware grootte, 
dan we! in natuurlijke grootte -, waaruit 
p laats en uiterlijke gedaante van het werk 
kunnen warden opgemaakt. 

'2) Het verzoek wordt gedaan door de 
in het eerste lid, onder 1, bedoelde personen. 

Artikel 3. 
Met betrekking tot een werk, met het ma

ken of oprichten waarvan op den dag van 
inwe rkingtreding van dit besluit reeds een 
aanvang is gemaakt, maar hetwelk nag niet 
is beeindigd, moet binnen dertig dagen na 
dat tijdstip het in artikel 2 bedoelde ver
zoek warden gedaan; met het verzoekschrift 
m oeten warden overgelegd opgaven (zoo 
m ogelijk foto's) omtrent den stand der des
betreffende werkzaamheden op <lien dag. 

Artikel 4. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
beslist op het bij hem ingediende verzoek
schrift volgens maatstaven van kunstzinni
gen en volksopvoedkundigen aard. 

(2) Alvorens zijn b eslissing te n emen , 
hoort hij het Rijksbureau voor de Monumen
tenzorg. 

(3) Aan de goedkeuring kunnen voor
waarden en verplichtingen warden verbon
den. 

(4) Tegen de beslissing is geenerlei voor
ziening toegelaten. 

Artikel 5. 
(1) Laat een bouwheer of een tot verte

genwoordiging bevoegde persoon (artikel 2, 
lid 1, onder 1) na, het in de artikefen 2 of 3 
voorgeschreven verzoekschrift in te dienen, 
of wordt, ondanks weigering d er goedkeu
ring, of in strijd met een aan de goedkeuring 
v erbonden voorwaarde of verplichting met 
het werk begonnen of met een werk voortge
gaan, d an kan de Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Volksvoorlichting en 
Kunsten beslissen, dat met de werkzaamhe
den dient te warden opgehouden; in een dus
danig geval treft hij t evens een beslissing 
omtrent het uiterlijk aanzien, dat aan de 
plaats van oprichting zal warden gegeven, 
of, in voorkomend geval, omtrent de her
nivelleering dier plaats. 

( 2) De meerdere kosten , die voor den 
bouwheer ten gevolge van een b eslissing, a ls 
bedoeld in het voorgaande lid, m ochten ont
staan, komen te zijnen laste. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 

D e S.-G. v. h . Dep. v . Volksvoor/ichting 
en Kunsten, 

T . GOEDEWAGEN. 



20. ]anuar z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium flir Fi
nanzen Uber die Beitrage des Staates 
zum Wiederaufbau und zur Wiederher
stellung der <lurch Kriegsgewalt be
schadigten Sachen offentlichrechtlicher 
und diesen gleichgestellter Korperschaf
ten. (Verordnungsblatt, Stiick 4.) 

Auf Grund des § 3, Absatz 2, der Verord
nung Nr. 21/1940 sowie des § 1 der Verord
nung Nr. 23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars flir die besetzten niedcrlandischen 
Gebiete wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Ueber die Beitrage an Provinzen und 
Gemeinden. 

§ l, 

(1) Der Staat gewahrt an Provinzen und 
Gemeinden nach Massgabe der folgenden Be
stimmungen Beitrage zu den Ausgaben flir 
den Wiederaufbau und die Wiederherstel
lung von in den Niederlanden befindlichen, 
diesen Korperschaften gehorenden Sachen, 
die <lurch Kriegsgewalt von niederlandischer 
oder fremder Seite beschlidigt worden sind. 

(2) Gehoren die Sachen zwar nicht einer 
Provinz oder Gemeinde, wohl aber einer 
Korperschaft, die auf Grund des § 1, Absatz 
4, Ziffer 2, der Verordnung Nr. 221 /1940 
(Kriegssachschadenverordnung) vom Gene
ralsekretlir im Ministerium flir Finanzen 
einer offentlichrechtlichen Korperschaft 
gleichgestellt ist und sind die Sachen ganz 
oder iiberwiegend aus Mitteln einer einzigen 
Provinz oder Gemeinde hergestellt oder er
richtet worden, so kann dieser Provinz oder 
Gemeinde ein Beitrag nach Massgabe der 
folgenden Bestimmungen gewahrt werden. 

§ 2, 

(1) D er Beitrag wird auf den Betrag der 
Restschuld festgesetzt, der im Zeitpunkt der 
Schadensentstehung zu Lasten der Provinz 
oder der Gemeinde auf den glinzlich vernich
teten oder wertlos gewordenen Sachen las
tete. 

(2) Ist eine Sache nur zum Teile ver
nichtet oder wertlos geworden, so wird der 
Beitrag auf einen entsprechenden Tei! der 
Restschuld festgesetzt. 

(3) Unter Restschuld ist der nicht ge
tilgte Tei! der im Hinblick auf die bescha
digten Sachen abgeschlossenen festen An
leihen zu verstehen. 

(4) Der Restschuld konnen zu Lasten 
des Kapitaldienstes gemachte Ausgaben 
gleichgestellt werden, flir die noch feste An
leihen abgeschlossen werden sollten. 
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(5) Fiir Sachen, die zu den im Artikel 
2 52 · des Gemeindegesetzes ( gemeentewet) · 
und im Artikel n6 des Provinzialgesetzes 
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20 ]anuari z941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Financien betreffende de bijdragen 
van het Rijk ten behoeve van den we
deropbouw e n het herstel van door oor
logsgeweld be&chadigde goederen, toe
behoorende aan publiekrechtelijke en 
daarmede gelijkgestelde lichamen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 4.) 

Op grond van § 3, lid 2, der Verordening 
No. 21 /1940 en van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Van de bijdragen aan provincien en 
gemeenten. 

Artikel r. 

(1) Van Rijkswege worden aan provin
cien en gemeenten, met inachtneming van 
de volgende bepalingen, bijdragen verleend 
in de uitgaven tot wederopbouw en herstel 
van in Nederland aanwezige, aan deze licha
men toebehoorende goederen, welke door 
oorlogsgeweld, hetzij van Nederlandschen 
hetzij van vreemden oorsprong, zijn bescha
digd. 

(2) Ingeval de goederen niet toebehoo
ren aan een provincie of gemeente, doch aan 
een lichaam, hetwelk ingevolge het bepaalde 
in artikel 1, lid 4, onder 2, van het Besluit 
No. 221/i940 (Besluit op de materieele oor
logsschaden) door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien met een 
publiekrechtelijk lichaam is gelijkgesteld, 
terwijl de goederen geheel of voor een over
wegend dee! met middelen van een enkele 
provincie of gemeente zijn vervaardigd of 
gesticht, dan kan aan deze provincie of ge
meente met inachtneming van de volgende 
bepalingen een bijdrage worden verleend. 

Artikel 2. 

(1) D e bijdrage wordt gesteld op het be
drag van het schuldrestant, dat op het oogen
blik, dat de schade werd toegebracht, t en 
laste van de provincie of de gemeente drukte 
op de geheel vernietigde of waardeloos ge
worden goederen. 

(2) Voor zoover een goed gedeeltelijk is 
vernietigd of waardeloos geworden, wordt de 
bijdrage gesteld op een evenredig dee! van 
het schuldrestant. 

(3) Onder schuldrestant wordt verstaan 
het niet afgeloste gedeelte van ter zake van 
de beschadigde goederen gesloten vaste lee
ningen. 

(4) Met schuldrestant kunnen worden 
gelijkgesteld ten laste van den kapitaaldienst 
gedane uitgaven, waarvoor nog vaste lee
ningen moeten worden gesloten. 

(s) Voor goederen, behoorende tot de 
takken van dienst, bedoeld in artikel 252 der 
gemeentewet en artikel u6 der provinciale 
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( provinciale wet) bezeichneten Dienstzwei
gen gehoren, von deren Wert nach den dazu 
<lurch Verordnung bestimmten Regeln Ab
schreibungen vorgenommen werden, gilt als 
Restschuld der nicht abgeschriebene Buch
wert. 

§ 3. 

Ein Beitrag wird nicht gewiihrt, wenn und 
insoweit fi.i r die Wiedergutmachung des 
Schadens besondere gesetzliche oder Verwal
tungsanordnungen gelten. 

§ 4. 

(1) Der Beitrag wird um den Betrag er
miissigt, der aus anderen Gri.inden ohne Ver
pflichtung zur Ri.ickerstattung oder Verrech
nung mit Ri.icksicht auf den Schaden bereits 
gewiihrt warden ist oder noch gewiihrt wird, 
sofern dieser vom Generalsekretar im Mini
sterium fi.ir Finanzen fiir abzugflihig erklart 
wird. Was auf Grund einer Versicherung ge
gen Kriegsgewaltschiiden neben dem end
gi.iltigen Beitrag bereits gewiihrt warden ist 
oder noch gewahrt wird, bleibt <labei ausser 
Betracht. 

(2) Die Bestimmungen des § 18 der 
Kriegssachschiidenverordnung Uber die Be
handlung von Versicherungsvertragen gegen 
Kriegsgewaltschiiden finden Anwendung. 

§ 5. 

Der nach den Bestimmungen der §§ 2 und 
4 zu berechnende Beitrag wird ermiissigt: 

1) wenn eine Gemeinde den Schaden er -
litten hat, um fi.inf vom Hundert der Sum
me, die sich ergibt 

a) aus der Steuerkapazitiit der Gemein
de nach Artikel 7, Absatz 1, der Verordnung 
vom 28. Oktooer 1940 (,,Nederlandsche 
Staatscourant" Nr. 215) fi.ir den Buchun gs
zeitraum 1938/1939, 

b) aus der im Artikel 3 , Buchstabe c, 
des abgeanderten Gesetzes vom 15. Juli 1929 
(Staatsblatt Nr. 388) bezeichneten Auszah
lung aus dem Gemein defonds fli r das Aus
zahlungsjahr 1938/1939 und 

c) aus den durchschnittlichen Jahresge
winnausschi.itt ungen der gemeindlichen Elek
trizitiits-, Gas- und Wasserwerke in den 
Jahren 1936, 1937 und 1938 zuzi.iglich der ge
winnersetzenden Ausschi.ittungen und abzi.ig
lich der Fehlbetriige, die sich aus den vom 
Zentralbi.iro fi.ir Statistik (Centraa/ Bureau 
voor de S tatis tiek) festgestellten Zahlen er
geben; 

2) wenn eine Provinz den Schaden erlit
ten hat, um flinf vom Hundert der Summe, 
die sich ergibt 

a) aus dem Aufkommen der Zuschliige zu 
den staatlichen direkten Steuern, die die 
Provinz nach den Bestimmungen d er Artikel 
126ter und 126q u inquies des Provinzialge
setzes fi.ir den Buchun gszeitraum 1938/1939 
hochstens erheben konnte, und 

b) aus der Ausschi.it tung des Staates fiir 
das J ah r 1939 gemiiss Artik el 72 des Geset
zes vom 17. Juni 1905 (Staatsbl.,tt N r. 210). 
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wet, op welker waarde volgens daarvoor bij 
verordening gestelde regelen wordt afge
schreven, wordt het schuldrestant gesteld op 
de niet-afgeschreven boekwaarde. 

Artikel 3. 

Geen bijdrage wordt verleen d, indien en 
voor zoover afzonderlijke wettelijke of ad
ministratieve regelen in de geleden schade 
voorzien. 

Artikel 4. 

(1) Op de bijdrage wordt in min derin g 
gebracht, hetgeen uit anderen hoofde zon
der verplichting tot terugbetaling of verre
kening wegens de geleden schade reeds is of 
nog zal warden ontvangen, voor zoover dat 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien voor zoodanigen 
aftrek in aanmerking wordt gebracht. Een 
derge!ijke aftrek vindt niet plaats voor het
geen uit hoofde van verzekering tegen oor
logsmolest reeds is of nog zal warden ont
vangen boven het totaalbedrag der bijdrage. 

(2) Voor de uitkeering uit hoofde van 
verzeker ing tegen oorlogsmolest geldt het be
paalde in artikel 18 van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden. 

Artikel 5. 

D e bijdrage, vastgesteld overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 2 en 4 wordt 
verminderd: 

1) indien de schade door een gemeente 
is geleden, met een bedrag, gelijk aan vijf ten 
honderd van de som van 

a) de belastingcapaciteit der gemeente, 
bedoeld in artikel 7 van de Verordening van 
28 October 1940 (Nederlandsche Staatscou
rant No. 2 15), over het boekingstijdvak 
1938/1939, 

b) de uitkeering uit het gemeent efonds, 
bedoeld in artikel 3;Ietter c, der wet van 15 
Juli 1929 ( Staatsblad No. 388), seder t ge
wijzigd, over het uitkeeringsjaar 1938/1939 en 

c) de gemiddelde winstuitkeerin gen van 
de gemeentelijke electriciteits-, gas- en wa
terleidingbedrijven over de jaren 1936, 1937 
en 1938, vermeerderd met de winstvervan
gende uitkeerin gen en verminderd met de 
nadeelige saldi, vastgesteld overeenkom st ig 
de door het Centraal Bureau voor de S ta
tistiek verstrekte cijfers; 

2) indien de schade door een provincie 
is geleden, met een bedrag, gelijk aan vijf ten 
honderd van de som van 

a) de opbrengst van de opcenten op 
's Rijks direct e belastingen, zooals de pro
vincie deze ten hoogste kan heffen krachten s 
het bepaalde in de artikelen 126ter en 126 
quinquies der p rovinciale wet, over het boe
kingstijdvak 1938/1939 en 

b ) de uit keering over h et jaa r 1939 v an 
het Rijk in gevolge a rtikel 72 der wet van 1 7 
J uni 1905 (Staatsblad N o. 210). 



§ 6. 
(1) In besonderen Fallen kann der Bei

trag abweichend von den Bestimmungen der 
§§ 2, 4 und s unter Anwendung anderer Mass
stabe festgeseut werden. 

(2) Insbesondere kann einer Provinz 
oder Gemeinde, die <lurch die liber den ge
wahrten Beitrag hinausgehenden Ausgaben 
flir den Wiederaufbau in finanzielle Schwie
rigkei ten geraten wiirde, ein ausserordent
licher Beitrag zuerkannt werden. 

§ 7. 
Die Gewahrung der Beitrage kann mit 

Auflagen verbunden werden, insbesondere 
hinsichtlich der Verwendung der Beitrage 
flir den Wiederaufbau. 

ABSCHNITT II. 
Ueber die Beitrage an andere offentlich
rechtliche und an diesen gleichgestellte 

Korperschaften. 
§ 8. 

(1) Anderen offentlichrechtlichen K or
perschaften sowie solchen Kp rperschaften, 
die auf Grund des§ r, Absatz 4, Ziffer 2, der 
Kriegssachschadenverordnung diesen gleich
gestellt sind, zu deren Gunsten aber fiir den 
Wiederaufbau und die Wiederherstellung 
ihrer Sachen kein Beitrag nach § r, Absatz 
2, gewahrt wird, kann auf Grund einer vom 
Generalsekretar im Ministerium fiir Finan
z_en flir jeden Einzelfall zu treffenden be
sonderen Anordnung ein Beitrag zu den im 
§ r be~eichneten Ausgaben gewahrt werden. 

(2) § 4 findet Anwendung. 

ABSCHNITT III. 
Gemeinsame Bestimmungen. 

§ g. 

(1) Antrage auf Gewahrung von Beitra
gen nach dieser Verordnung sind iiber die 
Staatliche Beratungskommission fiir Wieder
aufbaubeitrage an offentlichrechtliche Kor
perschaften ( Rijkscommissie van advies in 
zake bijdragen wederopbouw publiekrechte
lijke lichamen) (im folgenden .,Kommis
sion" genannt) dem Generalsekretar im Mi
nisterium flir Finanzen einzureichen. Dieser 
wird fiir Antrage au£ Gewahrung von Bei
tragen nach § 2 Muster festsetzen. 

(2) Die Kommission unterbreitet dem 
Generalsekretar im Ministerium fur Finan
zen unverziiglich ein Gutachten. 

(3) Der Generalsekretar im Ministeriu:m 
flir Finanzen setzt die Beitrage £est und be
stimmt die etwa damit zu verbindenden Auf
lagen. 

§ 10. 

(1) Die Gewahrung eines Beitrags ist 
davon abhangig, <lass der Antrag binnen zwei 
Monaten nach Eintritt des Schadens oder, 
wenn der Schaden vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung eingetreten ist, binnen zwei Mo
naten nach dem Inkrafttreten bei der Korn-
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Artikel 6. 
(1) In bijzondere gevallen kan de bij

drage, in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 2, 4 en 5, met toepassing van an
dere maatstaven worden vastgesteld. 

(2) M et name kan aan een provincie of 
gemeente, welke als gevolg van de uitgaven 
tot wederopbouw, welke te haren laste blij
ven, in bijzondere financieele moeilijkheden 
zou geraken, een buitengewone bijdrage war
den toegekend. 

Artikel 7. 
Aan de toekenning der bijdragen kunnen 

voorwaarden worden verbonden, in het bij
zonder met betrekking tot de besteding der 
bijdragen ten behoeve van den wederop
bouw. 

AFDEELING II. 
Van de bijdrage aan andere publiekrechte
Jijke en daarmede gelijkgestelde lichamen. 

Artikel 8. 
(r) Aan andere publiekrechtelijke licha

men en aan lichamen, welke daarmede inge
volge het bepaalde in a rtikel 1, lid 4, onder 
2, van het Besluit op de materieele oorlogs
schaden zijn gelijkgesteld, <loch voor welke 
ten behoeve van den wederopbouw en het 
herstel hunner goederen geen bijdrage inge
volge het bepaalde in artikel 1, lid 2, wordt 
verleend, kan door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien bij voor 
ieder geval afzonderlijk te nemen beschik
king een bijdrage worden verleend in de in 
artikel r bedoelde uitgaven . 

(2) Artikel 4 is van toepassing. 

AFDEELING III. 
Algemeene bepalingen. 

Artikel g. 
(1) Verzoeken tot toekenning van bij

dragen op grond van dit besluit worden door 
tusschenkomst van de Rijkscommissie van 
advies in zake bijdragen wederopbouw pu
bliekrechtelijke lichamen ingediend bij den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien. Deze stelt voor verzoeken 
tot toekenning van bijdragen, bedoeld in ar
tikel 2, een model vast. 

(2) De Rijkscommissie van advies in 
zake bijdragen wederopbouw publiekrechte
lijke lichamen brengt zoo spoedig mogelijk 
advies uit aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien stelt de bijdragen 
en de eventueel daaraan te verbinden voor
waarden vast. 

Artikel 10. 

(1) Een bijdrage wordt slechts toege
kend, indien het verzoek daartoe binnen 
twee maanden na het toebrengen der schade 
of, indien de schade is toegebracht v66r het 
in werking tredert van <lit besluit, binnen 
twee maanden na het in werking treden bij 
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.mission eingereicht wird. Dies gilt nicht for 
einen Beitrag nach § 6, Absatz 2. 

(2) Der Generalsekretii.r im Ministerium 
filr Finanzen kann in besonderen Fallen 
Fristverlangerung gewahren. 

§ II. 

(1) D en Provinzen und Gemeinderi, die 
einen Antrag auf Gewahrung von Beitragen 
eingereicht haben, konnen auf Antrag vor
laufig Betrage ausgezahlt werden. Die Aus
z ahlung kann mit Auflagen v erbunden sein. 

(2) Ein solcher An trag ist i.iber die Korn
mission an den Generalsekretar im Ministe
rium fi.ir Finanzen zu richten. 

(3) In besonderen Fallen kann ein vor
laufiger Betrag ausgezahlt werden, bevor der 
Antrag auf Gewahrung des Beitrag~ einge
reicht ist. 

(4) Die Rohe des vorlaufigen Betrags 
wi rd vom Generalsekretar im M jnisterium 
fi.ir Finanzen festgeset zt. 

ABSCHNITT IV. 
Sc!,Jussbestimmungen. 

§ 12. 

(r) Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verki.indung in Kraft. _ 

(2) Sie wird als ,,Verordnung i.iber Wie
deraufbaubeitrage an offentlichrechtliche 
Korperschaften" ziti ert. 

D en H aag, am 20. Januar 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 

L . J . A. TRIP. 

20. J anuar ,94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fi.ir H an
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
fi.ihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von W a ren, die in der che
mischen Industrie benotigt oder herge
stellt werden). (Verordnungsblatt, Sti.ick 
4) . 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblad Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung N r. 3/ 
I940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Die folgenden Gi.iter sind Zuteilungswaren 
im Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsge
setzes 1939 : 

A. Borax; 
Boraxerze ; 
Borsaure; 
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de Rijkscommissie van advies in zake bij
dragen wederopbouw publiekrechtelijke 
lichamen is ingezonden. Het bovenstaande is 
niet van toepassing op de bijdrage, bedoeld 
in artikel 6, tweede lid. 

(2) In bijzondere gevallen kan door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien verlenging van deze termijnen 
worden toegestaan. 

Artikel 11 . 

(r) Aan provincien en gemeenten, welke 
een verzoek tot toekenning van bijdragen 
hebben ingezonden, kunnen op haar aan
vrage voorloopi ge uitkeeringen worden ge
daan. Aan deze uitkeering kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

( 2) Een zoodanig verzoek wordt door 
tusschenkomst van de Rijkscommissie van 
advies in zake bijdragen wederopbouw pu
bliekrechtelijke lichamen aan den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Fi
nancien gericht. 

(3) In bijzondere gevallen kan een voor
loopige uitkeering worden gedaan v66r de 
inzending van het verzoek tot toekenning 
der bijdrage. 

(4) H et bedrag der voorloopige uitkee
ring wordt bepaald door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Finan-
cien. 

AFDEELING IV. 
Slotbepalingen. 

Artikel 12 . 

(r) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) H et wordt aangehaald onder den ti -
tel ,,Besluit bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen". 

's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

L. _J. A. T R IP. 

20 Januari 194,. BESCHIKKING van den 
S ecretaris-Generaal van het Departe
ment v an Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van diverse goederen, be
noodigd of v ervaardigd in de chemische 
industrie). (Verordeningenblad, Stuk 4) . 

O p grond van artikel 4 der Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/x940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

D e volgende goederen worden aangewezen 
als distributiegoederen in den zin van artikel 
4 der Distributiewet 1939: 

A. Borax ; 
Borax-ertsen; 
Boorzuur; 



borax- und borsaurehaltiges Email und 
Fritteemails; 
borax- und borsaurehaltige Glasuren 
und Fritteglasuren; 
Braunstein; 
verseifbare Wachse (ausgenommen 
Montanwachs) sowie Gemische von ver
seifbaren und unverseifbaren Wachsen; 

Kaliumpermanganat ; 
Bleiglatte; 
Mangaansulfat; 
Natriumperborat. 

B. Azetate; 
atherische Oele (synthetische Riechstof
fe, Essenzen, Parfilmerien); 
Aluminiumverbindungen; 
Ammoniumverbindungen (ausgenom-
men Bichromate, Bromide, Jodide); 
Bariumverbindungen; 
Kalziumcarbid; 
Kobaltverbindungen; 
Cyclohexanver bindungen ; 
Ester; 
Formalin; 
Furfurolderivate; 
Gase, flilssige und komprimierte, ausser 
Lachgas; 
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Glykole; 
Hydrochinon; 
Kaliumverbindungen (ausgenommen 
Permanganat, Bichromate, Bromide, Jo
dide, Metasilikat und solche, die filr 
landwirtschaftliche Zwecke verwendet 
werden); 
Kerzen; 
Ketone; 
Kupferverbindungen (ausser Kupfer
sulfat); 
lichtempfindliche Platten filr photogra
phische Zwecke; 
Zilndholzer; 
Magnesiumverbindungen ;' 
Metol (Monomethylparaaminophenol
sulfat) ; 
Glimmer, bearbeitet und unbearbeitet; 
Glimmerpulver; 
Natriumverbindungen (ausgenommen 
Bichromate, Bromide, J odide, Metasili
kat, Phosphat, Soda, Perborat und Bi
karbonat); 
Nickelverbindungen; 
unbelichtete lichtempfindliche Filme; 
Oxyde und P eroxyde; 
Pressepulver; 
Phosphor ; 
W asserglas; 
W eichmacher; 
Sauren, anorganische und organische 
(ausser Salpetersaure und Schwefel
saure und den Sauren, die bereits der 
Bewirtschaftung des Reichsbilros · filr 
Arzneimittel und Verbandzeug (Rijks
bureau voor Genees- en Verbandmidde
len) und der Niederlandischen Molke
reiproduktezentrale (Nederlandsche Zui
velcentrale) unterliegen); 
Schwefelkohlenstoff. 
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·Borax- en boorzuurhoudende email en 
emailfritten; 
Borax- en boorzuurhoudende glazuren 
en glazuurfritten; 
Bruinsteen; 
Verzeepbare wassen (met uitzondering 
van montaanwas), alsmede mengsels 
van verzeepbare en onverzeepbare was
sen; 
Kaliumpermanganaat; 
Loodglit; 
Mangaansulfaat; 
N atriumperboraat. 

B. Acetaten; 
Aetherische olien (synthetische reuk
stoffen, essences, parfumerieen); 
Alumini umverbindingen; 
Ammoniumverbindingen (behalve bi
chromaten , bromiden, jodiden); 
Bariumverbindingen; 
Calciumcarbide; 
Co bal tverbindingen; 
Cyclohexa anverbindingen; 
Esters; 
Formaline; 
'Furfurolderivaten; 
Gassen, vloeibare en gecomprimeerde, 
behalve lachgas; 
Glykolen; 
Hydrochinon; 
Kaliumverbindingen (behalve perman
ganaten, bichromaten, bromiden, jodi
den, metasilicaat en die, welke voor 
landbouwdoeleinden worden gebruikt) ; 

Kaarsen; 
Ketonen; 
K operverbindingen (behalve kopersul
faat); 
Lichtgevoelige platen voor photogra
phische doeleinden; 
L ucifers; 
Magnesi umverbindingen; 
Metol (monomethyl-para-aminophenol
sulfaat); 
M ica, bewerkt en onbewerkt; 
Micapoeder; 
Natriumverbindingen (behalve bichro
maten, bromiden, jodiden, metasilicaat, 
phosphaten, soda, perboraat en bicar
bonaat); 
N ikkelverbindingen; 
Onbelichte lichtgevoelige films; 
Oxyden en peroxyden; 
Perspoeders; 
Phosphor; 
Waterglas; 
Weekmakers; 
Zuren, anorganische en organische (be
halve salpeterzuur en zwavelzuur en de 
zuren, welke reeds ressorteeren onder 
het Rijksbureau voor Genees- en Ver
bandmiddelen en onder de Nederland
sche Z uivelcen trale) ; 

Zwavelkoolstof. 
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§ 2. 

Die zur DurchfUhrung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretar im Ministerium ftir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt erlassen. 

§ 3. 
Diese Verardnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
D en Haag, am 20. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schillahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

7. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars ftir die besetzten nie
derliindischen Gebiete Uber di.e Straf
karkeit van Zuwiderhandlungen gegen 
militiirische oder polizeiliche Anordnun
gen. (Verardnungsblatt, StUck 5 .) 

Au£ Grund d es § 5 des Erlasses des FUhrers 
Uber AusUbung der Regierungsbefugnisse in 
d en Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
IS. 778) verardne ich : 

§ I. 
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Zuwiderhandlungen gegen allgemeine An
ordnungen, Befehle und amtliche Bekannt
machungen, die wiihrend des Krieges im mi
litarischen oder polizeilichen Interesse sei
tens des Wehrmachtbefehlshabers in den 
Niederlanden oder des G eneralkommissars 
ftir das Sicherheitswesen beim Reichskom
missar ftir die besetzten niederliindischen 
Gebiete unter Bezugnahme auf diese Ver
ordnung ergehen und deren Bekanntmachung 
<lurch Anschlag, Presse oder Rundfunk er
folgt, sind Uebertretungen und werden mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht 
nach anderen Bestimmungen eine h ohere 
Strafe verwirkt ist. 

§ 2. 

Diese Verardnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 7. Februar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

7. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derliindischen Gebiete iiber die Ent
schiidigung Deutscher fiir Kriegssach
schiiden. (Verardnungsblatt, Stiick 5.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiihrers 
iiber Ausiibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S . 778) verardne ich: 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften warden door den Secre
taris -Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 

den <lag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

7 Februari 1941. VERORDENING van 
den den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
de strafbaarheid van handelingen, in 
strijd met militaire of politievoorschrif
ten. (Verordeningenblad, Stuk 5.) 

Op grand van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 
Handelingen, in strijd met algemeene voor
schriften, bevelen en officieele aankondi

gingen, welke gedurende den oorlog in mili
tair of politiebelang door den weermachts
bevelhebber in Nederland of door den Com
missaris-Generaal voor de Openbare Veilig
heid bij den Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied onder verwijzing 
naar deze verordening warden uitgevaardigd, 
en welke door middel van aanplakking, de 
pers of de radio worden bekendgemaakt, zijn 
overtredingen en warden met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden en met geldboete 
van ten hoogste d u izend gulden of met t:!en 
dezer straffen bestraft, voor zoover niet op 
grand van andere bepalingen een zwaardere 
straf is verbeurd. 

Artikel 2. 

Deze verardening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Februari 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederla.ndsche gebied, 
SEYSS-INQUART; 

7 Februari 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
schadeloosstellen van Dui tschers ter zake 
van door oorlogsgeweld veraorzaakte 
schade aan goederen. (Verordeningen
blad, S tuk 5.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van deregeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 



§ I. 

(1) Deutsche werden for Kriegssach
schiiden, die sie in den besetzten niederliin
dischen Gebieten erlitten haben oder erlei
den, unter sinngemiisser Anwcndung der im 
Deutschen Reich geltenden einschliigigen 
Bestimmungen entschiidigt. 

(2) Angehi:irige dritter Staaten k i:innen 
auf Anordnung des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederliindischen Gebiete (Ge
neralkommissars fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
Deutschen gleichgestellt werden. Die Anord
nungen ki:innen fi.ir Gruppen von Fallen ge
geben werden. 

§ 2. 

(1) Die Feststellung des Schadens sowie 
die Festsetzung und Auszahlung der Ent
schiidigung obliegt dem Hilfsausschuss fi.ir 
die Deutschen in den Niederlanden. Seine 
Tiitigkeit erfolgt insoweit unter Aufsicht und 
nach den Anweisungen des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
(Generalkommissars fi.ir Finanz und Wirt
schaft), der auch die Rechnungspriifung 
durchfiihrt. 

(2) Die durch die Entschiidigung und das 
Verfahren entstehenden Kosten triigt der 
Herstellungsfonds 1940 (Verordnung Nr. 
21 /1940). 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 7. Februar 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

N °. 22. 

5. Februar z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fiir 
Finanzen und fi.ir Justiz iiber Kredite 
fiir den Wiederaufbau und die Wieder
herstellung von unbeweglichen Sachen 
und Schiffen. (Verordnungsblatt, Stiick 
5.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet : 

ABSCHNITT I. 
Ausdehnung der Zweckbestimmung fiir 

Kriegsgewa/tschadenkredite. 
§ I. 

(1) Stiftungen, deren ausschliesslicher 
oder nicht ausschliesslicher Zweck die Ge
wiihrung von Kriegsgewaltschiidenkrediten 
ist (§ 2, Absatz 1, der Verordnung Nr. n7/ 
1940 iiber Kriegsgewaltschiidenkredite fiir 
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Artikel 1. 

(1) Duitschers worden ter zake van door 
oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan goe
deren, welke zij in het bezette Nederlandsche 
gebied geleden hebben of lijden, onder over
eenkomstige toepassing van de desbetreffen
de in het Duitsche Rijk geldende bepalingen, 
schadeloos gesteld. 

(2) Onderdanen van andere staten kun
nen bij beschikking van den Rijkscommissa-
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financicn en 
Economische Zaken) met Duitschers worden 
gelijkgesteld. Deze beschikkingen kunnen 
zoowel afzonderlijke gevallen als groepen van 
gevallen betreffen. 

Artikel 2. 

(1) Met het opnemen der schaden, als
mede met het vaststellen en uitbetalen der 
schadeJo.,sstellingen, is belast het Hulp
comite voor Duitschers in Nederland (Hilfs
ausschuss fiir die Deutschen in den Nieder
Janden). Deze werkzaamheden worden ver
richt onder toezicht van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken), die tevens de controle 
op het gevoerde geldelijk beheer uitoefent, en 
in overeenstemming met diens aanwijzingen. 

(2) De bedragen der schadeloosstellingen 
en van de daarmede samenhangende kosten 
komen ten laste van het ,,Herstelfonds 1940" 
(Verordening No. 21/1940). 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag h a rer afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 Februari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

5 Februari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Justitie be
treffende credieten voor opbouw of her
stel van onroerende goederen en schepen. 
(Verordeningenblad, Stuk 5.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

AFDEELING I. 
Uitbreiding van de bestemming van 

oorlogsmolestcredieten. 
Artikel ·1. 

(1) Stichtingen, die uitsluitend of mede 
ten doe! hebben oorlogsmolestcredieten te 
verstrekken (artikel 2, eerste lid, van het 
Besluit No. n7/1940 betreffende oorlogs
molestcredieten voor bedrijven), kunnen 
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Betriebe), konnen fUr Rechnung und Gefahr 
des Staates solche Kredite auch gewahren 

1) fUr den Wiederaufbau oder die Wie
derherstellung von Bauemhofen, die infolge 
von Verteidigungsmassnahmen oder von 
Kriegsgewalt beschadigt worden sind; 

2) fi.ir den Wiederaufbau oder die Wie
derherstellung sonstiger <lurch Kriegsgewalt 
betroffener unbeweglicher Sachen. 

(2) Fiir diese Kredite gelten § 2, Absatze 
2 und 3, und § 3, Absatz 1, der Verordnung 
Nr. n7/1940. 

ABSCHNITT II. 

Sicherung der Kredite. 

§ 2. 

(1) Forderungen aus Kriegsgewaltscha
denkrediten fUr den Wiederaufbau oder die 
Wiederherstellung von unbeweglichen Sachen 
oder fUr die Wiederherstellung oder den Kauf 
von Schiffen konnen zu ihrer Sicherung den 
nachstehenden Bestimmungen gemass in das 
Hypotheken- oder Schiffsregister eingetra
gen werden. Gleiches gilt fUr Kredite, die 
nach § 1, Absatz 1, Ziffer 1, fiir den Wieder
aufbau oder die Wiederherstellung von <lurch 
Verteidigungsmassnahmen beschadigten Bau
e rnhofen gewahrt werden. 

(2) Die Eintragung erfolgt zu Gunsten 
des Staates oder zu Gunsten der Stiftung (§ 
2, Absatz 1, der Verordnung Nr. n 7/1940). 
Sie kann auch zu Gunsten der Gemeinde er
folgen, wenn diese den Kredit im Rahmen 
der. offentlichen Wohnungsfiirsorge aus staat
lichen Vorschiissen gewahrt. 

§ 3. 
(1) Die Eintragung zu Gunsten von Kre

diten fiir den Wiederaufbau oder die \Vieder
herstellung von Bauernhofen kann sich auf 
den beschadigten Bauernhof samt Hofraum 
und Zubehor sowie auf die dazu gehorigen 
Landereien, soweit sie dem Eigentiimer des 
Hofes gehoren, erstrecken. 

(2) Die Eintragung zu Gunsten von Kre
diten fiir den Kauf neuer Schiffe bezieht sich 
auf das gekaufte Schiff. 

(3) Die Eintragungen haben dieselbe 
Wirkung wie eingetragene Hypotheken. 

§ 4. 
(1) Die Eintragung zu Gunsten von Kre

diten fiir den Wiederaufbau oder die Wieder
herstellung von nicht im § 3 bezeichneten 
unbeweglichen Sachen kann sich au£ das be
troffene Grundstiick samt Hofraum und Zu
behor sowie auf sonstige dem Eigentlimer des 
betroffenen Grundstiicks gehorende Liegen
schaften erstrecken, auf solche Liegenschaf
ten jedoch nur insoweit, als sie nicht mit 
Hypotheken belastet sind, die nicht auch auf 
dem betroffenen Grundstiick selbst ruhen. 

(2) Die Eintragung zu Gunsten von Kre
diten fiir die Wiederherstellung von Schiffen 
bezieht sich auf das betroffene Schiff. 

(3) Die Eintragungen haben dieselbe 
Wirkung wie eingetragene Hyp'btheken. Sie 
haben den Vorrang vor alien bis einschliess-
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voor rekening en ns1co van het Rijk zoo
danige credieten ook verstrekken: 

1) voor opbouw of herstel van t engevolge 
van de defensiemaatregelen of oorlogsgeweld 
beschadigde boerderijen; 

2) voor opbouw of herstel van andere 
door oorlogsgeweld getroffen onroerende goe-
deren. 

(2) Artikel 2, tweede en derde lid, en ar
tikel 3, eerste lid, van het Besluit No. 117/ 
1940 zijn op deze credieten van toepassing. 

AFDEELING II. 

Zekerheid voor verleende credieten. 

Artikel 2. 

(1) Tot zekerheid van oorlogsmolestcre
dieten voor opbouw of herstel van onroerende 
goederen en voor herstel of aankoop van 
schepen kunnen op den voet van de navol
gende artikelen inschrijvingen in de hypothe
caire of scheepsregisters worden bewerkstel
ligd. Hetzelfde geldt voor credieten, welke 
overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onder 1 , 

worden verstrekt voor opbouw of herstel van 
door defensiemaatregelen beschadigde boer
derijen. 

(2) De inschrijving geschiedt ten behoeve 
van het Rijk of van d e stichting (artikel 2, 

eerste lid, van het Besluit No. n7/1940) . Zij 
kan ook geschieden ten behoeve van een ge
meente, indien deze het crediet in het belang 
der volkshuisvesting uit Rijksvoorschotten 
verstrekt. 

Artikel 3. 
(1) De inschrijvingen ter zake van cre

dieten voor opbouw of herstel van ten gevolge 
van defensiemaatregelen of oorlogsgeweld 
beschadigde boerderijen kunnen betreffen de 
beschadigde boerderij met erven en aanhoo
righeden, alsmede de daarbij behoorende lan
derijen, voor zoover deze toebehooren aan 
den eigenaar van de boerderij. 

(2) De inschrijvingen ter zake van cre
dieten voor den aankoop van nieuwe schepen 
betreffen het aangekochte schip. 

(3) Deze inschrijvingen hebben gelijke 
kracht als ingeschreven hypotheken. 

Artikel 4. 
(1) De inschrijvingen ter zake van cre

dieten voor opbouw of herstel van andere 
onroerende goederen dan die, genoemd in ar
tikel 3, kunnen betreffen het door oorlogs
geweld getroffen onroerende goed met erven 
en aanhoorigheden, alsmede andere onroe
rende zaken, toebehoorende aan den eigenaar 
van het getroffen goed, doch deze andere on
roerende zaken slechts voor zoover daarop 
geen hypotheken rusten, welke niet mede op 
het getroffen goed gevestigd zijn. 

(2) De inschrijvingen ter zake van cre
dieten voor herstel van schepen betreffen het 
getroffen schip. 

(3) Deze inschrijvingen hebben gelijke 
kracht als ingeschreven hypotheken, met 
<lien verstande, dat zij voorrang hebben bo-



lich 15. Mai 1940 eingetragenen Hypotheken 
sowie vor den nach diesem Zeitpunkt einge
tragenen zweiten und weiteren Hypotheken. 

§ 5. 
Eine Eintragung nach dieser Verordnung 

erfolgt nicht, wenn der Generalbevollmach
tigte fiir den Wiederaufbau beziiglich des 
betroffenen Grundsttickes oder Schiffes im 
Zusammenhang mit einem Wiederaufbau
plan bereits eine Regelung nach § 14, Ab
satzen 2 bis 4, oder nach § 17, Absatz 3, der 
Kriegssachschadenverordnung (Verordnung 
Nr. 221 /1940) gutgeheissen oder selbst ge
troffen hat. 

~ 6. 
(1) Die Rechte aus den· Eintragungen 

ki:innen nur auf eine der im § 2 bezeichneten 
Ki:irperschaften tibertragen werden oder 
iibergehen. 

(2) Wenn jedoch der Glaubiger, dessen 
Hypothek der Eintragung im Range unmit
telbar folgt, dem Kreditgeber das ihm Ge
schuldete entrichtet, so gehen die Rechte aus 
der Eintragung auf diesen Glaubiger iiber. 

§ 7. 
Die Eintragungen werden von dem zu

standigen Hypothekenbewahrer (bewaarder 
der hypotheken) auf Antrag desjenigen vor
genommen, zu dessen Gunsten die Eintra
gung erfolgen soil. Der Antragsteller hat zwei 
von ihm selbst oder in seinem Namen unter
zeichnete Eintragungsbordereaus einzurei
chen, die enthalten 

1) die genaue Bezeichnung des Begiin
stigten, des von ihm innerhalb des Amtsbe
zirks des Hypothekenbewahrers gewahlten 
Sitzes und des Schuldners; 

2) die Angabe des Kredits, zu dessen 
Sicherung die Eintragung erfolgt; 

3) die katastermassige Bezeichnung der 
Lage und Art der Grundstticke, auf die sich 
die Eintragung beziehen soil oder die sich 
aus der Eintragung im Schiffsregister erge
bende Bezeichnung der Art und der Identitat 
des Schiffes; 

4) die im Artikel 1231, Absatz 2 , Ziffer 
5° ., des Biirgerlichen Gesetzbuches (Burger
lijk Wetboek) und im Artikel 318p des Han
delsgesetzbuches (Wetboek van Koopban
del) erwahnten Bedingungen, soweit solche 
im Kreditvertrag vereinbart worden sind. 

§ 8. 
Die Eintragungen haben Rechtskraft auch 

dann, wenn der Kreditnehmer nicht berech
tigt war, eine H ypothek zu bestellen. D er 
etwa bestehende Riickgriffsanspruch des 
tatsachlich Berechtigten gegen den Kredit
nehmer wird hierdurch nicht bertihrt. 

§ 9. 
Im tibrigen finden die fiir Hypotheken 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen au£ die 
Eintragungen entsprechende Anwendung. 
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ven de hypotheken tot en met 15 Mei 1940 
ingeschreven, en boven de tweede en volgen
de hypotheken van na dien datum. 

Artikel 5. 
Een inschrijving, als in dit besluit bedoeld, 

kan niet worden bewerkstelligd, indien de 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw ten aanzien van het onroerende goed 
of het schip in verband met een plan tot her
bouw, een regeling, als bedoeld in artikel 1 4, 
leden 2 tot en met 4, of artikel 17, lid 3, van 
het Besluit op de materieele oorlogsschaden 
(Besluit No. 221/I940) heeft goedgekeurd 
of zelf heeft getroffen. 

Artikel 6. 
(1) Het uit een inschrijving voortvloei

end recht kan, behalve op een in artikel 2 

genoemd lichaam, niet worden overgedragen 
aan of overgaan op een antler. 

· (2) Evenwel wordt de schuldeischer, 
wiens hypotheek in rang onmiddellijk op de 
inschrijving volgt, en die het den credietgever 
verschuldigde voldoet, in de plaats gesteld 
in de rechten van dezen. 

Artikel 7. 
De inschrijvingen geschieden door den be

waarder der hypotheken van den kring, 
waarin de goederen gelegen zijn of het schip 
is ingeschreven, ten verzoeke van dengene, 
te wiens behoeve de inschrijving strekt. Hij 
die inschrijving verzoekt, dient twee door of 
namens hem onderteekende borderellen in te 
leveren, welke bevatten: · 

1) een bepaalde aanduiding van dengene, 
te wiens behoeve de inschrijving strekt, en 
van den schuldenaar, zoomede een opgave 
van de woonplaats, door eerstgemelden ge
kozen binnen den kring van het kantoor des 
bewaarders; 

2) een opgaaf van het crediet, tot zeker
heid waarvan de inschrijving wordt bewerk
stelligd; 

3) de aanduiding van den aard en de Jig
ging der goederen, waarop de inschrijving 
betrekking heeft, naar aanleiding der ka
dastrale indeeling of de aanduiding van den 
aard en de identiteit van het schip volgens 
zijn teboekstelling in het scheepsregister; 

4) de bedingen, bedoeld in artikel 1231, 
tweede lid, onder 5 ° ., van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 318p van het Wetboek 
van Koophandel, voor zoover deze bij de cre
dietovereenkomst zijn gemaakt. 

Artikel 8. 
De inschrijvingen zijn van kracht, ook al 

was de credietnemer niet gerechtigd hypo
theek op de zaak te verleeuen, onverminderd 
het verhaal van den werkelijken rechtheb
bende op den credietnemer, zoo daartoe gron
den zijn. 

Artikel 9. 
Voor het overige vinden de wetsbepalin

gen omtrent hypotheek op de inschrijvingen 
overeenkomstige toepassing. 
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ABSCHNITT III. 
Schlussbestimmung. 

§ 10. 
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Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 5. Februar 1941 . 
Der G.-S . im Min. fiir Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

D er G.-S. im Min. fiir justiz, 
J. C. TENKINK. 

5. Februar z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Justiz und fi.ir Finanzen i.iber Massnah
men auf dem Gebiete des Hypotheken
rechts aus Anlass des Wiederaufbaus. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 5.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Die Hypotheken, 
1) die einer Eintragung im Sinne des § 4 

der Verordnung Nr. 22/1941 i.iber Kredite fi.ir 
den Wiederafbau und die Wiederherstellung 
von unbeweglichen Sachen und Schiffen dem 
Range nach unmittelbar folgen und die vor 
dem 15. Mai 1940 erste Hypotheken waren 
oder, 

2) die kraft einer R egelung, die der Ge
neralbevollmachtigte fi.ir den Wiederaufbau 
gemass § 14, Absatzen 2 bis 4, ocler gemass 
§ 17, Absatz 3, der Kriegssachschadenver
ordnung genehmigt oder getroffen hat, einer 
ersten Hypothek unmittelbar folgen, 

sind als erste Hypotheken anzusehen und 
konnen alle diejenigen Bedingungen enthal
ten, die das Biirgerliche Gesetzbuch (Bur
gerlijk Wetboek) den Glaubigem erster Hy
potheken zu vereinbaren erlaubt, mit der 
Massgabe jedoch, dass sie dem Rang nach der 
ihnen i.ibergeordneten Eintragung oder Hy
pothek unmittelbar folgen. 

§ 2. 
I 

Falls infolge der Bestimmungen des § 1 

Glaubiger mehrerer erster Hypotheken die 
Bedingung gemass Artikel 1223, Absatz 2, 
oder Artikel 1254, Absatz 8 , des Biirgerlichen 
Gesetzbuches rechtswirksam vereinbart ha
ben, finden die Bestirnmungen der §§ 3 bis 6 
Anwendung. 

§ 3. 
(1) W enn ein Glaubiger, der die Bedin

gung gemass Artikel 1223 des Bi.irgerlichen 
Gesetzbuches vereinbart hat, entweder nach 
einer Anzeige im Sinne des Artikels 508 der 
Zivilprozessordnung (Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering) oder, nachdem der 
Konkurs iiber den Schuldner eroffnet worden 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel 10. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Februari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Financien, 

L. J . A . TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J.C. TENKINK. 

5 Februari z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Justitie en van Financien be
treffende hypotheken in verband met 
den wederopbouw. (Verordeningenblad, 
Stuk 5.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

De hypotheken, 
1) welke onmiddellijk rang nemen na een 

inschrijving, als bedoeld in artikel 4 van het 
Besluit No. 22 /1941 betreffende credieten 
voor opbouw of herstel van onroerende goe
deren en schepen, en welke v66r 15 Mei 
1940 eerste hypotheken waren, of wel 

2) welke ingevolge een door den Alge
meen Gemachtigde voor den Wederopbouw 
overeenkomstig artikel 14, leden 2 tot en met 
4, of artikel 17, lid 3, van het B esluit op de 
materieele oorlogsschaden goedgekeurde of 
vastgestelde regeling onmiddellijk volgen 
op een eerste hypotheek, 
worden geacht eerste hypotheken te zijn en 
alle bedingen te kunnen bevatten, welke het 
Burgerlijk Wetboek toestaat aan eerste hy
pothecaire schuldeischers, met dien verstande 
echter, dat zij onmiddellijk na de boven hen 
gaande inschrijving of hypotheek gerang
schikt worden. 

Artikel 2. 

Indien, in verband met het bepaalde in 
artikel 1, meer dan een eerste hypotheek
houder rechtsgeldig het beding, bedoeld bij 
artikel 1223, tweed lid, of artikel 1254, twee
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft 
gemaakt, is het in de artikelen 3 tot en met 
6 bepaalde van toepassing. 

Artikel 3. 
(1) Indien een schuldeischer, die het be

ding van artikel 1223 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft gemaakt, voomemens is -
hetzij na een aanzegging, bedoeld in artikel 
508 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, of wel na de faillietverklaring van 
den schuldenaar of anderszins - het verbon-
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ist, oder aus anderen Grunden beabsichtigt, 
das ihm verhaftete Grundsttick gemass Ar
tikel 1223 des Burgerlichen Gesetzbuches 
versteigem zu !assen, hat er zuvor dem Glau
biger, der ebenfalls die Bedingung gemass 
diesem Artikel vereinbart hat, <lurch einen 
Gerichtsvollzieher eine Anzeige zustellen zu 
!assen, in der diese Absicht mitgeteilt wird. 

(2) Hat der Glaubiger, dem eine Ver
steigerungsanzeige gemass Absatz 1 zugestellt 
wurde, nicht innerhalb zweier Wochen nach 
dem als Tag ihrer Zustellung vermerkten 
Tage dem Glaubiger, der die Versteigerung 
beabsichtigt, mittels eines <lurch den Ge
richtsvollzieher zuzusteller.den Schriftstlickes 
angezeigt, <lass er ebenfalls beabsichtigt, das 
Grundsttick versteigem zu !assen, so erfolgt 
die Versteigerung nach den Bestimmungen 
des Btirgerlichen Gesetzbuches. 

(3) Hat der Glaubiger, dem eine Ver
steigerungsanzeige gemass Absatz 1 zugestellt 
wurde, innerhalb zweier Wochen nach dem 
als Tag ihrer Zustellung vermerkten Tage 
dem Glaubiger, der die Versteigerung beab
sichtigt, mittels eines <lurch den Gerichts
vollzieher zuzustellenden Schriftstiickes an
gezeigt, <lass er ebenfalls beabsichtigt, das 
Grundstiick versteigem zu !assen, so erfolgt 
die Versteigerung nach den Bestimmungen 
des§ 4. 

(4) Die Anzeigen im Sinne dieses Para
graphen werden an dem Wohnsitze zugestellt, 
der als erwahlter Wohnsitz des Glaubigers 
in den Hypothekenregistem eingetragen ist. 

§ 4· 
(1) In dem im § 3, Absatz 3, erwahnten 

Falle erfolgt die Versteigerung durch die 
Glaubiger, die die B edingung gemass Artikel 
1223 des Btirgerlichen Gesetzbuches verein
bart haben, gemeinschaftlich. Mangels Ein
verstandnisses tiber die Person des offent
lichen Beamten, in <lessen Gegenwart die 
Versteigerung zu erfolgen hat, oder tiber den 
Zeitpunkt oder die Bedingungen der Ver
steigerung werden dieser Beamte, dieser Zeit
punkt oder diese Bedingungen von dem 
Amtsrichter (kan tonrechter) bestimmt, in 
<lessen Bezirk das verhaltete Grundstiick sich 
befindet. 

(2) Falls einer der beiden Glaubiger sei
ne Absicht, das Grundsttick zu versteigem , 
aufgibt, e rfolgt die Versteigerung <lurch den 
anderen Glaubiger gemass § 3, Absatz z. 

§ 5. 

W enn in einem im § 3 erwahnten Falle 
eine Versteigerung gemass Artikel 1223 des 
Biirgerlichen Gesetzbuches erfolgt, sind die 
Glaubiger, die die Versteigerung betreiben, 
nur berechtigt, sich aus dem Erlos des 
Grundsttickes wegen der Hauptsummen und 
Zinsen, flir die die Eintragung oder die Hy
pothek besteht, urid wegen der Kosten nach 
dem Range ihrer Forderungen zu befriedigen . 
H insichtlich der Verpflichtung zur Ausschlit
tung des Mehrerloses ist Aufrechnung nicht 
moglich. 
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den perceel op de wijze, bij gemeld artikel 
van het Burgerlijk Wetboek bepaald, te doen 
verkoopen, zal hij een aanzegging van dit 
voomemen tevoren aan den schuldeischer, die 
eveneens het beding van artikel 1223 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft gemaakt, bij deur
waardersexploot doen beteekenen. 

(2) Heeft de schuldeischer, wien over
eenkomstig het vorige lid een aanzegging tot 
verkoop is beteekend, niet binnen twee we
ken na de dagteekening van het exploot aan 
den schuldeischer, die voomemens is te doen 
verkoopen, bij deurwaardersexploot een aan
zegging beteekend, dat ook hij voomemens 
is tot verkoop over te gaan, dan vindt de 
verkoop plaats op de wijze, bepaald in het 
Burgerlijk Wetboek. 

(3) Heeft de schuldeischer, wien over
eenkomstig het eerste lid een aanzegging tot 
verkoop beteekend is, binnen twee weken na 
de dagteekening van het exploot aan den 
schuldeischer, die voornemens is te doen ver
koopen, bij deurwaardersexploot een aanzeg
ging beteekend, dat ook hij voomemens is tot 
verkoop over te gaan, dan vindt de verkoop 
plaats op de wijze, bedoeld in artikel 4. 

(4) De aanzeggingen, in dit artikel be
doeld, worden beteekend aan de door den 
schuldenaar op de registers der hypotheken 
gekozen woonplaats. 

Artikel 4. 

(1) In het geval, bedoeld in artikel 3, 
derde lid, geschiedt de verkoop door de 
schuldeischers, die het beding van artikel 
1223 van het Burgerlijk Wetboek hebben ge
maakt, gezamenlijk. Bij gebreke van over
eenstemming omtrent den openbaren amb
tenaar, te wiens overstaan wordt verkocht, 
of omtrent het tijdstip van of de voorwaarden 
voor de verkooping, geschiedt de aanwijzing 
of worden het tijdstip en de voorwaarden 
bepaald door den rechter van het kanton, 
waarin het verbonden onroercnd geed is ge
legen. 

(2) Ziet een van beide schuldeischers 
van zijn voom emen tot verkoop af, zoo vindt 
de verkoop door den anderen schuldeischer 
plaats op de wijze, bepaald in artikel 3, 
tweede lid. 

Artikel 5 . 

Indien in een geval, als bedoeld in artikel 
3, een verkoop plaats vindt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1223 van het Burger
lijk Wetboek, is de schuldeischer of zijn de 
schuldeischers, die den verkoop bewerkstel
ligen, uitsluitend bevoegd uit de opbrengst 
van het perceel naar orde van rangschikking 
de hoofdsom en de renten der vordering, 
waarvoor de inschrijving of de hypotheek is 
verleend, en de kosten te verhalen. Ten aan
zien van de verplichting tot uitkeering van 
het bedrag, waarmede de opbrengst de hoofd
som, de renten en de kosten te boven gaat, 
kan geen schuldvergelijking plaats vinden. 
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§ 6. 
Wenn in einem im § 3 erwahnten Falle 

eine Versteigerung gemass Artikel 1223 des 
Biirgerlichen Gesetzbuches erfolgt, ist die im 
Artikel 1254, Absatzen 2 und 3, dieses Ge
setzbuches erwahnte Bedingung wirkungslos. 

§ 7. 
Wenn die Parteien vereinbart haben, dass 

eine Forderung fallig wird, sobald das ver
haftete Grundstiick in Beschlag genommen 
oder eine Beschlagnahme dem Glaubiger ge
mass Artikel 508 der Zivilprozessordnung 
durch Zustellung angezeigt worden ist, tritt 
die Falligkeit der Forderung ebenfalls ein, 
wenn dem Glaubiger gemass § 3, Absatz 1 , 

eine Anzeige zugestellt worden ist. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 5. Februar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
]. C. TENKINK. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

22. ]anuar 194z. VERORDNUNG des 
G eneralsekretars im Ministerium fiir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt iiber 
Messen und ortliche Messen. (Verord
nungsblatt, Stuck 5) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 
,,Messe" : die Zusammenkunft von Fabri

kanten, Grosshandlern, Handelsagenten, 
Handlungsreisenden, Einzelhandlern und 
anderen Kaufleuten, die abgehalten wird, 
um Geschaftsverbindungen anzukniipfen 
und Handelsgeschafte abzuschliessen; 
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,,ortliche Messe": die mit Riicksicht auf 
die Verkehrslage fiir ein bestimmtes Gebiet 
oder eine bestimmte Stadt periodisch oder 
nichtperiodisch veranstaltete Messe. 

§ 2. 

Es ist verboten, eine M esse, die nicht 
vom Verein zur Forderung von Messen in 
den Niederlanden (Vereeniging tot het hou
den van jaarbeurzen in Nederland) mit 
dem Sitz in Utrecht, ausgeschrieben wird, 
unter der Bezeichnung ,,jaarbeurs" (Messe) 
anzukiindigen oder zu veranstalten. 

§ 3. 
(1) Es ist v erboten, ohne Bewilligung 

des G eneralsekretars im Ministerium fiir 

N° 23-24 

Artikel 6. 
Indien in een geval, als bedoeld in artikel 

3, een verkoop plaats vindt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1223 van het Burger
lijk Wetboek, is het beding, bedoeld bij arti
kel 1254, tweede en derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, krachteloos. 

Artikel 7. 
Indien tusschen partijen is overeengeko

men, dat een schuldvordering opeischbaar 
wordt, zoodra op het verbonden onroerend 
goed beslag is gelegd, of zoodra een beslag 
overeenkomstig artikel 508 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering aan den 
schuldeischer is beteekend, wordt de schuld
vordering tevens opeischbaar, indien den 
schuldeischer overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3, eerste lid, een aanzegging is be
teekend. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 5 Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
] . C. TENKINK. 

De S.- G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

22 januari 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende jaarbeurzen en streekbeur
zen. (Verordeningenblad, Stuk 5). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Dit besluit verstaat onder: 
,,beurs": de samenkomst van fabrikanten, 

groothandelaren, handelsagenten, handels
reizigers, kleinhandelaren en andere koop
lieden, gehouden met het doel handelsrela
ties te doen aanknoopen en handelstransac
ties tot stand te doen brengen; 

,,streekbeurs": de in verband met de ver
keersomstandigheden voor een bepaalde 
streek of stad, al dan niet periodiek georga
niseerde beurs. 

Artikel 2. 

H et is verboden eenige beurs, niet uit
gaande van de te Utrecht gevestigde Ver
eeniging tot het houden van Jaarbeurzen in 
Nederland, aan te kondigen of te organisee
ren onder de aanduiding van ,,jaarbeurs". 

Artikel 3. 
(1) Het is verboden zonder vergunning 

van den Secretaris-Generaal van het De-
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Handel, Gewerbe und· Schiffahrt eine ort
liche Messe anzuklindigen, zu veranstalten 
oder abzuhalten. 

(2) Mit der Bewilligung konnen Bedin
gungen oder Auflagen verkntipft werden. 

§ 4. 
Die zur Durchftihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften erlasst der Ge
neralsekretar im Ministerium ftir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt. Sie werden im 
,,Nederlandsche Staatscourant" verklindet. 

§ 5. 
(1) Zuwiderhandlungen gegen die Vor

schriften der §§ 2 und 3 oder gegen eine auf 
Grund dieser Verordnung erlassene Vor
schrift, deren Uebertretung ausdrticklich als 
strafbare Handlung im Sinne dieses Para
graphen bezeichnet wird, werden mit Haft 
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bis zu ftinftausend Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredin
gen). 

(3) Wird die strafbare Handlung im 
Rahmen des Betriebes einer juristischen 
Person begangen, so werden die Vorstands
mitglieder oder diejenigen bestraft, die die 
tatsachliche Leitung innehaben. Straflos 
bleibt, wer bei der Uebertretung nicht mit
gewirkt hat. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
D en Haag, am 22. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schillahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

23. Januar z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretiirs im Ministerium ftir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
ftihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von pflanzlichen Fasern) . 
(Verordnungsblatt, Sttick 5) . 

52. 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblad Nr. 633) und ge
m.ass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars ftir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Pflanzliche Fasern, sowie Gewebe und 
andere Erzeugnisse aus pflanzlichen Fasern, 
sind Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchftihrung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretiir im Ministerium flir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt erlassen. 
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partement van Handel,Nijverheid enScheep
vaart een streekbeurs aan te kondigen, te 
organiseeren of te houden. 

.(2) Aan een vergunning kunnen voor
waarden of beperkingen warden verbonden. 

Artikel 4. 
De voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. Deze voorschriften worden in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 5. 
(1) Hij die handelt in strijd met het be

paalde in artikel 2 of in artikel 3 of met 
eenig krachtens dit besluit vastgesteld voor
schrift, voor zoover overtreding daarvan uit
drukkelijk als strafbaar feit in den zin van 
dit artikel is aangeduid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
met geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden. 

(2) De in het vorig lid strafbaar gestel
de feiten warden beschouwd als overtredin
gen. 

(3) Indien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur of tegen hen, 
die feitelijk de leiding hebben. Geen straf 
wordt uitgesproken tegen hem,, van wien 
blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen 
is geschied. 

Artikel 6. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 25. 

23 Januari z94r. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van plantaardige vezels). 
(Verordeningenblad, Stuk 5) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/i940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel 1. 
Plantaardige vezels, alsmede weefsels en 

andere producten van plantaardige vezels, 
warden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van de Distributie
wet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften warden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge-
steld. . 
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§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
Den Haag, am 23. Januar 1941. 

l)er G .-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schilfahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

II. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber besondere 
Sicherungsmassnahmen auf dem Gebiete 
des Rundfunks. (Verordnungsblatt, 
Stiick 6.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUhrers 
Uber Austibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBJ. 
I S . 778) verordne ich : 

§ I. 
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(1) Rundfunkempfangsanlagen im Sinne 
des § 3 der Verordnung Nr. 232/1940 tiber 
Massnahmen auf dem Gebiete des niederlan
dischen Rundfunks konnen eingezogen wer
den, wenn von ihnen anzunehmen ist, <lass 
sie zum Empfang von Nachrichten im Sinne 
des § 2 der Verordnung Nr. 35/1940 zum 
Schutze der niederlandischen Bevolkerung 
vor unwahren Nachrichten missbraucht wer
den. 

(2) Die Einziehung erfolgt <lurch die 
deutsche Polizei. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

D en Haag, am 11. Februar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

II. Februar 1941. VERORDNUNG des 
R eichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber jUdische 
Studenten. (Verordnungsblatt, Stiick 
6). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiih
rers Uber Austibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(R.G.Bl. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Diese Verordnung bezieht sich auf 
1) Personen, die nach der Verordnung 

Nr. 6/,941 Uber die Meldepflicht von P erso
nen, die ganz oder teilweise jUdischen Blu
tes sind, anzumelden sind mit Ausnahme 
jener, die von nur einem der Rasse nach voll
jiidischen Grosseltemteil im Sinne jener 
Verordnung abstammen; 

2) Personen, die der jUdischen Religions 
gemeinschaft angehoren. 

Artikel 3. 
D~ze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Januari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M . HIRSCHFELD. 

II Februari 1941. VERORDENING van 
den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere beschermingsmaatregelen op het 
gebied van den radio-omroep. (Veror
deningenblad, Stuk 6.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Radio-ontvangtoest~llen, als bedoeld 
in artikel 3 van de Verordening No. 232/1940, 
houdende maatregelen op het gebied van den 
Nederlandschen radio-omroep, kunnen ver
beurdverklaard worden, wanneer aannemelijk 
is, dat deze misbruikt worden voor de ont
vangst van berichten, als bedoeld in § 2 van 
de Verordening No. 35/1940 ter bescherming 
van de Nederlandsche bevolking tegen on
juiste berichten. 

(2) De verbeurdverklaring geschiedt door 
de Duitsche politie. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 Februari 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

Februari 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende jood
sche studenten. (Verordeningenblad, 
Stuk 6.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Dit besluit heeft betrekking op 
1) personen, die zich op grond van de 

Verordening No. 6/1941 betreffende den aan
meldingsplicht van personen van geheel of 
gedeeltelijk joodschen bloede dienen aan te 
melden, met uitzondering van diegenen, die 
slechts van een naar ras voljoodschen groot
ouder in den zin van bedoelde verordening 
stammen; 

2) personen, die tot de joodsch-kerkelij
ke gemeenschap behooren. 



§ 2. 

Die Immatrikulation von im § x bezeich
neten Personen an niederlandischen Univer
sitaten und Hochschulen wird durch Vor
schriften eingeschrankt, die der General
sekretar im Ministerium fiir Erziehung Wis
senschaft und Kulturverwaltung erlasst. 

§ 3. 
Eine im § x bezeichnete Person, die nicht 

an einer niederlandischen Universitat oder 
Hochschule immatrikuliert ist, ist erst nach 
Genehmigung des Generalsekretiirs im Mi
nisterium fiir Erziehung, Wissenschaft und 
Kulturverwaltung zu einer PrUfung an ir
gendeiner niederlandischen Universitiit oder 
Hochschule zuzulassen. -

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am xx. Februar x94x. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

S EYSS- I NQUART. 

:ro . 28. 

II. Februar ,94I. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur
verwaltung zur AusfUhrung der Verord
nung Nr. 27/x94x Uber jUdische Studen
ten. (Verordnungsblatt, StUck 6). 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr. 27/ 
x94x Uber jUdische Studenten und gemass 
den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 
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(x) Die im § x der im Sinne des§ I der Ver
ordnung Nr. 27/1941 Uber jUdische Studen
ten bezeichneten P ersonen, die sich fiir das 
Studienjahr x94x /x942 an einer niederlandi
schen Universitat oder Hochschule immatri
kulieren !assen wollen, bedtirfen dazu der 
Genehmigung des Generalsekretars im Mi
nisterium fiir Erziehung, Wissenschaft und 
Kulturverwaltung. 

(2) Das Gesuch um Erteilung der Ge
nehmigung ist spatestens am 3x. Marz 1941 
beim Generalsekretar einzureiche n. 

§ 2. 

Die im § x der Verordnung Nr. 27/1941 
bezeichneten Personen, die noch nie an einer 
niederlandischen Universitat oder Hoch
schule immatrikuliert waren, werden bis auf 
weiteres nicht immatrikuliert. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 
Den Haag, am xx. Februar x94x. 

Der G.-S. im Min. fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung, 

J. VAN DAM. 
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Artikel 2. 

De inschrijving van personen, als bedoeld 
in artikel x, aan Nederlandsche universitei
ten en hoogescholen wordt bij door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescher
ming te geven voorschriften beperkt. 

Artikel 3. 
Een persoon, als bedoeld in artikel x, wel

ke niet aan een Nederlandsche universiteit 
of hoogeschool is ingeschreven, kan eerst na 
verkregen toestemming van den Secretaris
Generaal van Onderwijs, Wetenschap en Cul
tuurbescherming tot een examen of t entamen 
aan een Nederlandsche universiteit of hooge
school worden toegelaten. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, xx Februari x94x. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 

II Februari I94'· BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming ter uitvoering van de 
Verordening No. 27/1941 betreffende 
joodsche studenten. (Verordeningenblad, 
Stuk 6). 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 27/x94x betreffende joodsche studenten 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/x940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel x. 
(x) Personen, als bedoeld in artikel x der 

Verordening No. 27/1941 betreffende jood
sche studenten, die zich voor het studiejaar 
x94x /x942 aan een Nederlandsche universi
teit of hoogeschool willen laten inschrijven, 
behoeven daarvoor de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departem ent 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. 

(2) Het verzoek om goedkeuring moet 
uiterlijk 3 x Maart x94x bij den Secretaris
Generaal voornoemd worden ingediend. 

Artikel 2. 

Personen, als bedoeld in artikel x der Ver
ordening No. 27/x94x, die nimmer aan een 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool 
waren ingeschreven, worden, zoolang niet 
anders is bepaald, niet ingeschreven. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II Februari x94x. 

D e S.-G. v. h . Dep. v. Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, 

J . VAN DAM. 
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29. ]anuar r94r. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium des In
nem iiber erweiterte Moglichkeiten der 
Bildung von Zweckverbanden im Sinne 
der Artikel 129 bis 146 des Gemeinde
gesetzes. (Verordnungsblatt, Stiick 6). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Regelungen zur gemeinsamen Wahr
nehmung von Interessen konnen von den Ge
meinden auch mit anderen offentlichrechtli
chen Korperschaften sowie mit Stiftungen, 
Vereinen, Gesellschaften und mit natiirlichen 
P ersonen getroffen werden. 

(2) Im Rahmen ihrer sachlichen Zustan
digkeit sind auch die Biirgermeister berech
tigt, fiir die Gemeinden derartige Regelungen 
zu treffen, und zwar sowohl mit den Biirger
meistem anderer Gemeinden als auch mit 
anderen offentlichrechtlichen Korperschaf
ten, mit Stiftungen, Vereinen, Gesellschaften 
und natiirlichen Personen. 

(3) Die Artikel 129, Absatze 2 und 3, 130 
bis 13 7 des Gemeindegesetzes finden ent
sprechende Anwendung. 

§ 2. 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 138 bis 145 und 146 des Gemeinde
gesetzes kann der Generalsekretar im Mini
sterium des Innem aus Griinden des offent
lichen W ohls verlangen, dass sich Gemeinden 
untereinander oder mit anderen offentlich
rechtlichen Korperschaften zur gemeinsamen 
Wahmehmung von Interessen unter ent
sprechender Anwendung des § 1, Absatze 2 

und 3, dieser Verordnung zusammenschlies
sen oder bestehende Regelungen abandem; 
er kann die erforderlichen Weisungen erteilen. 

(2) Wenn innerhalb einer von dem Ge
neralsekretar festgesetzten Frist die Rege
lung oder Abanderung nicht zustandegekom
men ist, beschliesst er nach Anhorung des 
Staatsrates, Abteilung fiir verwaltungsrecht
liche Streitigkeiten, das Erforderliche. 

§ 3. 
In den Fallen des § 1, Absatze 1 und 2, und 

in denjenigen Fallen des § 2, bei denen es 
sich um den Zusammenschluss von Gemein
den mit anderen offentlichrechtlichen Kor
perschaften oder von Biirgermeistem unter
einander handelt, ist der Generalsekretar im 
Ministerium des Innem Aufsichtsorgan an 
Stelle des P rovinzialausschusses. 

§ 4 . 
Die zur Durchfiihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Bestimmungen er!iisst der Ge-

29 ]anuari r94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken in zake uit
breiding van de in de artikelen 129 tot 
en met 146 van de gemeentewet geregel
de mogelijkheid tot vorming van doel
corporaties. (Verordeningenblad, Stuk 
6). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het b ezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Rege!ingen ter gemeenschappelijke 

behartiging van belangen kunnen door de ge
meenten mede met andere publiekrechtelijke 
lichamen, alsook met stichtingen, vereenigin
gen, maatschappijen en natuurlijke personen, 
worden getroffen. 

(2) Binnen de grenzen hunner bevoegd
heid kunnen mede de burgemeesters voor de 
gemeenten dergelijke rege!ingen treffen, en 
we! zoowel met de burgemeesters van andere 
gemeenten, alsook met andere publiekrech
telijke lichamen, met stichtingen, vereeni
gingen, maatschappijen en natuurlijke perso
nen. 

(3) De artikelen 129, leden 2 en 3, 130 
tot en met 13 7 van de gemeentewet vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2. 

(1) Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 138 tot en met 145 en 146 van de 
gemeentewet kan de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
in het algemeen belang bepa!en, dat gemeen
ten, hetzij onderling, hetzij met andere pu
bliekrechtelijke lichamen, met overeenkom
stige toepassing van het bepaalde in artikel 1, 

leden 2 en 3, van dit besluit, regelingen ter 
gemeenschappelijke behartiging van belan
gen treffen of bestaande regelingen wijzigen; 
hij kan de ter zake noodige aanwijzingen 
geven. 

(2) Indien binnen een door den Secreta
ris-Generaal gestelden tijd de regeling of de 
wijziging der regeling niet is tot stand geko
men, treft hij, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord, de 
noodige voorzieningen. 

Artikel 3. 
In de gevallen, bedoeld in artikel r, leden 1 

en 2, en in de gevallen, bedoeld in artikel 2, 
voor zoover het bij deze laatste gaat om sa
menwerking tusschen gemeenten en andere 
publiekrechtelijke lichamen of tusschen bur
gemeesters onderling, treedt de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken in plaats van Gedeputeerde 
Staten als toezichthoudend orgaan op. 

Artikel 4. 
Deter zake van dit besluit noodige uitvoe

ringsbepa!ingen worden door den Secretaris-



neralsekretar im Ministerium des Innem; sie 
werden im ,,Nederlandsche Staatscourant" 
veroffentlicht. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 
Den Haag, am 29. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min. des Innern, 
K. J. FREDERIKS. 
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4. Februar 194z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den . Ministerien flir 
Finanzen und des Innem zur Regelung 
der sich flir die Provinzen, fi.ir den Ge
meindefonds und ftir die Gemeinden aus 
der Ersetzung der bisherigen Einkom
mensteuer durch eine einzige Einkom
mensteuer ergebenden Folgen fiir das 
Jahr 1941. (Verordnungsblatt, Stilck 6.) 

Aus Anlass der geplanten Ersetzung der 
bisherigen Einkommensteuem (Einkommen
steuer und Gemeindefondssteuer mit samt
lichen dazu erhobenen Zuschlagen) durch 
eine einzige Einkommensteuer wird auf 
Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemass den §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des R eichskommissars ftir die be
setzten niederlandischen Gebiete verordnet: 

ABSCHNITT I. 

M assnahmen fiir die Provinzen. 

§ I. 

(1) Die Befugnis der Provinzen zur Er
hebung eines Zuschlags zu der Hauptsumme 
der bisherigen Einkommensteuer gilt zum 
letzten Mai ftir das Steuerjahr 1940/1941. 

(2) Aus dem Aufkommen der neuen Ein
kommensteuer im Dienstjahr 1941 wird jeder 
Provinz zugewiesen 

1) ein Betrag, der einem Drittel des 
Reinaufkommens entspricht, das aus den zu 
ihren Gunsten erhobenen Zuschliigen zur 
Hauptsumme der Einkommensteuer ftir das 
Rechnungsjahr 1940/1941 aufgekommen wa
re, wenn die Einkommensteuer fi.ir das ganze 
Steuerjahr 1940/ 1941 erhoben worden ware; 

2) ein Betrag, der zwei Dritteln des un
ter Ziffer 1 genannten Reinaufkommens ent
spricht, vervielfaltigt mit einem Bruch, des
sen Zahler den Prozentsatz der Zuschlage 
angibt, die die Provinz nach dem genehmig
ten Provinzialhaushalt ftir das Dienstjahr 
1941 auf die Hauptsumme der Einkommen
steuer ftir das Steuerjahr 1941/1942 zu erhe
ben beabsichtigte und dessen Nenner den 
Prozentsatz der Zuschliige angibt, der 
auf die Hauptsumme ftir das Steuerjahr 
1940/1941 erhoben wurde. 

(3) Die Generalsekretare in den Ministe
rien ftir Finanzen und des Innem setzen die 
Zeitpunkte fest, zu denen die im Absatz 2 
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Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken uitgevaardigd; zij worden in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 29 Januari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

4 Februari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Binnenland
sche Zaken tot regeling voor het jaar 
1941 van de gevolgen voor de provincien, 
bet gemeentefonds en de gemeenten van 
de vervanging van de tot dusver be
staande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. 
(Verordeningenblad, Stuk 6.) 

In verband met de voorgenomen vervan
ging van de tot dusver bestaande belastingen 
naar het inkomen (inkomstenbelasting en 
gemeentefondsbelasting met alle daarop ge
heven opcenten) door een enkele inkomsten
belasting wordt op grond van § 1 der Veror
dening No. 23/ 1940 en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied bepaald: 

AFDEELING I. 

Voorzieningen voor de provincien. 

Artikel 1. 

(1) Van de bevoegdheid der provincien 
tot heffing van opcenten op de hoofdsom der 
tot dusver bestaande inkomstenbelasting 
wordt voor het laatst gebruik gemaakt ten 
aanzien van het belastingjaar 1940/ 1941. 

(2) Uit de opbrengst van de nieuwe in
komstenbelasting over het dienstjaar 1941 
wordt aan elke provincie uitgekeerd: 

1) een bedrag, gelijk aan 1'3 gedeelte van 
de zuivere opbrengst, die wegens de te haren 
behoeve geheven opcenten op de hoofdsom 
der inkomstenbelasting over het boekings
tijdvak 1940/ 1941 zou zijn verkregen, indien 
de inkomstenbelasting over het geheele be
lastingjaar 1940/1941 was geheven; 

2) een bedrag, gelijk aan 2/3 gedeelte van 
de onder 1 bedoelde zuivere opbrengst, ver
menigvuldigd met een breuk, waarvan de tel
ler gelijk is aan het aantal opcenten, dat de 
provincie blijkens de goedgekeurde provin
ciale begrooting voor bet dienstjaar 1941 
voomemens was te heffen op de hoofdsom 
der inkomstenbelasting over het belasting
jaar 1941/1942, en waarvan de noemer gelijk 
is aan bet op die hoofdsom over bet belas
tingjaar 1940/1941 geheven aantal opcenten. 

(3) De data, waarop de in het tweede lid 
bedoelde bedragen aan de provincien zullen 
worden uitgekeerd, worden door de Secreta-
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bezeichneten Betrage den Provinzen zuzu
weisen sind. 

ABSCHNITT II. 

Massnahmen fiir den Gemeindefonds und fiir 
die Gemeinden. 

§ 2. 

Aus dem Aufkommen der neuen Einkom
mensteuer im Dienstjahr 1941 wird dem Ge
meindefonds fiir das Haushaltsjahr vom 1. 
Mai 1940 bis zum 30. April 1941 ein Betrag 
zugefiihrt, der einem Drittel des R.einauf
kommens entspricht, das als Hauptsumme 
der Gemeindefondssteuer fiir das R echnungs
jahr 1940/1941 aufgekommen ware, wenn die 
Gemeindefondssteuer fi.ir das ganze Steuer
jahr 1940/1941 erhoben worden ware; diese r 
Betrag gilt fiir die Anwendung des Gesetzes 
vom 15. Juli 1929 (Staatsblatt Nr. 388) ais 
Aufkommen der Gemeindefondssteuer. 

~ 3. 
D as H aushaltsjahr des Gemeindefonds, das 

am 1. Mai 1941 anfangt, lauft bis einschliess
lich 31. Dezember 1941. D er Haushalt fi.ir 
dieses Haushaltsjahr wird in zwei Abschnitte 
geteilt. 

§ 4· 
Fi.ir das Haushaltsjahr vom 1. Mai 1941 bis 

einschliesslich 31. Dezember 1941 gelten als 
Einnahmen des Gemeindefonds (erster Ab
schnitt) 

1) ein Tei! des Aufkommens der Ein
kommensteuer im Dienstjahr 1941 bis zu 
einem Betrag, der zwei Dritteln des im § 2 
bezeichneten Reinaufkommens ent spricht; 

2) zwei Drittel des Reinaufkommens des 
50-prozentigen Zuschlags zu der Hauptsum
me der Vermogensteuer, der auf die Steuer
betrage der gemass Artikel I des Gesetzes 
i.iber die Vermogensteuer 1892 fiir das R ech
nungsjahr 1941/1942 Steuerpflichtigen erho
ben wird; 

3) der U eberschuss des zuletzt abge
schlossenen D ienstjahres. 

§ 5. 
(1) Die Gemeinden erhalten aus dem 

Gemeindefonds (erster Abschnitt) fi.ir den 
Zeitraum vom 1. Mai 1941 bis einschliessli::h 
31. D ezember 1941 eine Zuweisung, die sich 
wie folgt zusammensetzt: 

1) aus einem Betrag, der zwei Dritteln 
der Zuweisung entspricht, die die Gemeinde 
fi.ir den Zeitraum vom 1. Mai 1940 bis 30. 
April 1941 fi.ir jeden zur Gemeindefondssteu
er veranlagten Einwohner aus dem Gemein
defonds erhalten hat; 

2) aus einem Betrag, der fi.infzig vom 
Hundert der Jahresgehalter des Bi.irgermeis
ters und des Schriftfi.ihrers ( secretaris) nach 
der am 1. Januar 1941 geltenden Regelung 
entspricht, hochstens jedoch zweitausend 
Gulden; 

3) aus einem Betrag, der unte r Anwen
dung der Verteilungsformel des Gemeinde
fonds zu berechnen ist, wobei die im § 4, 
Ziffer 1, bezeichnete Zuweisung als Aufkom-
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rissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 

AFDEELING II. 

Voorzieningen voor he t gemeentefonds en 
voor de gemeenten. 

Artikel 2 . 
Uit de opbrengst van de nieuwe inkom

stenbelasting over het dienstjaar 1941 wordt 
ten bate van het begrootingsjaar I Mei 1940 
tot en met 30 April 1941 van het gemeente
fonds gebracht een bedrag, gelijk aan 1/J ge
deelte van de zuivere opbrengst, die als 
hoofdsom van de gemeentefondsbelasting 
over het boekingstijdvak 1940/1941 zou zijn 
verkregen, indien de gemeentefondsbelasting 
over het geheele belastingjaar 1940/1941 was 
geheven; dit bedrag wordt voor de toepassing 
van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsbiad No. 
388) beschouwd als opbrengst der gemeent e
fondsbeiasting. 

Artikel 3 . 
Het begrootingsjaar van het gemeente

fonds, dat aanvangt op I Mei 1941, loopt tot 
en met 31 December 1941. De begrooting 
voor dit begrootingsjaar wordt gespiitst in 
twee afdeelingen. 

Afdeeling 4. 
Voor het begrootingsjaar I Mei 1941 tot en 

met 31 December 1941 zullen als inkomsten 
van het gemeentefonds (eerste afdeeling) gel
den: 

1) een gedeelte van de opbrengst van de 
inkomstenbelasting over het dienstjaar 1941 
tot een bedrag, geiijk aan 2/3 gedeelte van de 
in artikel 2 bedoelde zuivere opbrengst; 

2) 2/3 gedeelte van de zuivere opbrengst 
van vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting, geheven op de aanslagen 
van hen, die belastingplichtig zijn voigens ar
tikel I der wet op de vermogensbelasting 
1892, over het boekingstijdvak 1941/1942; 

3) het voordeelig saldo van het laatstaf
gesloten dienstjaar. 

Artikel 5. 
(1) De gemeenten ontvangen uit het ge

meentefonds (eerste afdeeling) over het tijd
vak van I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 een uitkeering, welke is samengesteld 
ui t de volgende bestanddeeien: 

1) een bedrag, gelijk aan 2/3 gedeelte van 
de uitkeering, welke de gemeente over het 
tijdvak van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 
1941 per in de gemeentefondsbelasting aan
geslagen inwoner uit het gemeentefonds heeft 
ontvangen; 

2) een bedrag, gelijk aan vijftig procent 
van de jaarwedde van den burgemeester en 
den secretaris, volgens de regeling, geldende 
op I Januari 1941, welk bedrag nochtans de 
som van twee duizend gulden niet te boven 
gaat; 

3) een bedrag, berekend' met toepassing 
van de verdeelingsformule van het gemeente
fonds, bij welke berekening d e in artikel 4, 
onder 1, bedoelde uitkeering zal worden aan-



men der Gemeindefondssteuer gilt. 

(2) Unberuhrt bleiben die Bestimmun
gen des Gesetzes vom 4. Marz 1935 (Staa,ts
blatt Nr. 74) liber Sicherung und Limitum 
sowie tiber die Finanzierung der daraus ent
stehenden Kosten. 

(3) Die Generalsekretare in den Ministe
rien flir Finanzen und des Innem setzen die 
Zeitpunkte fest, zu denen die im Absatz 1 
genannten Betrage den Gemeinden zuzuwei
sen sind. 

§ 6. 
Die Befugnis der Gemeinden zur Erhebung 

von Zuschlagen zur Hauptsumme der Ge
meindefondssteuer gilt zum letzten Mal flir 
das Steuerjahr 1940/1941. 

§ 7. 
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(1) Aus dem Aufkommen der neuen Ein
kommensteuer im Dienstjahr 1941 erfolgt 
eine Zuweisung an den Gemeindefonds, 
Haushaltsjahr vom r. Mai 1941 bis ein
schliesslich 31. Dezember 1941 (zweiter Ab
schnitt), bis zu einem Betrag, der als Rein
aufkommen eines 75-prozentigen Zuschlags 
zu der Gemeindefondssteuer flir das Rech
nungsjahr 1940/1941 aufgekommen ware, 
wenn die Gemeindefondssteuer tiber das 
ganze Steuerjahr 1940/1941 erhoben warden 
ware. 

(2) Zu Lasten des Haushaltsjahres vom 
r. Mai 1941 bis 31. Dezember 1941 des Ge
meindefonds (zweiter Abschnitt) wird aus 
der im Absatz 1 bezeichneten Zuweisung den 
Gemeinden ein Betrag zugewiesen, der fiir 
jede Gemeinde dem Reinaufkommen ent
spricht, das unter Berucksichtigung des Pro
zentsatzes des durch die Gemeinde flir das 
Steuerjahr 1940/1941 erhobenen Steuerzu
schlags aus der Erhebung eines Steuerzu
schlags zu der Gemeindefondssteuer flir das 
Rechnungsjahr 1940/1941 aufgekommen wa
re, wenn die Gemeindefondssteuer flir das 
ganze Steuerjahr 1940/1941 erhoben warden 
ware. 

(3) Die Generalsekretiire in den Ministe
rien flir Finanzen und des Innem setzen die 
Zeitpunkte fest, zu denen die im Absatz 2 

bezeichneten Betrage den Gemeinden zuzu
weisen sind. 

§ 8. 
Der Unterschied zwischen der im § 7, Ab

satz 1, bezeichneten Zuweisung an den Ge
meindefonds und den im § 7, Absatz 2 , be
zeichneten Zuweisungen aus diesem Fonds 
ist zuzliglich der im Staatshaushalt flir das 
Dienstjahr 1941 daflir ausgeworfenen Betrage 
nach den von den Generalsekretaren in den 
Ministerien flir Finanzen und des Innem 
festzusetzenden Regeln zur erganzenden Un
terstlitzung an die Gemeinden bestimmt. 
Diese erganzende Unterstlitzung geht zu 
Lasten des zweiten Abschnitts des Haushalts 
fur den Gemeindefonds flis das Haushalts
jahr vom 1. Mai 1941 bis 31 . Dezember 1941. 
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gemerkt als opbrengst van de gemeentefonds
belasting. 

(2) De bepalingen omtrent garantie en 
limiet, alsmede die omtrent de financiering 
van de kosten, daaruit voortvloeiende, vast
gesteld bij de wet van 4 Maart 1935 (Staats
blad No. 74) blijven onverminderd van 
kracht. 

(3) De data, waarop de in het eerste lid 
bedoelde bedragen aan de gemeenten zullen 
warden uitgekeerd, warden door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnen!andsche Zaken be
paald. 

Artikel 6. 
Van de bevoegdheid der gemeenten tot hef

fing van opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting wordt voor het laatst 
gebruik gemaakt ten aanzien van het belas
tingjaar 1940/1941. 

Artikel 7. 
(1) Uit de opbrengst van de nieuwe in

komstenbelasting over het dienstjaar 1941 
wordt aan het gemeentefonds, begrootings
jaar 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
(tweede afdeeling), een uitkeering gedaan 
tot het bedrag, dat als zuivere opbrengst van 
vijf en zeventig opcenten op de gemeente
fondsbelasting zou zijn verkregen over het 
boekingstijdvak 1940/1941, indien de gemeen
tefondsbelasting over het geheele belasting
jaar 1940/1941 was geheven. 

(2) Ten laste van het begrootingsjaar 1 
Mei 1941 tot en met 31 December 1941 van 
het gemeentefonds (tweede afdeeling) wordt 
uit de in het eerste lid bedoelde uitkeering 
een uitkeering aan de gemeenten gedaan, 
waarvan het bedrag voor elke gemeente ge
Jijk is aan de zuivere opbrengst, die met in
achtneming van het door de gemeente over 
het belastingjaar 1940/1941 geheven aantal 
opcenten zou zijn verkregen wegens heffing 
van opcenten op de gemeentefondsbelasting 
over het boekingstijdvak 1940/1941, indien 
de gemeentefondsbelasting over het geheele 
belastingjaar 1940/1941 was geheven. 

(3) De data, waarop de in het tweede lid 
bedoelde uitkeeringen aan de gemeenten zul
len worden gedaan, worden door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 

Artikel 8. 
Het verschil tusschen de in het eerste lid 

van artikel 7 bedoelde uitkeering aan het ge
meentefonds en de in het tweede lid van ar
tikel 7 bedoelde uitkeeringen uit dat fonds, 
wordt met toevoeging van de op de Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1941 voor dat 
doe! uitgetrokken bedragen, bestemd voor 
aanvullenden steun aan gemeenten, vo!gens 
rege!en, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken te stellen. Deze aan
vullende steun komt ten laste van de tweede 
afdeeling van de begrooting voor het ge
meentefonds voor het begrootingsjaar 1 Mei 
1941 tot en met 31 December 1941. 



1941 

§ 9. 
Fi.ir Gemeinden, deren Grenzen nach dem 

I. Mai 1940 geandert worden sind oder wer
den, kann durch Verfi.igung der Generalse
kretiire in den Ministerien fi.ir Finanzen und 
des Innern von den Bestimmungen dieser 
Verordnung derart abgewichen werden, dass 
eine ihrem Zweck entsprechende Anwendung 
der Verordnung erzielt wird. 

§ 10. 

Fi.ir das Jahr 1942 und die folgenden Jahre 
ist den Provinzen, dem Gemeindefonds und 
den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen 
der Einkommensteuer zuzuweisen, der nach 
einem noch zu bestimmenden Verhaltnis fest
gesetzt wird. 

ABSCHNITT III. 
Schlussbestimmung. 

§ II. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 4 . Februar 194I. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. des lnnern, 
K. J. FREDERIKS. 

N °. 31. 
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5. Februar 194z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Finanzen, des Innern und fi.ir Soziale 
Angelegenheiten zur Verlangerung der 
Gi.iltigkeitsdauer und Z\!r Abanderung 
des Gesetzes vom 4. Marz 1935 (Staats
blatt Nr. 76) und einiger anderer damit 
zusammenhi:ingender Gesetze sowie zur 
Regelung der sich fi.ir den Erwerbs
losenuntersti.itzungsfonds (Werkloos
heidssubsidiefonds) aus der Ersetzung 
der bisherigen Einkommensteuern <lurch 
eine einzige Einkommensteuer ergeben
den Folgen fi.ir die Haushaltsjahre 1940 
und 1941. (Verordnungsblatt, Sti.ick 6). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Verlangerung der Giiltigkeitsdauer und Ab
anderung des Gesetzes vom 4. Marz 1935 
(Staatsblatt Nr . 76) und einiger anderer 

damit zusammenhangender Gesetze . 
§ I. 

Das Gesetz vom 4. Marz 1935 (Staats
blatt Nr. 76) in der Fassung des Gesetzes 
vom 30. Dezember 1939 (Staatsblatt Nr. 
409) wird wie folgt abgeandert: 

I. 
Artikel 1 , Absatz 1, hat zu lauten wie 

folgt: 
r. Es wird ein Fonds errichtet, dessen 

Einnahmen nach den durch dieses Gesetz 
aufgestellten Grundsatzen zu Zuweisungen 
an die Staatskasse und an die Gemeinden 

N°. 30-31 

Artikel 9. 
Voor gemeenten, welker grenzen na 1 Mei 

1940 zijn of worden gewijzigd, kan bij be
schikking van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken van de bepalingen van 
dit besluit worden afgeweken in dien zin, dat 
een met de strekking overeenkomende toe
passing van het besluit worde verkregen. 

Artikel 10. 

Voor het jaar 1942 en volgende jaren zal 
aan de provincien, het gemeentefonds en de 
gemeenten een aandeel in de opbrengst van 
de inkomstenbelasting worden uitgekeerd, 
waarvan de verhouding nader zal worden 
vastgesteld. 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel II. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Februari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

N °. 31. 

5 Februari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Financien, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken, tot ver
lenging van den geldigheidsduur en tot 
wijziging der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad No. 76), en van eenige met 
die wet verband houdende wetten, als
mede tot regeling voor de begrootings
jaren 1940 en 1941 van de gevolgen voor 
het Werkloosheidssubsidiefonds van de 
vervanging van de bestaande belastingen 
naar het inkomen door een enkele in
komstenbelasting. (Verordeningenblad, 
Stuk 6.) 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Verlenging van den geldigheidsduur en wij
ziging van de wet van 4 Maart 1935 (Staats

blad No. 76) en van eenige met die wet 
verband houdende wetten. 

Artikel r. 

_In de wet van 4 Maart ,935 (Staatsblad 
No. 76), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
30 D ecember 1939 (Staatsblad No. 409), wor
den de volgende wijzigingen aangebracht : 

I. 
Artikel r, eerste lid, wordt gelezen : 

,,I. Ingesteld wordt een fonds, waarvan 
de inkomsten volgens de bij deze wet gestelde 
regelen worden aangewend tot het doen van 
uitkeeringen aan 's Rijks Schatkist en aan 



fur Ausgaben aus Anlass von Massnahmen 
gegen die Erwerbslosigkeit verwendet wer
den . . 

II. 
Artikel 5, Absatz 6, wird gestrichen. 

III. 
Art/kel 7, Absatz 3, Buchstabe a, hat zu 

lauten wie folgt: 
a. die Summe der am r. Januar des 

Haushaltsjahres offenstehenden Verlustsal
di samtlicher vorangegangener Dienstjahre; 

IV. 
Dern dritten Absatz des Artikels 7 wird 

ein neuer Buchstabe d mit folgendem Wort
laut hinzugefugt: 

d. die Zuweisung an die Staatskasse als 
B eitrag zu den unmittelbar dem Staat zur 
Last fallenden Ausgaben fi.ir Massnahmen 
gegen Erwerbslosigkeit. 

D er Punkt nach Buchstabe c wird <lurch 
einen Strichpunkt ersetzt. 

V. 
Im Artikel 10, Absatzen 2 und 3, ist an

statt ,,1940" zu lesen ,,1941". 

VI. 
Artikel 10, Absatz 4, hat zu lauten wie 

folgt: 
4. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, 

soweit sie sich auf die Zuschlage zu der 
H auptsumme der Einkommensteuer und der 
Gemeindefondssteuer und auf die Zuwei
sung gemass Artikel 7, Absatz 2, beziehen, 
gelten nur fur die Steuerjahre 1935/1936 bis 
einschliesslich 1940/I 941. Die Bestimmun
gen dieses Gesetzes, soweit sie den Zuschlag 
zu der Hauptsumme der Vermiigensteuer be
treffen, gelt en nur fur die Steuerjahre 1935/ 
1936 bis einschliesslich 1941/I942 . 

VII. 
Im Artikel 10, Absatz 5, ist anstatt .,1940/ 

1941" zu lesen .,1941/1942". 

§ 2. 

Im Artikel VI, Ziff er 5 ° ., des Gesetzes 
vom 4. Marz 1935 (Staatsblatt Nr. 74) in 
der Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 
1939 (Staatsbl~tt Nr. 409) ist anstatt ,,1941" 
zu lesen .,1942 . 

§ 3 -
Im Artikel III, Absatz 1, des Gesetzes 

vom II. S eptember 1936 (Staatsblatt Nr. 
402) in der Fassung des Gesetzes vom 30. 
Dezember 1939 (Staatsblatt Nr.109) ist an
statt ., 1940/1941" zu lesen .,1941 1942". 

ABSCHNITT II. 

Regelung der Folgen der Aenderung der 
Steuergesetzgebung fiir die Haushaltsjahre 

1940 und 1941. 

§ 4. 

(1) Abweichend von den Bestimmungen 
des Gesetzes v om 4. Marz 1935 (Staatsblatt 
Nr. 76) in der infolge des § 1 dieser Verord
nung geltenden Fassung wird aus dem Auf
kommen der Einkommensteuer im Dienst-
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de gemeenten m verband met uitgaven we
gens voorzieningen ter zake van werkloos
heid." 

II. 
Artikel 5, zesde lid, vervalt. 

III. 
Artikel 7, derde lid, onder a , wordt gelezen: 

,,a. het totaal van de op 1 J anuari van 
het begrootingsjaar openstaande nadeelige 
saldi van alle voorafgaande dienstjaren;" 

IV. 
Aan het derde lid van artikel 7 wordt een 

nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: 

,,d. de uitkeering aan 's Rijks Schatkist 
als bijdrage in rechtstreeks ten laste van het 
Rijk komende uitgaven wegens voorzieningen 
tegen werkloosheid." 

De punt achter onderdeel c wordt vervan
gen door een punt-komma. 

V. 
In artikel 10, tweede en derde lid, wordt 

in plaats van ,,1940" gelezen: ,,1941". 

VI. 
Artikel 10, vierde lid, wordt gelezen: 

,,4. De bepalingen van deze wet, voor 
zoover zij betrekking hebben tot de opcenten 
op de hoofdsom der inkomstenbelasting en 
der gemeentefondsbelasting, en voor zoover 
zij betrekking hebben tot de uitkeering vol
gens artikel 7, tweede lid, zijn slechts van 
kracht voor de belastingjaren 1935/1936 tot 
en met 1940/1941. De bepalingen van deze 
wet, voor zoover zij betrekking hebben tot 
de opcenten op de hoofdsom der vermogens
belasting, zijn slechts van kracht voor de be
lastingjaren 1935/1936 tot en met 1941/1942." 

VII. 
In artikel 10, vijfde lid, wordt in plaats 

van ,,1940/1941 " gelezen: ,,1941/1942". 

Artikel 2. 
In artikel VI, 5°. , van de wet van 4 Maart 

1935 (Staatsblad No. 74) , laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 30 December 1939 
(Staatsblad No. 409), wordt in plaats van 
,,1941" gelezen: ,,1 942 " . 

Artikel 3. 
In artikel III, eerste lid, van de wet van 

11 September 1936 (Staatsblad No. 402), ge
wijzigd bij de wet van 30 December 1939 
(Staatsblad No. 409), wordt in plaats van 
.,1940/1941" gelezen : ,,1941/1942". 

AFDEELING II. 

Regaling van de gevo/gen van de w~jziging 
in de belastingwetgeving voor de be

grootingsjaren 1940 en 1941. 

Artikel 4. 
(1) In afwijking van de bepalingen van 

de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad No. 
76), zooals deze krachtens artikel 1 van dit 
besluit luidt, wordt, uit de opbrengst de r in
komstenbelasting over het dienstjaar 1941, 
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jahre 1941 ausser dem Beitrag gemiiss Ar
tikel 3, Absatz 1, Buchstabe l:J, des genann
ten Gesetzes 

1) dem Erwerbslosenunterstiitzungsfonds 
(Werk/oosheidssubsidiefonds), Dienstjahr 
1940, ein Beitrag zugefi.ihrt, der einem Drit
tel des Reinaufkommens entspricht, das fi.ir 
den Buchungszeitraum 1940/1941 durch die 
Erhebung eines 25-prozentigen Zuschlags zu 
der Hauptsumme der Gemeindefondssteuer 
und eines 10-prozentigen Zuschlags zu der 
Hauptsumme der Einkommensteuer aufge
kommen ware, wenn diese beiden Steuem 
fi.ir das ganze Steuerjahr 1940/1941 erhoben 
worden wiiren; 

2) dem Erwerbslosenunterstlitzungsfonds, 
Dienstjahr 1941, ein Beitrag zugeflihrt, der 
zwei Dritteln des unter Ziffer 1 genannten 
Reinaufkommens entspricht. 

(2) Abweichend von den Bestimmungen 
des Gesetzes vom 4. Marz 1935 (Staatsblatt 
Nr. 76) in der infolge des § 1 dieser Verord
nung geltenden Fassung wird dem Erwerbs
losenuntersti.itzungsfonds, Dienstjahr 1941, 
aus dem Aufkommen der Einkommensteuer 
flir das Dienstjahr 1941 ausser den Beitra
gen gemiiss Artikel 3, Absatz 1, Buchstabe b, 
des genannten Gesetzes ein Beitrag in Hohe 
des im Absatz 1, Ziffer 1, bezeichneten Be
trags zugefi.ihrt. 

(3) Als Ersatz flir die Zuweisung ge
mass Artikel 7, Absatz 2, des Gesetzes vom 
4. Marz 1935 (Staatsblatt Nr. 76) wird zu 
Lasten des Haushaltsjahres 1941 jeder Ge
meinde ein Beitrag zugewiesen, der dem zu 
Lasten des Haushaltsjahres 1940 gemass Ar
tikel 7, Absatz 2, ausgezahlten Betrag ent
spricht. 

§ 5. 

Die Zuweisung der im § 4, Absatz 3, be
zeichneten Betrage erfolgt zu den von den 
Generalsekretaren in den Ministerien flir 
Finanzen und des Innem zu bestimmenden 
Zeitpunkten. 

§ 6. 

Flir Gemeinden, deren Grenzen nach dem 
1. Mai 1940 geandert worden sind oder wer
den, kann <lurch eine Verfligung der Gene
ralsekretare in den Ministerien flir Finanzen 
und des Innem von der Bestimmung des 
Absatzes 3 des § 4 abgewichen werden in 
dem Sinne, dass eine zweckentsprechende 
Anwendung der Verordnung erzielt wird. 

ABSCHNITT III. 

Schlussbestimmung. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 5. Februar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. des lnnern, 
K. J. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schafte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 
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boven de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eer
ste lid, onder b, dier wet : 

1) aan het Werkloosheidssubsidiefonds, 
dienstjaar 1940, een b ijdrage verleend tot 
een bedrag, gelijk aan een derde gedeelte van 
de zuivere opbrengst, die over het boekings
tijdvak 1940/1941 zou zijn verkregen door de 
heffing van 25 opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting en van 10 opcenten 
op de hoofdsom der inkomstenbelasting, in
dien deze beide belastingen over het geheele 
belastingjaar 1940/1941 waren geheven; 

2) aan het Werkloosheidssubsidiefonds, 
dienstjaar 1941, een bijdrage verleend tot een 
bedrag, gelijk aan twee derde gedeelte van 
de onder 1 bedoelde zuivere opbrengst. 

(2) In afwijking van de bepalingen van 
de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad No. 
76), zooals deze krachtens artikel 1 van <lit ,. 
besluit luidt, wordt, uit de opbrengst der in
komstenbelasting over het dienstjaar 1942, 
boven de bijdragen, bedoeld in artikel 3, eer
ste lid, onder b, dier wet, aan het Werkloos
heidssubsidiefonds, dienstjaar 1941, een bij
drage verleend tot het in het eerste lid, onder 
1, bedoelde bedrag. 

(3) Ter vervanging van de uitkeering, 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad No. 76), wordt ten 
laste van het begrootingsjaar 1941 aan elke 
gemeente een bedrag uitgekeerd, gelijk aan 
het ten laste van het begrootingsjaar 1940, 
overeenkomstig artikel 7, tweede lid, uitge
keerde bedrag. 

Artikel 5. 

De uitkeering van de bedragen, bedoeld in 
artikel 4, derde lid, geschiedt op door de Se
cretarissen-Generaal van de D epartementen 
van Financien en van Binnenlandsche Zaken 
te bepalen data. 

Artikel 6. 

Voor gemeenten, welker grenzen na 1 Mei 
1940 zijn of worden gewijzigd, kan bij be
schikking van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en Binnen
landsche Zaken van de bepaling van het der
de lid van artikel 4 worden afgeweken in dien 
zin, dat een met de strekking daarvan over
eenkomende toepassing wordt verkregen. 

AFDEELING III . 

Slotbepa/ing. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Februari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Financien, 

L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 



9. Dezember 1940. ZWEITE DURCH
FUEHRUNGSVERORDNUNG des 
Chefs der Abwicklungsstelle des Vertei
digungsministeriums uber Massnahmen 
auf dem Gebiete des Besoldungs- und 
Versorgungswesens der ehemaligen nie
derliindischen Wehrmacht. (Verord
nungsblatt, Stiick 6.) 
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Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
114/1940 Uber Massnahmen auf dem Gebiete 
des Besoldungs- und Versorgungswesens der 
ehemaligen niederliindischen Wehrmacht und 
gemiiss § 2 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
liindischen Gebiete wird im Einvernehmen 
mit den Generalsekretiiren in den Ministe
rien fiir Finanzen und des Innern verordnet: 

§ I. 

D en Offizieren der Marinereserve, die -
zur Behebung eines bestehenden Mangels an 
Berufsoffizieren - auf Grund einer zu die
sem Zwecke abgegebenen freiwilligen Ver
pflichtungserkliirung fiir unbestimmte Zeit 
in aktiven Dienst getreten sind und die nicht 
auf eigenen Wunsch ehrenvoll entlassen sind 
oder 'werden ( eervol ontslag), wird, soweit 
sie den Anordnungen des deutschen Kommis
sars fiir die Demobilmachung der niederliin
dischen Wehrmacht nachgekommen sind und 
insbesondere die fiir Berufssoldaten der ehe
maligen niederliindischen Wehrmacht vorge
sehene ehrenwortliche Erkliirung abgegeben 
haben, zu Lasten des Staates (Rijks) ein 
Wartegeld gewiihrt. Dabei gelten die in der 
,,Wartegeldregelung fiir das Militiirpersonal 
der Seemacht'' (Beschluss vom 17. August 
1935, Staatsblatt Nr. 516) enthaltenen Be
stimmungen mit der Massgabe, dass hinsicht
lich dieser Offiziere unter Dienstzeit die Zeit 
verstanden wird, die sie, wiihrend ihrer Ver
pflichtung bestand, in aktivem Dienst bei 
der Marinereserve zugebracht haben, wobei 
die in den Tropen zugebrachte Zeit doppelt 
gerechnet wird. 

§ 2, 

D en Reserveoffizieren der Landn1acht, die 
- zur Behebung eines bestehenden Mangels 
an Berufsoffizieren - auf Grund einer zu 
diesem Zwecke abgegebenen freiwilligen \'er
pflichtungserkliirung in aktiven Dienst ge
treten oder darin geblieben sind mit der Be
stimmung, zum Berufsoffizierskorps bei der 
hiesigen Landmacht Uberzugehen, und die 
infolge der Demobilmachung der niederliin
dischen Wehrmacht grossen Urlaub ( groat 
verlof) erhalten haben, wird unter demsel
ben Vorbehalt wie in § 1 zu Lasten des 
Staates (Rijks) ein Wartegeld gewiihrt. Da
bei gelten die in der ,,Wartegeldregelung iiir 
Offiziere, die zur koniglichen Landmacht ge
horen" (Beschluss vom 17. August 1935, 
Staatsblatt Nr. 514) enthaltenen Bestimmun-
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9 D ecember 1940. TWEEDE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningenblad 
Stuk 6.) 

Op grand van artikel 1 der Verordening 
No. u,µ1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/x940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
G eneraal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel r. 
Aan de officieren der Marine-reserve , die 

- ter aanvulling van een bestaand tekort 
aan beroepsofficieren - krachtens een daar
toe door hen gesloten vrijwillige verbinte
nis voor onbepaalden tijd in werkelijken 
dienst zijn gekomen en wien eervol ontslag 
niet op eigen verzoek is of wordt verleend, 
wordt voor zoover dezen de instructies van 
den Duitschen Commissaris voor de demo
bilisatie der Nederlandsche Zee- en Land
macht zijn nagekomen en meer in het bijzon
der de verklaring op eerewoord, welke voor 
het beroepspersoneel van de voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht is bedoeld, 
hebben afgelegd, t en laste van het Rijk een 
wachtgeld toegekend met toepassing van de 
bepalingen, vervat in het Besluit van den 
17den Augustus 1935 tot vaststelling van een 
wachtgeldregeling voor het militair perso
neel der zeemacht (Staatsblad No. 516), met 
dien verstande, dat te hunnen aanzien onder 
diensttijd wordt verstaan de tijd, welken zij 
gedurende hun dienstverband bij de Marine
reserve in werkelijken dienst hebben door
gebracht, waarbij de tijd, binnen de keer
kringen doorgebracht, dubbel wordt geteld. 

Artikel 2. 

Aan de reserve-officieren der landmacht , 
die - ter aanvulling v an een bestaand te
kort aan beroepsofficieren - krachtens een 
daartoe gesloten vrijwillige verbintenis in 
actieven dienst zijn gekomen of gebleven met 
bestemming am naar het korps beroepsoffi
cieren bij het leger hier te lande over te 
gaan en die ten gevolge van de demobilisa
tie van de Nederlandsche Zee- en Land
macht in het genot van groat verlof zijn ge
steld, wordt, onder hetzelfde voorbehoud als 
in artikel 1, ten laste van het Rijk een wacht
geld toegekend met toepassing van de bepa
lingen, vervat in het Besluit van den 17den 
Augustus 1935 tot vaststelling van een 
wachtgeldregeling, vqor officieren, behoo
rende tot de Koninklijke Landmacht (Staats-
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gen mit der Massgabe, dass hinsichtlich die
ser Offiziere unter Dienstzeit die Zeit ver
standen wird, die sie beim R eservepenional 
der Landmacht in aktivem Dienst zuge
bracht haben, dass unter zuletztbezogenem 
Gehalt der Betrag zu verstehen ist, der zu
letzt als Grundlage flir die Errechnung der 
Beitrage zum eigenen Ruhegehalt und zum 
Witwen- und Waisengeld diente, gegebenen
falls erhoht um die zeitweilige Kinderzulage, 
und dass das Wartegeld von dem Tage an 
gezahlt wird, der auf den Tage der Entlas
sung in grossen Urlaub folgt. 

§ 3. 
In der ,,R egelung der Besoldung des Mili

tarpenionals der Seemacht" (Beschluss vom 
11. Marz 1929, Nr. 60) werden in der I. Ab
teilung, X . Personal der Marinereserve, A. 
Offiziere, das unter VI und VII Bestimmte 
sowie die Absatze 2, 3 und 4 iiber Gewahrung 
von festem Gehalt und von Zulagen fi.ir die 
B ekleidung von Offizieren der M arinereserve 
zeitweilig ausser Kraft geset zt. 

§ 4. 
In der ,,R egelung Uber die Besoldungen 

usw. flir das Militarpersonal der Landmacht" 
(Beschluss vom 4. Dezember 1933, Nr. 57) 
wird zeitweilig ausser Kraft gesetzt 
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1) Abteilung D des Hauptstlicks III Uber 
Zulagen zu den Kosten der Erganzung der · 
Bekleidung und Ausrlistung ; 

2) Abteilung M des Hauptstiicks III, in
sofern es sich um die Gewahrung der allge
meinen Zulage an das Reservepersonal der 
Landmacht handelt. 

§ 5. 
D ie §§ 1 und 2 dieser Verordnung treten 

mit Wirkung vom 15. Juli 1940, die§§ 3 und 
4 dieser Verordnung mit Wirkung vom r. 
Janua r 1941 in Kraft. 

D en Haag, am 9. Dezembe'r 1940. 
Der Chef der Abwicklungsstelle des Ver

teidigungsministeriums, 
B . HASSELMAN. 

13. Januar 1941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den M inisterien flir 
Finanzen und fi.ir Justiz zur R egelung 
des Ersatzes fi.ir Wertpapiere, die ver
lorengegangen oder so beschadigt sind , 
<lass sie unverkauflich geworden sind 
(Effektenerneuerungsverordnung 1941) . 
(Verordnungsblatt, Stlick 7.) 

Au£ Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/,940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

blad No. 514) , met dien verstande, dat te 
hunnen aanzien onder diensttijd wordt ver
staan de tijd, welken zij bij het reserve-per
soneel der landmacht in werkelijken dienst 
hebben doorgebracht , dat onder laatstelijk 
genoten bezoldiging zal worden verstaan het 
bedrag, hetwelk laatstelijk diende als grond
slag voor de berekening van de bijdrage voor 
eigen en voor weduwen- en weezenpensioen, 
eventueel v ermeerderd met de tijdelijke kin
dertoelage, en dat het wachtgeld ingaat op 
den dag, volgende op dien van vertrek met 
groot verlof. 

Artikel 3. 
In de ,,Regeling van de bezoldiging van 

het militaire personeel der zeemacht", vast
gesteld bij besluit van II Maart 1929, No. 
60, wordt in de l e Afdeeling, X . P ersoneel 
der Marine-reserve, A. Officieren, het be
paalde onder VI en VII, zoomede de leden 
2, 3 en 4 betreffende toekenning van vast 
traktement en tegemoetkoming kleeding van 
officieren der Marine-reserve, tijdelijk bui
ten werking gesteld. 

Artikel 4. 
In de ,,Regeling van de bezoldigingen, 

enz. voor het militaire personeel der land
macht", vastgesteld bij besluit van 4 D ecem 
ber 1933, No. 57, wordt tijdelijk buiten wer
king gesteld : 

1) Afdeeling D van Hoofdstuk III be
treffende tegemoetkoming in de kosten van 
aanvulling van kleeding en uitrusting; 

2) Afdeeling M van H oofdstuk III, voor 
zooveel betreft het toekennen van de alge
meene toelage aan het reserve-personeel der 
landmacht. 

Artikel 5. 
D e artikelen 1 en 2 van dit b esluit warden 

geacht in werking te zijn getreden op 15 Juli 
1940, terwijl de artikelen 3 en 4 van dit be
sluit in werking treden op 1 Januari 1941. 

's-Gravenhage, 9 December 1940. 
Het Hoofd v. h. Afwikkelingsbureau v. h. 

D e p . v. Defensie, 
B. H ASSELMAN. 

13 januari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Justitie tot 
regeling van de vervanging van waarde
papieren, welke verloren gegaan dan 
we! in die mate geschonden zijn, dat zij 
onverhandelbaar zijn geworden (Effec
tenvernieuwingsbeslui t 1941). (Verorde
ningenblad, Stuk 7.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 



ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ I. 
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Im Sinne dieser Verordnung und ihrer 
Durchfi.ihrungsbestimmungen sind zu ver
stehen unter 

r) ,,Wertpapieren" oder ,,Stiicken": 
Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Ak
tien, Genussscheine, Anteilscheine und ahn
liche Effekten, die auf Inhaber lauten und 
van im Inlande ansassigen natiirlichen oder 
juristischen Personen ausgegeben sind; Zerti
fikate, die auf Inhaber lauten und van im 
Inlande ansassigen Verwaltungsgesellschaf
ten ( administratiekantoren) ausgegeben 
sind sowie sonstige noch zu bestimmende 
Wertpapiere, die nicht als Zahlungsmittel 
zu betrachten sind; 

2) ,,verlorengegangen": jede Art der 
Vernichtung, des Verlustes oder der Entwen
dung in den Niederlanden; 

3) ,,Ausschi.ittungen": Zahlungen van 
Zinsen, Dividenden, Gewinnanteilen, Til
gungen und dergleichen auf oder in Bezug 
auf ein Wertpapier. 

§ 2. 

Fi.ir Wertpapiere, die so beschadigt sind, 
dass sie unverkauflich geworden sind, oder 
die verlorengegangen sind, konnen nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung und ihren 
Durchfi.ihrungsbestimmungen neue Sti.icke 
zur Verfi.igung gestellt werden, auf Grund 
deren die Berechtigten die gleichen Rechte 
geltend machen konnen wie auf Grund der 
urspri.inglichen Sti.icke. 

§ 3. 
(r) Die neuen Stucke werden durch 

Vermittlung eines zu diesem Zwecke zu er
richtenden ,,Effekten-Vemieuwingsbureau" 
(im folgenden ,,Abgabestelle" genannt) zur 
Verfi.igung gestellt. 

(2) Die Abgabestelle wird_yom General
sekretar im Ministerium fi.ir Finanzen errich
tet. Sie ist eine juristische Person (Stiftung). 

(3) Die Abgabestelle untersteht der Auf
sicht des Generalsekretars im Ministerium 
fi.ir Finanzen, der auch die jahrliche Rech
nungspri.ifung durchfi.ihrt. 

(4) Die Abgabestelle kann fi.ir ihre Ta
tigkeit G ebi.ihren einheben. Die Gebi.ihren
tarife bedi.irfen der Genehmigung des Ge
neralsekretars im Ministerium ftir Finanzen. 

(s) D er Staat garantiert die Verpflich
tungen der Abgabestelle und kann ihr Kas
senvorschi.isse gewahren. 

(6) Der Generalsekretar im Ministerium 
fi.ir Finanzen erlasst nahere Bestimmungen 
i.iber die G eschaftsfi.ihrung der Abgabestelle 
sowie Uber die F eststellung und das Verfah
ren fiir Wertpapiere im Sinne des § r. 

§ 4· 
(r) Wer Wertpapiere ausgegeben hat, 
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AFDEEL ING I. 

A/gemeene bepalingen. 

Artikel r. 

Voor de toepassing van dit besluit en de 
krachtens dit uesluit gegeven voorschriften 
wordt verstaan onder : 

r) ,,waardepapieren" of ,,stukken": obli
gaties, pandbrieven, aandeelen, winstbewij
zen , bewijzen van deelgerechtigdheid en 
soortgelijke effecten, alle voor zoover luiden
de aan toonder en uitgegeven door hier te 
lande gevestigde natuurlijke en rechtsperso
nen, certificaten aan toonder, uitgegeven 
door hier te lande gevestigde administratie
kantoren, alsmede andere nader aan te wij
zen waardepapieren, welke niet het karak
ter dragen van betaalmiddel; 

2) ,, verloren gegaan": elke vorm van 
vernietiging, verlies of ontvreemding in Ne
derland; 

3) ,,uitkeeringen": betalingen van rente, 
dividend, winstaandeel, aflossing of anders
zins, op of in betrekking tot eenig waarde
papier. 

Artikel 2. 

Overeenkomstig de bepalingen, in of 
krachtens dit besluit gegeven, kunnen in de 
plaats van waardepapieren, welke in die ma
te geschonden zijn, dat zij onverhandelbaar 
zijn geworden, of welke verloren gegaan zijn, 
nieuwe exemplaren ter beschikking warden 
gesteld, waaraan rechthebbenden dezelfde 
rechten zullen kunnen ontleenen als aan de 
oorspronkelijke stukken. 

Artikel 3. 
(r) Deze terbeschikkingstelling van nieu

we exemplaren geschiedt door tusschenkomst 
van een tot dit doel in te stellen ,,Effecten
Vemieuwingsbureau", hiema te noemen ,,het 
bureau". 

( 2) Het bureau is een stichting, in het 
leven geroepen door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien . 

(3) Het bureau staat onder toezicht van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, aan wien jaarlijks re
kening en verantwoording moet warden af
gelegd. 

(4) Het bureau kan voor zijn bemoei
ingen kosten in rekening b rengen. De tar ie
ven van deze kosten behoeven de goedkeu
ring van den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Financien. 

(s) De Staat waarborgt de verplichtin
gen van het bureau en kan aan hetzelve kas
voorschotten verleenen. 

(6) De werkwijze van het bureau en wat 
daarmede samenhangt, alsmede de aanwij
zing van en de wijze van behandeling met 
betrekking tot de ingevolge artikel r aange
wezen waardepapieren, warden nader gere
geld in door den Secretaris -Generaal van het 
Departement van Financien te geven voor
schriften. 

Artikel 4. 
(r) Degenen, die waardepapieren heb-
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ist auf Verlangen der Abgabestelle verpflich
tet, ihr innerhalb einer von ihr zu bestim
m enden Frist neue Stucke dieser Wertpa-. 
piere geben Vergtitung der nach Ansicht der 
Abgabestelle angemessenen K0sten zur Ver
fi.igung zu stellen, damit sie als Ersatz fi.ir 
entsprechende Stucke verwendet werden 
konnen, die so beschadigt sind, <lass sie un
verkauflich geworden sind, oder die nach 
Ansicht der Abgabestelle verlorengegangen 
sind. 

(2) Wer Wertpapiere ausgegeben hat, 
ist liberdies verpflichtet, zu prlifen, ob bei 
ihm oder bei seinen Zahlstellen von ihm aus
gegebene Zinsenscheine, D ividendenscheine 
oder rlickzahlbare Stucke zur Zahlung vor
gelegt werden, die in der von der ,,Vereeni
ging voor den Effectenhandel" veroffent
lichten Sammelliste der von der Polizei aus
gegebenen Fahndungslisten vorkommen. Im 
Falle einer solchen Vorlag ist er verpflich
tet, die Auszahlung zu verweigern und die 
Vorlage unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Vorlegenden unverzliglich der 
Abgabestelle mitzuteilen. 

(3) Wer Wertpapiere ausgegeben hat, 
ist verpflichtet, den infolge seiner Fahrlas
sigkeit oder Ungenauigkeit bei Erfi.illung 
der Verpflichtungen nach Absatz 2 entstan
denen Schaden zu ersetzen. 

ABSCHNITT II. 
Unverkaufliche beschadigte Stucke. 

§ 5. 
(r) Sind Wertpapiere so beschadigt, <lass 

sie unverkauflich geworden sind, so konnen 
die an ihnen Berechtigten als Ersatz dafi.ir 
bei der Abgabestelle die Ausgabe neuer 
Stucke beantragen. Mit diesem Antrag sind 
die zu ersetzenden Stlicke vorzulegen. 

(2) In den im Absatz r bezeichneten 
Antragen ist eine Anschrift innerhalb des 
europaischen Staatsgebietes (binnen het 
Rijk in Europa) zu wiihlen. 

§ 6. 
(r) Falls an Hand der vorgelegten 

Ueberreste die Identitiit und die Nummer 
des Stlickes festgestellt werden kann und 
nach der Ansicht der Abgabestelle keine an
deren Teile des Stlickes, auf die sich eben
falls ein Anspruch auf ein neues Stuck stut
zen konnte, anderswo sich befinden, hat die 
Abgabestelle ein entsprechendes neues Stuck 
abzugeben. 

(2) Die der Abgabestelle vorgelegten 
Ueberreste des ursprlinglichen Stuckes wer
den auf Wunsch demjenigen zur Verfligung 
gestellt, der das Stuck ausgegeben hat. 

ABSCHNITT III. 
Verlorengegangene Stiicke, deren samtliche 
Kennzeichen unrnittelbar oder mittelbar 

festgestellt werden konnen. 
§ 7. 

(r) Berechtigte an verlorengegangenen 
Wertpapieren konnen als Ersatz dafi.ir bei 
der Abgabestelle die Ausgabe neuer Stlicke 
beantragen . 

ben uitgegeven, zijn verplicht op aanvrage 
van het bureau, binnen den door hetzelve 
te stellen termijn, exemplaren van deze 
waardepapieren, tegen vergoeding van rede
lijke kosten, _ ter beoordeeling van het bu
reau, ter beschikking van het bureau te stel
len ter vervanging van overeenkomstige 
stukken, welke in die mate zijn geschonden, 
dat zij onverhandelbaar zijn geworden, of 
welke naar het oordeel van het bureau zijn 
verloren gegaan. 

(2) Degenen, die waardepapieren heb
ben uitgegeven, zijn tevens verplicht toe te 
zien, of bij hen of bij hun betaalkantoren 
door hen uitgegeven coupons, dividendbe
wijzen of aflosbare stukken ter betaling wor
den aangeboden, welke voorkomen op de 
door de Vereeniging voor den Effectenhan
del uitgegeven verzamellijst van de door de 
politie uitgegeven recherchelijsten. In geval 
van een dergelijke aanbieding zijn zij ver
plicht de uitbetaling te weigeren en onver
wijld, onder opgave van naam en adres van 
den aanbieder, van de aanbieding kennis te 
geven aan het bureau. 

(.1) Ieder dergenen, die waardepapieren 
hebben uitgegeven, is verplicht de schade te 
vergoeden, welke ontstaat door zijn nalatig
heid of onnauwkeurigheid in de vervulling 
van de in het tweede lid bepaalde verplich
tingen. 

AFDEELING II. 
Onverhandelbare geschonden stukken. 

Artikel 5. 
(r) Rechthebbenden op waardepapieren, 

welke in die mate geschonden zijn, dat zij · 
onverhandelbaar zijn geworden, kunnen bij 
het bureau nieuwe stukken ter vervanging 
aanvragen. Bij deze aanvrage dienen de te 
vervangen stukken te worden overgelegd. 

(2) Ter zake van aanvragen, als in lid r 
bedoeld, wordt domicilie gekozen binnen het 
Rijk in Europa. 

Artikel 6. 
(r) Indien aan de hand van de overge

legde resten identiteit en nummer van het 
stuk kunnen worden vastgesteld en naar het 
oordeel van het bureau kan worden aangeno
men, dat geen deelen, waaraan eveneens 
recht op een nieuw stuk zou kunnen worden 
ontleend, zich nog elders bevinden, zal het 
bureau tot afgifte van een overeenkomstig 
nieuw stuk overgaan. 

(2) De aan het bureau overgelegde res
ten van het oorspronkelijk stuk worden des
gewenscht ter beschikking gesteld van den
gene, door wien het stuk is uitgegeven. 

AFDEELING III. 
Stukken, welke verloren gegaan en waarvan 

alle kenmerken direct of indirect kunnen 
worden vastgesteld. 

Ar,tikel 7. 
(r) Rechthebbenden op waardepapieren, 

welke zijn verloren gegaan, kunnen bij het 
bureau nieuwe stukken ter vervanging aan
vragen. 

5 



(2) In denim Absatz I bezeichneten An
tragen ist eine Anschrift innerhalb des euro
paischen Staatsgebietes zu wahlen. 

§ 8. 
Falls das zu ersetzende Stlick so bescha

digt ist, <lass die Identitat oder die Nummer 
an Hand der vorgelegten Ueberreste nicht 
mehr ermittelt wuden kann, oder falls sich 
wahrscheinlich andere Teile, auf die sich 
ebenfalls ein Anspruch auf ein neues Stlick 
sti.itzen konnte, anderswo befinden, oder falls 
das zu ersetzende Stlick tiberhaupt nicht 
mehr vorgelegt werden kann, hat der Be
rechtigte mit dem Antrag auf Ausgabe eines 
neuen Stlickes, unter Vorlage der etwa in 
seinem Besitz befindlichen Ueberreste, ein
zureichen 

1) eine vom Antragsteller unterschrie
bene Erk1arung, in der die Art, der N enn
wert, die Nummer und etwaige sonstige we
sentliche Kennzeichen des beschadigten oder 
verlorengegangenen Sti.ickes anzugeben sind; 

2) samtliche Belege oder Angaben, die 
zur Begri.indung seiner Ansprliche und der 
angefi.ihrten Tatsachen dienen konnen. 

§ 9. 
In den im § 8 bezeichneten Fallen hat die 

Abgabestelle, wenn sie nach Untersuchung 
des Falles der Ansicht ist, <lass der Antrag 
zur Weiterbehandlung in Betracht kommt, 
dreimal, jeweils m it Zwischenraumen von 
mindestens drei Monaten, <lurch Anzeige in 
der Kursliste der ,,Vereeniging voor den Ef
fectenhandel" und in wenigstens einer von 
der Abgabestelle zu bestimmenden Tages
zeitung den betreffenden Antrag auf Kos
ten des Antragstellers bekanntzumachen. 

. § 10. 

(1) Wer auf irgendein Wertpapier, fi.ir 
das eine Anzeige nach § g verlautbart war
den ist, Anspruch zu haben glaubt, hat die 
Abgabestelle und den in der Anzeige genann
ten Antragstelle r unverzliglich mittels Ein
schreibebrief davon in K enntnis zu setzen. 
In diesem Schreiben ist eine Anschrift in
nerhalb des europaischen Staatsgebietes zu 
wahlen. 

(2) Die Weiterbehandlung des Antrags 
wird hierdurch gehemmt. 

(3 ) Der Antragsteller ist verpflichtet, 
innerhalb dreier Monate nach Eingang des 
im Absatz 1 erw.ahnten Schreibens denjeni
gen, der Widerspruch erhoben hat, zwecks 
Aufhebung des Widerspruches vor Gericht 
zu laden und der Abgabestelle eine Abschrift 
der Ladung zuzustellen. 

(4) Wenn der Antragsteller den Bestim
mungen des Absatzes 3 nicht nachkommt 
oder wenn der Widerspruch <lurch rechts
k ~aftiges Urteil anerkannt warden ist, wird 
der Antrag als hinfallig betrachtet. 

§ II. 

Wenn der Widerspruch zuri.ickgenommen 
oder <lurch rechtskraftiges Urteil abgewie
sen warden ist, wird die Behandlung des An
trages wiederaufgenommen, sobald die Ri.ick-
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(2) Ter zake van aanvragen, als in lid I 
bedoeld, wordt domicilie gekozen binnen het 
Rijk in Europa. 

Artikel 8. 
Indien het te vervangen stuk in die mate 

is geschonden, dat identiteit of nummer aan 
de hand van de overgelegde resten niet meer 
kunnen warden vastgesteld, of indien de 
waarschijnlijkheid bestaat, dat deelen, waar
aan eveneens recht op een nieuw stuk zou 
kunnen warden ontleend, zich nog elders be
vinden , of indien het te vervangen stuk in 
het geheel niet meer kan warden overgelegd, 
moet de rechthebbende, indien mogelijk on
der overlegging van de in zijn bezit zijnde 
resten , bij de aanvrage ter verkrijging van 
een nieuw stuk inzenden: 

1) een door den aanvrager onderteeken
de verklaring, waarin warden vermeld de 
aard, de hoegrootheid, het nummer en even
tueele andere essentieele kenteekenen van 
het geschonden of verloren gegane stuk; 

2) al zulke bewijzen of aanwijzingen, 
welke tot s t aving van zijn recht en van de 
gestelde feiten kunnen dienen. 

Artikel g. 
In de gevallen, als bedoeld in artikel 8, zal 

het bureau, indien het na ingesteld onder
zoek van oordeel is , dat de aanvrage voor 
verdere behandeling in aanmerking komt, 
telkens met een tusschenruimte van ten min
ste drie maanden, door middel van een aan
kondiging in de Prijscourant van de Ver
eeniging voor den Effectenhandel en in t en 
minste een door het bureau aan te wijzen 
dagblad op kosten van den aanvrager me
dedeelin g doen van de desbetreffende aan-
vrage . 

Artikel 10. 

(,) Een ieder, die meent recht t e hebben 
op eenig waardepapier, waaromtrent een 
aankondiging, als in artikel 9 bedoeld, heeft 
plaats gevonden, zal daarvan onverwijld bij 
aangeteekend schrijven kennis geven aan het 
bureau en aan den in de aankondiging ver
melden aanvragei:. Bij dit schrijven moet do
micilie worden gekozen binnen het Rijk in 
Europa. 

( 2) De verdere behandeling wordt hier-
door geschorst. · 

(3) De aanvrager is verplicht binnen 
drie maandeq na ontvangst van het in lid I 

bedoelde schrijven dengene, die verzet doet, 
te dagvaarden tot opheffing van het verzet 
en e'en afschrift der dagvaarding aan het bu
reau te doen beteekenen. 

(4) Indien de aanvrager aan het bepaal
de in het vorige lid niet voldoet of indien 
het verzet bij een vonnis, dat kracht van ge
wijsde heeft verkregen, is toegewezen, wordt 
de aanvrage als vervallen beschouwd. 

Artikel II. 

Indien het verzet is ingetrokken of we! 
bij een vonnis, dat kracht van gewijsde heeft 
verkregen, is afgewezen, wordt de behande
ling hervat, zoodra de intrekking is geschied 
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nahme des Widerspruchs erfolgt oder das 
Urteil seitens des Antragstellers der Abgabe
stelle zugestellt worden ist. 

§ 12 . 

(1) W enn seit der let2ten im § g er
wahnten Anzeige mindestens zwei Monate 
verstrichen sind, ohne <lass ein Anspruch ge
mass § 10, Absat2 1, zur Kenntis gebracht 
worden ist, und wenn sich auch nach An
sicht der Abgabestelle keine sonstigen B e
denken ergeben haben, wird von der Abga
bestelle zugunsten des Antragstellers ein 
dem beschadigten oder verlorengegangenen 
Stuck entsprechendes W ertpapier ausgege
ben. 

(2) Auf das urspriingliche Wertpapier, 
an <lessen Stelle das neue Stuck ausgegeben 
wird,kann sich von diesem Zeitpunkt an kein 
anderer als der im folgenden Absatz bezeich
nete Entschadigungsanspruch grtinden. 

(3) Der gutglaubige B erechtigte an 
ein em Wertpapier, als <lessen Ersatz gemass 
diesem Paragraphen ein neues Stiick ausge
geben worden ist, kann sich ftir den infolge 
dieser Ausgabe erlittenen Schaden an die 
Abgabestelle halten. 

(4) Die Abgabestelle ist b e rechtigt, sich 
ftir den Schaden, den sie infolge einer sol
chen Ausgabe erleiden sollte, stets in vollem 
Umfange an denjenigen zu halten, an den 
das neue W ertpapier ausgegeben worden ist. 

ABSCHNITT IV. 
Verlorengegangene Stiicke, von denen nicht 

samtliche Kennzeichen festgestellt 
werden konnen. 

,§ 13. 
(1) Falls die Ider.titat und die Nummer 

des verlorengegangenen W ertpapieres n icht 
vollstandig festgestellt werden konnen, je
doch der Abgabestelle glaubhaft gemacht 
wird, dass ein Stiick von der Art und dem 
Nennwert, die behauptet werden, verloren
gegangen ist, kann die Abgabestelle unter 
nach Lage des Falles zu stellenden Bedin
gungen und zu fordemden Sicherstellungen 
zugunsten des Antragstellers eine Bescheini
gung ( recepis) ausstellen. Davon hat die 
Abgabestelle denjenigen, der das urspriing
liche Stuck ausgegeben hat, in K enntnis zu 
setzen. 

(2) Nach ablauf von ftinf J a hren nach 
dem Ausstellungstag der B escheinigung gibt 
die Abgabestelle gegen Riickgabe der B e
scheinigung ein dem verlorengegangenen 
W ertpapier entsprechendes Stiick aus , so
fem sich keine Bedenken dagegen heraus
gestellt haben. 

(3) D as neue Stuck muss eine N ummer 
tragen, die hoher ist als die hiichste Nummer 
der Wertpapierserie, die ftir das Kapital , 
<lessen Tei! das Stiick verkiirpem soil, ur
sprtinglich ausgegeben worden ist. 

(4) Das gemass den Absatzen 1 und 2 

ausgegebene Stuck nimmt in gleicher W eise 
wie d as verlorengegangene Stiick an etwaigen 
Tilgungen teil. 
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of het vonnis vanwege den aanvrager aan 
het bureau is beteekend. 

Artikel 12. 

(r) Wanneer er sedert de laatste in arti
kel g bedoelde aankondiging ten minste twee 
maanden zijn verloopen, zonder dat een ken
nisgeving, a ls bedoeld in het eerste lid van 
artikel 1~; is ontvangen, en ook overigens 
naar het oordeel van het bureau van geen 
b ezwaren is gebleken , zal door het bureau 
ten behoeve van den aanvrager een overeen
komstig waardepapier, als het geschonden of 
verloren gegane exemplaar, worden uitge
reikt. 

(2) Aan het oorspronkelijke waardepa
pier, in de plaats waarvan het nieuwe stuk 
wordt uitgegeven, zal van dat oogenblik af 
geen ander dan het in het volgende lid te 
noemen recht op schadevergoeding kunnen 
wc-rden ontleend. 

(3) D e rechthebbende te goeder trouw 
op een waardepapier, in de plaats waarvan 
ingevolge dit artikel een nieuw exemplaar is 
uitgegeven, zal de schade, die hij tengevolge 
dier uitgifte lij dt, op het bureau kunnen ver 
halen. 

(4) Het bureau behoudt de bevoegdheid 
de schade, welke het t en gevolge van zulke 
uitgifte mocht lij den, steeds ten voile te ver
halen op dengene, aan wien het nieuwe waar
depapie r is uitgereikt. 

AFDEELING IV. 
Stukken, welke zijn verloren gegaan en 
waarvan niet alle kenmerken kunnen 

worden vastgesteld. 
Artikel 13. 

(1) Indien identiteit en nummer van het 
verloren gegane waardepapier niet volledig 
kunnen worden vastgesteld, doch indien we! 
t en genoegen van het bureau aannemelijk 
wordt gemaakt, dat een stuk van de beweer
de hoedanigheid en hoegrootheid is verloren 
gegaan, kan het bureau, onder naar den aard 
var. ieder geval tc. stellen voorwaarden en te 
eischen waarborgen, ten behoeve van den 
aanvrager een recepis uitre iken. Van deze 
uitreiking zal het bureau kennis geven aan 
dengene, door wien het oorspronkelijke stuk 
is uitgegeven. 

(2) Na verloop van vijf jaren na de dag
teekening van het recepis zal , tegen intrek
king daarvan, indien van bezwaren niet is 
gebleken, door '1et bureau een overeenkom
stig stuk als het verloren gegane waarde
papier worden uitgereikt. 

(3) Het uit te reiken stuk zal een op
volgend nummer dragen boven de nummers 
der stukken van het overeenkomstige uit
st aande kapitaal aan waardepapieren, waar
van het dee! uitmaakt. 

(4) Het ingevolge de leden 1 en 2 van 
dit artikel uitgegeven stuk zal op denzelfden 
voet aan eventueele aflossingen deelnemen, 
ais het geval geweest zou zijn met het ver
loren gegane s tuk. 



ABSCHNITT V. 

Ausschiittungen und Vorschiisse, Gewahr
leistung. 

§ 14. 
(1) Wahrend des zwischen der ersten 

Anzeige nach § g und der Abgabe eines neuen 
Stiickes liegenden Zeitraums sowie wahrend 
des im § 13 genannten Zeitraums von fiinf 
Jahren hat derjenige, der das Wertpapier 
ausgegeben hat, samtliche darauf bezi.igli
chen Ausschiittungen bei Falligkeit sowie 
samtliche riickstandigen Ausschiittungen an 
die Abgabestelle zu iibermitteln. 

(2) Sollte aus irgendeinem Grunde der 
vom Antragsteller geltend gemachte An
spruch auf ein Wertpapier endgiiltig nicht 
anerkannt werden, so hat die Abgabestelle 
die darauf empfangenen Ausschiittungen 
demjenigen, der das Wertpapier ausgegeben 
hat, zu erstatten. 

§ 15. 
(1) Die Abgabestelle karm, wenn die 

Umstande nach ihrem Ermessen dazu An
lass geben, demjenigen, der ein neues Stiick 
beantragt, als Vorschuss einen Betrag aus
zahlen, der den Betrag der falligen, nicht er
hobenen Ausschiittungen auf das verloren
gegangene Wertpapier nicht iibersteigt. 

(2) Die Abgabestelle karm in Sonderfal
len unter von ihr zu stellenden Bedingungen 
einen Vorschuss auf die Hauptsumme des 
beantragten neuen Stiickes gewahren. 

(.~) Die Vorschiisse auf Ausschiittungen 
sind bei Abgabe des neuen Stiickes zu ver
rechnen. D ie Vorschiisse auf die Hauptsum
me sind bei Ahgabe des neuen Stiickes zu
riickzuzahlen. 

§ 16. 
(1) Die Abgabestelle gewahrleistet den

jenigen, die Wertpapiere ausgegeben haben, 
den Ersat2 jedes Schadens, der dadurch ent
steht, dass sie infolge der Ausgabe von neuen 
Wertpapieren nach den Bestimmungen des 
Abschnittes tv an Ausschiittungen endgiiltig 
insgesamt mehr bezahlt haben sollten, als 
dem am Falligkeitstage ausstehenden Kapi
tal, das in den betreffenden Wertpapieren 
verkorpert ist, entspricht. 

(2) Die im Absatz 1 erwahnte Gewahr
leistung lauft vom Falligkeitstage an bis drei 
Monate nach Ablauf der gesetzlichen oder 
vertragsmassigen Verjahrungsfrist. 

(3) Die Abgabestelle ist berechtigt, sich 
fiir den Schaden, den sie infolge dieser Ge
wahrleistung erleidet, stets in vollem Um
fange an denjenigen zu halten, an den das 
neue Wertpapier ausgegeben warden ist. 

§ 17. 
Ausser den Gebiihren, die die Abgabe

stelle fiir ihre Tatigkeit einhebt, hat der An
tragsteller fiir die in den §§ 7 und 13 er
wahnten Antrage einen mit Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fiir Fi
nanzen nach Lage des Falles zu bestimmen-
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AFDEELING V. 

Uitkeeringen en voorschotten, vrijwaring. 

Artikel 14. 
(1) Gedurende het tijdvak gelegen tus

schen de eerste aankondiging als bedoeld in 
artikel g en de afgifte van een nieuw stuk, 
zoowel als gedurende het tijdvak van vijf 
jaar, genoemd in artikel 13, zal degene, door 
wien het desbetreffende waardepapier is uit
gegeven, alle daarop betrekking hebbende 
uitkeeringen bij verschijnen aan het bureau 
uitbetalen, benevens alle uitkeeringen, wel
ke daarop achterstallig zijn. 

(2) Macht, om welke reden ook, de aan
spraak, welke een aanvrager op eenig waar
depapier heeft doen gelden, uiteindelijk niet 
warden erkend, dan zal het bureau de des
betreffende ontvangen uitkeeringen aan den
gene, door wien het waardepapier is uitge
geven, terugbetalen. 

Artikel 15. 
(1) Wanneer de omstandigheden daar

toe naar het oordeel van het bureau aanlei
ding geven, kan het bureau aan den aanvra
ger van een nieuw stuk bij wijze van voor
schot een bedrag betalen, ten hoogste gelijk 
aan het bedrag der verschenen, niet opge
vorderde uitkeeringen op het verloren ge
gane waardepapier. 

(2) Het bureau kan in bijzondere geval
len, onder daartoe door heuelve te stellen 
voorwaarden, een voorschot op de hoofdsom 
van het aangevraagde nieuwe stuk verlee
nen. 

(3) De voorschotten uit hoofde van uit
keeringen zullen bij de afgifte van het nieu
we stuk worden vereffend. De voorschotten 
op de hoofdsom zullen bij de afgifte van het 
nieuwe stuk worden terugbetaald. 

Artikel 16. 
(1) H et bureau vrijwaart degenen, die 

waardepapieren hebben uitgegeven, voor al
le schade, welke mocht ontstaan doordat zij 
uiteindelijk ten gevolge van de uitgifte van 
een nieuw waardepapier krachtens de bepa
lingen van afdeeling IV van dit besluit ter 
zake van uitkeeringen meer zullen hebben 
betaald dan met het op den vervaldatum 
uitstaande kapitaal aan desbetreffende waar
depapieren overeenstemt. 

(2) De vrijwaring, bedoeld in lid 1, loopt 
van den datum der betaalbaarstelling af tot 
drie maanden na het einde van den wette
lijken of contractueelen verjaringstermijn. 

(3)Het bureau behoudt de bevoegdheid de 
schade, welke het ten gevolge van deze vrij
waring mocht lijden, steeds ten voile te ver
halen op dengene, aan wien het nieuwe 
waardepapier is uitgereikt. 

Artikel 17. 
Behalve de kosten, welke het bureau voor 

zijn bemoeiingen in rekening brengt, zal ten 
aanzien van aanvragen, als bedoeld in de 
artikelen 7 en 13, de aanvrager een bedrag 
moeten voldoen, door het bureau, onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
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den Betrag zu bezahlen; er dient als Deck
ung des von der Abgabestelle zu tragenden 
mit den gemass § 15 geleisteten Vorschi.issen 
und der Gewahrleistung gemass § 12, Ab
satz 3, und § 16 verbundenen Risikos. 

ABSCHNITT VI. 

S traf bestimmungen. 
§ 18. 

(1) Wer vorsatzlich mit falschen Anga
ben einen Antrag auf Ausgabe eines neuen 
Wertpapiers einreicht, wird mit Gefangnis 
bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu zehntausend Gulden bestraft. 

(2) Die strafbare Handlung ist ein Ver
brechen ( misdrijf). 

§ 19. 
( 1) W er eine der im § 4 bezeichneten 

Verpflichtungen nicht erfiillt, wird mit Haft 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 
zu zehntausend Gulden bestraft. 

(2) Die strafbare Handlung ist' eine 
Uebertretung ( overtreding). 

§ 20. 

Wird eine nach den §§ 18 und 19 straf
bare Handlung im Rahmen des Betriebes 
einer juristischen Person begangen, so wird 
bestraft, wer den Auftrag zu der strafbaren 
Handlung erteilt hat oder dabei die tat
sachliche Leitung hatte. 

ABSCHNITT VII. 

Auslandische Wertpapiere . 
§ 21. 

Die Abgabestelle gewahrt ihre Vermitt
lung zur Erlangung neuer Sti.icke als Ersatz 
fiir beschadigte oder verlorengegangene 
Wertpapiere, die von im Ausland ansassigen 
nati.irlichen oder juristischen P ersonen aus
gegeben sind. 

ABSCHNITT VIII. 

Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 
§ 22. 

Das Gesetz vom 30. Mai 1847 (Staatsblatt 
Nr. 26) in der Fassung des Gesetzes vom 17. 
April 1887 (Staatsblatt Nr. 63}, i.iber Scha
den <lurch den Verlust von Schuldverschrei
bungen zu Lasten des Staates findet nur auf 
Schaden <lurch den Verlust von Schuldver
schreibungen und Zertifikaten der Nationa
len Schuld Anwe ndung, worauf die Artikel 6 
bezw. 10 des genannten Gesetzes Anwen
dung gefunden haben. D ie gemiiss Artikel 3 
des genannten Gesetzes erfolgten Aufgebote 
gelten in Bezug auf die i.ibrigen schwebenden 
Entschadigungsantrage als auf Grund dieser 
Verordnung ergangen. 

§ 23. 
Artikel 15 des Gesetzes vom 4 . April 1870, 

(Staatsblatt Nr. 62) in der Fassung des Ge-

van het D epartement van Financien, te be
palen, in verhouding tot het betrokken be
lang, ter dekking van het door het bureau 
te dragen risico, verbonden aan de krach
tens artikel 15 verleende voorschotten en de 
in artikel 12, lid 3, en artikel 16 bepaalde 
vrijwaringen. 

AFDEELING VI. 

Strafbepalingen. 

Artikel 18. 
(1) Hij die opzettelijk met verschaffing 

van onjuiste gegevens een aanvrage indient 
ter verkrijging van een nieuw waardepapier 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoog
ste tien duizend gulden. 

(2) Het feit wordt beschouwd als een 
misdrijf. 

Artikel 19. 
(1) Hij die niet voldoet aan de verplich

tingen, bedoeld in artikel 4, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

(2) Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

Artikel 20. 

Indien een feit, strafbaar gesteld in de ar
tikelen 18 en 19, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

AFDEELING VII. 

Buitenlandsche waardepapieren. 

Artikel 21. 

Het bureau verleent zijn bemiddeling tot 
het verkrijgen van nieuwe stukken ter ver
vanging van geschonden of verloren gegane 
waardepapieren, uitgegeven door in het bui
tenland gevestigde natuurlijke of rechtsper
sonen. 

AFDEELING VIII. 

Overgan gs- en slotbepalingen. 

Artikel 22. 
De wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad No. 

26), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 
April 1887 (Staatsblad No. 63), betreffende 
verliezen door het te loor gaan van schuld
brieven ten laste van het Rijk, vindt geen 
toepassing, behoudens voor verliezen door 
het te loor gaan van schuldbewijzen en certi
ficaten der N ationale Schuld, ten aanzien 
waarvan artikel 6, onderscheidenlijk artikel 
10, dier wet toepassing heeft gevonden. Op
roepingen, ·ingevolge artikel 3 dier wet ge
daan, in betrekking tot de overige aanhan
gige verzoeken om tegemoetkoming, worden 
geacht ingevolge dit besluit te zijn gedaan. 

Artikel 23. 
Artikel 15 van de wet van 4 April 1870 

(Staatsblad No. 62), laatstelijk gewijzigd bij 



setzes vom 20. Dezember 1933 (Staatsblatt 
Nr. 705), liber die Ausgabe von Schatzschei
nen sowie Artikel 12 des Gesetzes vom 5. 
Dezember 1881 (Staatsblatt Nr. 185) in der 
Fassung des Gesetzes vom 13. Januar 1922 
(Staatsblatt Nr. n) , liber die Ausgabe von 
Schatzpromessen , finden keine Anwendung. 

. § 24. 
In Fallen, in denen wegen des Ersatzes 

beschadigter oder verlorengegangener Wert
papiere anderer als der im § 22 bezeichneten 
Art eine oder mehrere Aufgebote oder An
zeigen erfolgt sind, bestimmt die Abgabe
stelle, ob und inwieweit diese an die Stelle 
der im § 9 bezeichneten Anzeigen treten. 

§ 25. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Effektenerneuerungs

verordnung 1941" zitiert. 
Den Haag, am 13. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
] . C . TENKINK. 

N°. 34. 

24. Februar 1941. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien flir 
Finanzen, flir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und fiir Landwirtschaft und 
Fischerei liber den Verkehr mit nicht
registrierten deutschen Effekten. (Ver
ordnungsblatt, Stuck 7.) 

Auf Grund des Artikels 35 der Devisen
verordnung 1940 und gemass den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/r940 des Reichskom
missars fiir die besetzten nieder1andischen 
Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung 
auf Effekten, die auf Reichsmark, Gold
mark, Schillinge, Goldschillinge, Kronen 
(ehemaliger osterreichischer oder Protekto
ratswahrung), Litas, Danziger Gulden, Zlo
ty, Belga (belgische Franken), luxemburgi
sche Franken und franwsische Franken oder 
auf einen Sachwert lauten und die von einer 
natlirlichen oder juristischen P erson, die ih
ren Wohnsitz oder Sitz im Gebiete des D eut
schen Reiches hat, ausgestellt sind und die 
nicht von der ,,Vereeniging voor den Effec
tenhandel" mit Nummernangabe registriert 
und infolgedessen mit einem Zertifikat fiir 
Koupon- bezw. Dividendenbogen und mit 
einer Kettenerklarung oder nur mit einer 
Kettenerklarung versehen warden sind. 

(2) Von den Bestimmungen dieser Ver
ordnung sind ausgenommen 

1) Reichsmark-Schuldverschreibungen 
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de wet van 20 December 1933 (Staatsblad 
No. 705), houdende bepalingen omtrent de 
uitgifte van schatkistbiljetten, alsmede arti
kel 12 van de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad No. 185), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 13 Januari 1922 (Staatsblad 
No. n), houdende bepalingen omtrent de 
uitgifte van schatkistpromessen, vinden 
geen toepassing . 

Artikel 24. 
In gevallen, dat ter zake van de vervan

ging van geschonden of verloren gegane 
waardepapieren, andere dan in artikel 2 2 be
doeld, een of meer oproepingen of aankondi
gingen zijn gedaan, zal het bureau beoordee
len of en in hoeverre deze in de plaats tre
den van de aankondigingen, bedoeld in arti-. 
kel 9 van <lit besluit. 

Artikel 25. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

<lag zijner afkondiging. 
(2) Het kan warden aangehaald als ,,Ef

f ectenvernieuwings beslui t 1941 ". 

's-Gravenhage, 13 Januari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

L. J . A. TRIP. 

De S.- G. van het Dep. van justitie, 
]. C. TENKINK. 

24 Februari 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij betreffende niet ge
registreerde Duitsche effecten. (Veror
deningenblad, Stuk 7). 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenveror
dening 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Dit besluit is van toepassing op in 
Reichsmark, Goudmark, Schilling, Goud
schilling, Kronen ( voormalige geldsoort van 
Oostenrijk of het Protectoraat), Lit, Danzi
ger guldens, Zloty, Belga (Belgische Francs), 
Luxemburgsche Francs en Fransche Francs 
of in goederenwaarde uitgedrukte effecten, 
die door een natuurlijke of rechtspersoon, 
die binnen het gebied van het Duitsche Rijk 
haar woonplaats heeft dan we! aldaar ge
vestigd is, zijn uitgegeven en die niet door 
de Vereeniging voor den Effectenhandel met 
opgave der nummers zijn geregistreerd en 
dienovereenkomstig van een certificaat voor 
coupon-, respectievelijk dividendblad en een 
kettingverklaring of alleen met een ketting
verklaring zijn voorzien. 

(2) Van <lit besluit zijn uitgezonderd : 

1) in Reichsmark uitgedrukte obligaties 
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der Konversionskasse fi.ir deutsche Aus
landsschulden; 

2) auf franrosische und belgische Fran
ken lautende Schuldverschreibungen der 

5½ % Young-Anleihe, 
Oesterreichischen Konversionsanleihe von 

1934/1959, 
Internationalen Oesterreichischen Bun

desanleihe von 1933/1953, 
Oesterreichischen Fundings (Schuld der 

Republik Oesterreich fi.ir Staatsschuldri.ick
stande in franzosischem und belgischem Be
sitz), 

Oesterreichischen Creditanstalt (Regie
rungsschuldverschreibungen) von 1936, 

Oesterreichischen Staats-Eisenbahn-Ge
sellschaft (Steg) Prioritaten von 1900. 

§ 2. 

Banken, Bankiers und Effektenkommissio
nare, die Mitglieder der ,,Vereeniging vooi
den Effectenhandel", Amsterdam, des ,,Bonds 
voor den Geld- en Effectenhandel in de Pro
vincie", Den Haag, und der ,,Vereeniging 
van Effectenhandelaren te Rotterdam" sind, 
sowie die ,,Kasvereeniging N .V." und die 
,,Associatie-Cassa" in Amsterdam sind ver
pf!ichtet, Effekten der im § 1 genannten 
Art, die ihnen aus dem Auslande oder an
ders als im wechselseitigen Verkehr im In
lande angeliefert werden, binnen einer Wo
che unter Angabe der Nummern der Effek
ten, des N amens und der Anschrift des Ei
gentlimers oder des Berechtigten dem De
viseninstitut schriftlich sinzuzeigen. Sie ha
ben sich die Gewissheit zu verschaffen, dass 
die Angaben i.iber die Person des Eigenti.i
mers oder des Berechtigten richtig sind. 

§ 3. 
Die im § 2 bezeichneten Banken, Ban

kiers und Effektenkommissionare di.irfen 
Effekten der im § 1 genannten Art nur mit 
G enehmigung des Deviseninstituts aushan
digen oder umlegen sowie Leistungen auf 
diese Effekten vornehmen, es sei denn, dass 
das D eviseninstitut fi.ir das betreffendeStlick 
eine Unbedenklichkeitserklarung abgegeben 
hat. 

§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
D en Haag, am 24. Februar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L . J. A. TRIP. 

D er G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFE LD. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 
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der ,,Konversionskasse fi.ir deutsche Aus
landsschulden"; 

2) in Fransche Francs en in Belgische 
Francs uitgedrukte obligaties der 

5½ % Young-leening, 
Oostenrijksche Conversieleening 1934/ 

1959, 
Intemationale Oostenrijksche Bondslee

ning 1933/1953, 
Oostenrijksche Fundings (schuld der Re

publiek Oostenrijk wegens achterstallige be
talingen op Staatsleeningen in Fransch en 
Belgisch bezit), 

Oostenrijksche Creditanstalt (Regeerings
obligaties) van 1936, 

Oostenrijksche Staatsspoorwegmaatschap
pij (Steg) Prioriteiten van 1900. 

Artikel 2 . 

Banken, bankiers en commissionnairs in 
effecten, leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel, te Amsterdam, van den 
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in 
de Provincie, te 's-Gravenhage, en van de 
Vereeniging van Effectenhandelaren te Rot
terdam, zoomede de Kasvereeniging N .V. en 
de Associatie-Cassa, te Amsterdam, zijn ver
plicht effecten, als bedoeld in artikel 1, die 
zij uit het buitenland of anders dan in onder
ling verkeer in het binnenland ontvangen, 
binnen een week, onder opgave van de num
mers der effecten en van den naam en het 
adres van den eigenaar of rechthebbende, 
schriftelijk aan het Deviezeninstituut mede 
te deelen. Zij zijn verplicht zich de zekerheid 
te verschaffen, dat de gegevens over den 
eigenaar of rechthebbende juist zijn. 

Artikel 3. 
Het is aan banken, bankiers en commis

sionnai rs , als bedoeld in artikel 2, slechts 
met vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd effecten, als bedoeld in artikel 1 , 

af te geven of in een ander depot over te 
brengen, zoomede over te gaan tot presta
ties in verband met deze effecten, tenzij het 
Deviezeninstituut ten opzichte van het ef
fect een verklaring van geen bezwaar heeft 
afgegeven. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L . J . A. TRIP. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
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25. Februar 194z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium ftir 
Finanzen i.iber die Anmeldung ausliin
discher Forderungen und anderer nicht 
in Effekten verkorperter ausliindischer 
Werte. (Verordnungsblatt, Sti.ick 7). 

Auf Grund des Artikels 10 der Devisen
verordnung 1940 und gemass den §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederliindi
schen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(1) ln!ander haben folgende, nicht in 
Effekten verkorperte, ausliindische Werte, 
die ihnen im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung gehoren, innerhalb von 
vierzehn Tagen nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beim Deviseninstitut anzumel
den: 

1) Forderungen; 
2) Kredite, Darlehen und in Geld be

stellte Sicherheiten; 
3) in Geld ausgedri.ickte Beteiligungen 

an Gesellschaften, Korperschaften ( al dan 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende maat
en vennootschappen), und Stiftungen ( stich
tingen), sowie zur Verfi.igung gestellteE 
Kommanditkapital; 

4) Anteilsrechte an Gemeinschaften; 

s) Sonstige Kapitalforderungen mit Aus
nahme noch nicht falliger Forderungen aus 
Versicherungsvertragen; 

6) Rechte auf Gewinn oder sonstige 
Ausschi.ittungen von Gesellschaften, Korper
schaften und Stiftungen; 

7) Rechte auf Zahlungen aus Lizenzen, 
Patenten, Kartell- und Poolvertragen und 
ahnliche Zahlungen; 

8) Rechte auf Leibrenten, P ensionen 
und ahnliche Zahlungen ( uitkeeringen); 

9) Nutzniessungsrechte (rechten van 
vruchtgebruik) und ahnliche Rechte an aus
Uindischen, Nicht-Inlandem gehorenden 
Werten, mit Ausnahme von unbeweglichen 
Sachen; 

ro) Rechte auf Ertragnisse aus unbe
weglichen Sachen. 

(2) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 
besteht nicht fi.ir: 

1) die dort unter Ziffem 1 bis 5 auf
geftihrten Forderungen und andere Werte, 
soweit ihr Gesamtbetrag, der auf einen ein
zelnen Schuldner entfallt, den G egenwert 
von einhundert Gulden nicht i.ibersteigt; 

2) die dort unter Ziffem 6 und 7 aufge
ftihrten Rechte, soweit ihr Jahresreinertrag, 
der auf einen einzelnen Schuldner entfallt, 
den Gegenwert von einhundert Gulden nicht 
i.ibersteigt; 

3) die dort unter Ziffer 8 aufgeftihrten 
R echte, soweit der reine Jahresbetrag den 
Gegenwert von sechshundert Gulden nicht 
i.ibersteigt; 

4) die dort unter Ziffer 9 und 10 aufge-
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25 Februari 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende de aangifte 
van buitenlandsche vorderingen en an
dere niet in effecten belichaamde bui
tenlandsche waarden. (Verordeningen
blad, Stuk 7). 

Ingevolge artikel 10 der Deviezenveror
dening 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van 
den R ijkscommissaris voor het bezette Ne 
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
(1) lngezetenen zijn verplicht van de 

volgende niet in effecten belichaamde bui
tenlandsche waarden, welke hun bij het in 
werking treden van dit besluit toebehooren, 
binnen veertien dagen na dit in werking tre
den aangifte te doen bij het Deviezeninsti
tuut: 

1) vorderingen; 
2) kredieten, uitgeleende gelden en in 

geld gesteldc zekerheden; 
3) in geld uitgedrukte deelnemingen in 

al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende 
maat- en vennootschappen en stichtingen, 
zoomede verstrekt commanditair kapitaal; 

4) aandeelen in onverdeelde gemeen
schappen; 

5) andere kapitaalvorderingen met uit
zondering van nog niet opeischbare vorde
ringen uit hoofde van verzekering; 

6) rechten op winst- of andere uitkee
ringen van al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende maat- en vennootschappen en 
stichtingen; 

7) rechten op beta!ingen uit hoofde van 
licenties, octrooien, kartel- en poolovereen
komsten en soortgelijke betalingen; 

8) rechten op lijfrenten, pensioenen en 
soortgelijke uitkeeringen; 

9) rechten van vruchtgebruik en soort
gelijke rechten op buitenlandsche aan niet 
ingezetenen toebehoorende waarden, met 
uitzondering van onroerende goederen; 

ro) rechten op opbrengsten van onroe
rende goederen. 

(2) Deze verplichting geldt niet ten aan
zien van: 

1) vorderingen en andere waarden , als 
bedoeld in het eerste lid, onder 1 tot en m et 
5, voor zoover het gezamenlijke bedrag op 
een schuldenaar de tegenwaarden van een
honderd gulden niet te boven gaat; 

2) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 6 en 7, voor zoover het netto geza
m enlijke bedrag per jaar op een schuldenaar 
de tegenwaarde van eenhonderd gulden niet 
te boven gaat; 

3) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 8, voor zoover het nettobedrag per 
jaar de tegenwaarde van zeshonderd gulden 
niet te boven gaat; 

4) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
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ftihrten Rechte, soweit ihr Jahresrein&rtrag 
• den Gegenwert von einhundert· Gulden nicht 

Ubersteigt; 
5) Forderungen, deren Begleichung nach 

den bestehenden Bestimmungen im Verrech
nungswege zu erfolgen hat und die vor dem 
x. Juni 1941 fallig sind; 

6) die dort unter Ziffern 1 bis 9 aufge
ftihrten Werte, wenn der Schuldner seinen 
Wohnsitz oder Sitz im Gebiet des Deutschen 

, Reiches oder in Niederlandisch-Indien, Su
rinam oder Curac;ao hat; 

7) die dort unter Ziff er 10 aufgeftihrten 
Rechte, wenn die unbewi;gliche Sache im 
Gebiet des Deutschen Reiches oder in Nie
derlandisch-Indien, Surinam oder Cura<;ao 
gelegen ist. 

(3) Das Deviseninstitut kann weitere 
Ausnahmen von der Anmeldepflicht zulas
sen . 

§ 2. 

(1) Als auslandische Forderungen im 
Sinne des § 1 gelten auch Forderungen in 
auslandischer Wahrung von Inlandern gegen 
inlandische Banken, Bankiers und derartige 
Institute und Personen, die die Anlage von 
Geldern im Ausland berufsmassig vermit
teln. 

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Ban
ken, Bankiers und anderen Institute und 
Personen haben, unbeschadet der Bestim
mungen des § 1, Forderungen , Kredite, Dar
lehen und in Geld bestellte Sicherheiten an
zumelden, die au£ ihren Namen fur Rech
nung Dritter - lnlander oder Nicht-Inlan
der - bei auslandischen Schuldern aus
stehen. 

§ 3. 
Die Anmeldung erfolgt <lurch Einsendung 

eines vorschriftsrnassig ausgefiillten und un
terzeichneten Formblattes in doppelter Aus
fertigung. Das Formblatt wird v om Devi
seninstitut bestimmt und ist bei ihm und bei 
den von ihm zu bezeichnenden Stellen er
haltlich. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 25. Februar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

z. Marz z94z. ERSTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete Uber ausser
ordentliche Massnahmen auf verfas
sungs- und verwaltungsrechtlichem Ge
biet. (Verordnungsblatt, StUck 8). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug-

onder 9 en 10, voor zoover de netto jaar
lijksche opbrengst de tegenwaarde van een
honderd gulden niet te boven gaat; 

5) vorderingen, waarvan de voldoening 
overeenkomstig de bestaande regelingen bij 
wege van clearing dient te geschieden en 
welke v66r 1 Juni 1941 vervallen; 

6) waarden; als bedoeld in het eerste lid, 
onder 1 tot en met 9, waarvan de schulde
naar binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk, dan wel in Nederlandsch-Indie, Suri
name of Curac;ao zijn woonplaats heeft of 
aldaar gevestigd is; 

7) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 10, voor zoover de onroerende goe
deren binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk, dan wel in Nederlandsch-Indie, Suri
name of Curac;ao zijn gelegen. 

(3) Het Deviezeninstituut kan verdere 
uitzonderingen op den aangifteplicht toe
laten. 

Artikel 2 . 

(1) Voor de toepassing van artikel 1 
worden eveneens als bui tenlandsche vorde
ringen aangemerkt vorderingen in buiten
landsche geldsoort van ingezetenen op bin
nenlandsche banken, bankiers en andere 
soortgelijke instellingen en personen, die in 
de uitoefening van hun beroep of bedrijf bij 
het uitzetten van gelden in het buitenland 
als tusschenpersoon plegen op te treden. 

(2) De banken, bankiers en andere in
stellingen en personen, bedoeld in het eerste 
lid, zijn, onverminderd het bepaalde in arti
kel 1, verplicht opgave te doen van vorde
ringen, kredieten, uitgeleende gelden en in 
geld gestelde zekerheden, welke te hunnen 
name voor rekening van derden - ingeze
tenen en niet-ingezetenen - b ij buiten
landsche schuldenaren uitstaan. 

Artikel 3. 
De aangifte geschiedt door inzending in 

tweevoud van een behoorlijk ingevuld en 
onderteekend formulier. Het formulier wordt 
door het Deviezeninstituut vastgesteld en is 
bij hem en bij de door hem aan t e wijzen in
stellingen verkrijgbaar. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

I Maart z94z. EERSTE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
buitengewone maatregelen op staats- en 
administratiefrechtelijk gebied. (Veror
deningenblad, Stuk 8) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regeerings-



nisse in den Niederlanden vom I8. Mai I940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Gemeinden, fiir die der Reichskommissar 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
es als notwendig erachtet, werden gemass 
den nachfolgenden Bestimmungen verwaltet. 

§ 2. 

(I) Die Gemeinderate, die Kollegien 
des Biirgermeisters und der W ethouder sowie 
alle gemeindlichen Ausschiisse sind aufge
lost. 

(2) Die Befugnisse und Obliegenheiten, 
die den aufgelosten Korperschaften (Absatz 
I) auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen zustanden, sowie die Funk
tionen des Biirgermeisters gehen auf einen 
Regierungskommissar iiber. 

(3) Die Tatigkeit der Wethouder in11er
halb der Gemeindeverwaltung wird <lurch 
die Auflosung der Kollegien des Biirger
meisters und der Wethouder im iibrigen 
nicht beriihrt, soweit im Einzelfall nichts 
anderes bestimmt wird. 

§ 3. 
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Der Regierungskommissar unterliegt hin
sichtlich seiner gesamten Amtsfiihrung der 
Aufsicht des Kommissars in der Provinz 
und des Generalsekretars im Ministerium 
Innern und ist an deren Weisungen gebun
den. 

§ 4. 
(I) Auf die Ernennung und Entlassung 

des Regierungskommissars finden § I, Zif
fer 8, § 2, Absatz I, und § 3 der Verordnung 
Nr. rn8/I 940 (Vierte Verordnung iiber be
sondere verwaltungsrechtliche Massnah
rnen) entsprechende Anwendung. 

(2) Die Ernennung und Entlassung der 
Wethouder erfolgt <lurch den Regierungs
kommissar nach freiem Ermessen. In den 
Provinzialhauptstadten und den Gemeinden 
iiber 50,000 Einwohnern bedarf die Ernen
nung und Entlassung <lurch den Regierungs
kommissar der Genehmigung des General
$ekretars im Ministerium des Innern. 

§ 5. 
Der Regierungskommissar beruft vier bis 

acht Manner aus der Einwohnerschaft, die 
ihn bei der Erfiillung seiner Aufgaben be
raten. Sie fiihren die Bezeichnung ,,Rat
geber des Regierungskommissars". 

§ 6. 
(I) Die Gemeinden, hinsichtlich welcher 

die Bestimmungen dieser Verordnung An
wendung finden, werden vom Reichskom
missar fiir die besetzten niederlandischen 
Gebiete <lurch Erlass bestimmt. 

(2) Der Erlass wird im Verordnungs
blatt fiir die besetzten niederlandischen Ge
biete verkiindet. 
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bevoegdheden in Nederland van I8 Mei I940 
(R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

Gemeenten, voor welke de Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
zulks noodzakelijk acht, warden op den voet 
van de volgende bepalingen bestuurd. 

Artikel 2. 

(I) De gemeenteraden, de colleges van 
burgemeester en wethouders, mitsgaders alle 
gemeentelijke commissies, zijn ontbonden. 

(2) De bevoegdheden en verplichtingen, 
welke aan de ontbonden lichamen (eerste lid) 
ingevolge wettelijke bepalingen en ingevolge 
bepalingen uit overeellkomst behoorden, als
mede de functies van den burgemeester, gaan 
op een Regeeringscommissaris over. 

(3) De werkzaamheden van de wethou
ders in het gemeentelijk bestuur warden door 
de ontbinding van de colleges van burgemces
ter en wethouders overigens niet aangetast, 
voor zoover in bepaalde gevallen niet anders 
wordt bepaald. 

Artikel 3. 

De Regeeringscommissaris is met betrek
king tot zijn gezamenlijke ambtswerkzaamhe
den onderworpen aan het toezicht van den 
Commissaris der provincie en van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken; hij is gehouden hun 
aanwijzingen op te volgen. 

Artikel 4. 
(I) Het bepaalde in artikel I, onder 8, 

artikel 2, eerste lid, en artikel 3 van de Ver
ordening No. rn8/ I940 (Vierde Verordening 
betreffende bijzondere administratiefrechte
lijke maatregelen) is bij de benoeming en het 
ontslag van den Regeeringscommissaris van 
toepassing. 

(2) De Regeeringscommissaris benoemt 
en ontslaat de wethouders naar goeddunken. 
In de hoofdsteden der provincien en in ge
meenten met meer dan 50 ooo inwoners be
hoeft de benoeming en het ontslag door den 
Regeeringscommissaris de goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 5. 
De Regeeringscommissaris benoemt vier 

tot acht mannen, die hem bij de uitoefening 
van zijn taak van raad dienen. Zij voeren den 
titel van ,,Raadsman van den Regeerings
commissaris". 

Artikel 6. 
(r) De gemeenten, ten opzichte van wel

ke de bepalingen dezer verordening toepas
sing vinden, warden door den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
bij decreet aangewezen . 

(2) Het decreet wordt in het Verordenin
genblad voor het bezette Nederlandsche ge
bied afgekondigd. 
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§ 7. 
Die zur Durchfiihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften konnen <lurch 
Verwaltungsanordnungen erlassen werden. 

§ 8. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am r. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

z. Marz 1941. ERLASS des Reichskom
missars fiir die besetzten niederlandi
schen Gebiete zur Durchfi.ihrung der 
Ersten Verordnung i.iber ausserordent
liche Massnahmen auf verfassungs- und 
verwaltungsrechtlichem Gebiet. (Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 8). 

Gemass § 6 meiner Verordnung Nr. 36/ 
1941 (Erste Verordnung i.iber ausserordent
liche Massnahmen auf verfassungs- und 
verwaltungsrechtlichen Gebiet) bestimme 
ich: 

Die Vorschriften der genannten Verord
nung finden mit Wirkung vom Tage ihres 
Inkrafttretens (§ 8) auf die G emeinden 
Amsterdam, Hilversum und Zaandam An
wendung. 

D en Haag, am r. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

28. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber die Ehe
schliessung von Mannern deutscher 
Staatsangehorigkeit in den besetzten 
niederlandischen Gebieten und damit 
im Zusammenhang stehende Fragen. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 8). 

Auf Grund des § s des Erlasses des 
Fi.ihrers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. M ei 
1940 (RGBl. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) In den besetzten niederlandischen 
Gebieten kommt die Ehe eines deutschen 
Mannes nur zustande, wenn sie vor einem 
deutschen Standesbeamten geschlossen wird. 

(2) Fi.ir die Form einer Eheschlies5ung 
im Sinne des Absatzes 1 gelten die ein
schlagigen Vorschriften des Ehegesetzes 
vom 6. Juli 1938 (R.G.Bl. I S. 807) und der 
zu diesem Gesetz erlassenen Durchfi.ihrungs
verordnungen. 

Artikel 7. 
De voor de uitvoering van deze verorde

ning noodige voorschriften kunnen bij in
structie warden gegeven. 

Artikel 8. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's- Gravenhage, 1 Maart 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 

1 Maart 1941. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederland
sche gebied ter uitvoering van de Eerste 
Verordening betreffende buitengewone 
maatregelen op staats- en administra
tiefrechtelijk gebied. (Verordeningen
blad, Stuk 8.) 

In overeenstemming met artikel 6 van mijn 
Verordening No. 36/1941 (Eerste Verordening 
betreffende buitengewone maatregelen op 
staats- en administratiefrechtelijk gebied) 
bepaal ik : 

De voorschriften van bovengenoemde ver
ordening zijn met ingang van den dag van in
werkingtreding dier verordening (artikel 8) 
op de gemeenten Amsterdam, Hilversum en 
Zaandam van toepassing. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

28 Februari 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
voltrekking van het huwelijk van man
nelijke personen van Duitsche nationali
teit in het bezette Nederlandsche gebied 
en daarmede verband houdende aange
legenheden. (Verordeningenblad, Stuk 
8). . 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 

( 1) In het bezette Nederlandsche gebied 
komt het huwelijk van een Duitschen man al
leen tot stand door de voltrekking daarvan 
ten overstaan van den ambtenaar van den 
D uitschen burgerlijken stand. 

(2) Ten aanzien van den vorm van de 
huwelijksvoltrekking in den zin van het eer
ste lid gelden de desbetreffende bepalingen 
van de Huwelijkswet ( Ehegesetz) van 6 Juli 
1938 (R.W.B. I, biz. 807) en van de uitvoe
ringsverordeningen op deze wet. 
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§ 2. 

Soweit im Ehegeset2, im Gesetz zum 
Schutze des deutschen Blutes und der der 
deutschen Ehre vom 15. September 1935 
(R.G.Bl. I S. 1146), im Ehegesundheitsge
setz vom 18. November 1935 (RGBI. I S. 
1246) und in den zur Ausflihrung dieser Ge
setze erlassenen Verordnungen die Mitwir
kung anderer Behorden als des Standesbe
ambten vorgesehen ist, entscheidet an ihrer 
Statt der Reichskommissar flir die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar flir Verwaltung und Justiz) oder die 
von ihm bestimmte Dienststelle in einem 
von ihm zu regelnden Verfahren. § 16, Ab
satz 1, der Ersten Verordnung zur Ausflih
rung des Gesetzes zum Schutze des deut
schen Blutes und der deutschen Ehre vom 
14. November 1935 (RGBI. I S. 1334) 
bleibt unberiihrt. An die Stelle des Leiters 
des Gesundheidsamtes tritt der Deutsche 
Amtsarzt in den besetzten Niederlandischen 
Gebieten. 

§ ·3. 

Soweit Vorschriften, die nach den §§ 1 
und 2 flir anwendbar erklart sind, nicht 
unmittelbar angewandt werden konnen, 
sind sie sinngemass anzuwenden. 

§ 4. 

(1) Auf Antrag einer Frau niederlandi
scher Staatsangehorigkeit, die einen deut
schen Mann heiraten will und dazu nach den 
Artikeln 92 bis 98 des niederlandischen Biir
gerlichen Gesetzbuches der Zustimmung ih
rer Eltern, ihrer Grosseltern, ihres Vormun
des oder ihres Gegenvormundes bedarf, kann 
diese Zustimmung durch eine Erlaubnis des 
Reichskommissars flir die besetzten nieder
landischen Gebiete (Generalkommissars fiir 
Verwaltung und Justiz) ersetzt werden. 

(2) Soweit die Zustimmung nicht durch 
eine gerichtliche Entscheidung ersetzt wer
den kann, ist der Antrag erst zulassig, wenn 
die Frau eine schriftliche Erklarung des Zu
stimmungsberechtigten dariiber vorlegt, dass 
dieser Zustimmung verweigert, oder in an
derer Weise glaubhaft macht, dass diese Zu
stimmung verweigert worden ist. 

(3) Soweit die Zustimmung durch eine 
gerichtliche Entscheidung ersetzt werden 
kann ist der Antrag zulassig, sobald es durch 
eine ' rechtskraftige gerichtliche Entschei
dung abgelehnt worden ist, die Zustimmung 
zu ersetzen . 

§ 5. 
(1) Auf Antrag einer Frau niederlandi

scher Staatsangehorigkeit, die einen deut
schen M ann heiraten will , kann der Reichs
kommissar fiir die besetzten niederlandi
schen Gebiete (Generalkommissar flir Ver-
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Artikel 2. 

Waar in de Huwelijkswet, in de Wet tot 
bescherming van het Duitsche bloed en van 
de D uitsche eer (Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre) 
van 15 September 1935 (R.W.B. I, biz. n46), 
in de Huwelijksgezondheidswet ( Ehep_esund
heitsgesetz) van 18 November 1935 (R.W.B. 
I, biz. 1246) en in de uitvoeringsverordenin
gen op deze wetten de medewerking van an
dere overheidsorganen dan van een ambte
naar van den burgerlijken stand wordt ver
eischt, beslist in hun plaats de Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Bestuur en Ju
stitie) of de door hem aangewezen instantie 
op een door hem te bepalen wijze. Het eerste 
lid van § 16 van de Eerste Verordening ter 
uitvoering van de Wet tot bescherming van 
het Duitsche bloed en van de Duitsche eer 
van 14 November 1935 (R.W.B. I, blz. 1334) 
blijft onverminderd van kracht. In de plaats 
van het Hoofd van den Openbaren Gezond
heidsdienst ( Lei-ter des Gesundheitsamtes) 
treedt de geneeskundige bij den Duitschen 
Openbaren Gezondheidsdienst (Deutscher 
Amtsarzt) in het bezette Nederlandsche ge
bied. 

Artikel 3. 

Voor zoover voorschriften, welke ingevolge 
de artikelen 1 en 2 toepasselijk zijn verklaard, 
niet rechtstreeks kunnen worden toegepast, 
dienen deze naar hun strekking te worden 
toegepast. 

Artikel 4. 

(1) Op aanvraag van een vrouw van Ne
derlandsche nationaliteit, die met een Duit
schen man in het huwelijk wil treden en daar
voor ingevolge de artikelen 92 tot en met 98 
van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek de 
toestemming van haar ouders, haar groot
ouders, haar voogd of haar toezienden voogd 
behoeft, kan deze toestemming door een ver
gunning van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Bestuur en Justitie) worden 
vervangen. 

(z) Voor zoover de toestemming niet 
door een rechterlijke beslissing kan worden 
vervangen, is de aanvraag eerst ontvankelijk, 
nadat de vrouw een schriftelijke verklaring 
van dengene, wiens toestemming noodig is, 
overlegt, inhoudende, dat deze zijn toestem
ming weigert, clan wel de vrouw op andere 
wijze aannemelijk maakt, dat de toestemming 
is geweigerd. 

(3) Voor zoover de toestemming door een 
rechterlijke beslissing kan worden vervangen. 
is de aanvraag ontvankelijk, zoodra de rech
terlijke beslissing, waarbij de vervanging van 
de toestemming is geweigerd, in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Artikel 5. 
(1) Op aanvraag van een vrouw van Ne

derlandsche nationaliteit, die met een Duit
schen man in het huwelijk wil treden, kan de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
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waltung und Justiz) Befreiung von der Ein
haltung der in den Artikeln 97 und 103 des 
niederlandischen Blirgerlichen Gesetzbuches 
bestimmten Fristen erteilen. 

(2) Der Antrag auf Befreiung von der 
Einhaltung der im Artikel 103 des nieder
landischen Blirgerlichen Gesetzbuches be
stimmten Frist is t erst zuliissig, sobald die 
im Artikel 100 dieses Gesetzbuches erwahn
te Tagsatzung beendet ist. 

§ 6. 
(1) Die Legitimation unehelicher Kin

der <lurch nachfolgende Ehe , die ein deut
scher Mann mit einer Frau niederlandischer 
Staatsangehorigkeit schliesst, bestimmt sich 
nach den deutschen Gesetzen. 

(2) Das Recht eines deutschen Mannes, 
der eine Ehe mit einer Frau niederlandischer 
Staatsangehorigkeit geschlossen hat, dem 
unehelichen Kind seiner Ehefrau einen Na
men zu erteilen, bestimmt sich nach § 1706, 
Absatz 2, Satz 2, des deutschen Blirgerlichen 
Gesetzbuches. 

(3) Die Beischreibung einer Namensan
derung auf Grund der Bestimmungen des 
Absatzes 2 in ein niederlandisches Geburts
register erfolgt unter entsprechender An
wendung des Artikels 334a des niederlandi
schen Blirgerlichen Gesetzbuches. 

§ 7. 
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Die Vorschriften der §§ 4 bis 6 gelten auch, 
wenn die Ehe nicht vor einem deutschen 
Standesbeamten in den besetzten niederlan
dischen Gebieten geschlossen wird. 

§ 8. 
1st das Aufgebot flir eine Ehe, die nach 

§ 1 vor dem deutschen Standesbeamten zu 
schliessen ware, vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung angeordnet, so kann die Ehe 
vor dem bisher zustandigen niederlandischen 
Standesbeamten gemass den geltenden nie
derlandischen Vorschriften geschlossen wer
den. 

§ 9· 
Deutscher Mann im Sinne dieser Verord

nung ist ein Mann deutscher Staatsangeho
rigkeit, d er nicht gemass § s der Ersten Ver
ordnung zum Reichsblirgergesetz vom 14. 
November 1935 (RGBI. I S . 1333) Jude ist 
oder als Jude gilt. 

§ IO. 

Diese Verordnung tritt am 31. Marz 1941 
in Kraft. 

D en Haag, am 28. Februar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

Bestuur en Justitie) ontheffing verleenen van 
de inachtneming van de termijnen, vastge
steld in de artikelen 91 en 103 van het Ne
derlandsch Burgerlijk Wetboek. 

(2) De aanvraag om ontheffing van de 
inachtneming van den in artikel 103 van het 
Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vastgestel
den termijn is eerst ontvankelijk, nadat de in 
artikel 100 van dat wetboek bedoelde ver
schijning heeft plaats gehad. 

Artikel 6. 
(1) Met betrekking tot de wettiging van 

natuurlijke kinderen door een opvolgend hu
welijk, dat een D uitsche man m et een vrouw 
van Nederlandsche nationaliteit sluit, zijn de 
Duitsche wetten van toepassing. 

(2) Met betrekking tot het recht van een 
Duitschen man, die met een vrouw van Ne
derlandsche nationaliteit in het huwelijk is 
getreden, om aan het natuurlijk kind zijner 
echtgenoote zijn naam te geven, is de tweede 
volzin van het tweede lid van § 1 706 van het 
Duitsche Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

(3) De inschrijving van een naamsveran
dering op grond van het in lid 2 bepaalde in 
een Nederlandsch register van geboorten ge
schiedt onder overeenkomstige toepassing 
van artikel 334a van bet Nederlandsch Bur
gerlijk Wetboek. 

Artikel 7. 
De voorschriften van de artikelen 4 tot en 

met 6 zijn mede van toepassing, wanneer het 
huwelijk niet t en overstaan van een ambte
naar van den Duitschen burgerlijken stand in 
het bezette Nederlandsche gebied wordt vol
trokken. 

Artikel 8. 
Indien v66r de inwerkingtreding van deze 

verordening besloten is tot het doen der af
kondiging van een huwelijk, dat volgens arti 
kel 1 ten overstaan van den ambtenaar van 
den Duitschen burgerlijken stand zou dienen 
te worden voltrokken, kan het huwelijk vol
gens de geldende Nederlandsche bepalingen 
voltrokken worden ten overstaan van den 
ambtenaar van den Nederlandschen burger
lijken stand, die tot op den dag der inwer
kingtreding dezer verordening bevoegd was. 

Artikel 9. 
Als Duitsche man in den zin van deze ver

ordening wordt beschouwd de mannelijke 
persoon van Duitsche nationaliteit, die niet 
op den voet van § 5 der Eerste Verordening 
op de Rijksburgerwet (Reichsbiirgergesetz) 
van 14 November 1935 (R.W.B. I, blz. 1333) 
jood is of als jood wordt aangemerkt. 

Artikel 10. 
Deze verordening treedt in werking met 

ingang van 31 Maart 1941. 
's-Gravenhage, 28 F ebruari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART, 
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N°. 39. 

28. Februar z94r. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fur die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber das Perso
nenstandsrecht deutscher Staatsangeho
riger in den besetzten niederllindischen 
Gebieten. (Verordnungsblatt, Stuck 8.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verorQ.ne ich: 

ABSCHNITT I. 
Einrichtung der deutschen Standesamter in 
den besetzten niederlandischen Gebieten. 

§ I. 

(1) In den besetzten nieder1lindischen 
Gebieten werden deutsche Standesbeamte 
bestellt. 

(2) Anzahl, ortlicher Werkungsbereich 
und Dienstsitz der deutschen Standesbeam
t en werden im Verordnungsblatt fi.ir die be
setzten niederllindischen Gebiete kundge
macht. . 

§ 2. 

D en deutschen Standesbeamten obliegt 
unter Ausschluss de r niederllindischen Stan
desbeamten 

1) die Beurkundung der Geburt und des 
Todes von deutschen Staatsangehorigen; 

2) die Mitwirkung bei der Eheschlies
sung von Mlinnern deutscher Staatsangeho
rigkeit, 

wenn diese Personen nicht gemliss § 5 der 
Ersten Verordnung zum Reichsburgergesetz 
vom 14. November 1935 (RGBI. I S . 1333) 
Juden sind oder als Juden gelten . 

§ 3. 
(1) Das Personenstandsgesetz vom 3. 

November 1937 (RGBI. I S . 1146) und die 
zu diesem Gesetz ergangenen Durchfi.ih
rungsvorschriften sind anzuwenden, soweit 
sich nicht aus den Abschnitten II und III 
anderes ergibt. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen der §§ 67 und 68 .!:\es P ersonen
standsgesetzes sind Straftat en im Sinne des 
§ 2 der Verordnung Nr. 52 /1940 i.iber die 
Deutsche Gerichtsbarkeit in Strafsachen. 

ABSCHNITT II. 
Besondere Vorschriften iiber die B eurkun

dung von Geburts- und Sterbefallen. 

§ 4· 
( 1) Die Anzeige von Geburts- und Ster

befallen geschieht abweichend von den Vor
schriften der §§ 17, Absatz 2, und 33, Ab
satz 2, des Personenstandsgesetzes schrift
lich, wenn der Anzeigepflichtige nicht am 
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N°. 39. 

28 Februari z94z . VERORD ENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende bepa
lingen omtrent den burgerlijken stand 
van Duitschers in het bezette Neder
landsche gebied. (Verordeningenblad, 
Stuk 8). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 
Jnstelling en inrichting van een Duitschen 

burger/ijken stand in het bezette Neder
Jandsche gebied. 

Artikel 1. 

(1) In het bezette Nederlandsche gebied 
worden ambtenaren van den Duitschen bur
gerli.iken stand benoemd. 

(2) In het Verordeningenblad voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt het aan
tal der ambtenaren van den Duitschen bur
ger!ijken stand, het gebied, waarbinnen zij 
hun werkzaamheden uitoefenen, en de plaats, 
waar zij bureel houden, bekendgemaakt . 

Artikel 2. 

Tot de taak der ambtenaren van den 
Duitschen burgerlijken stand behoort, onder 
uitsluiting van die der ambtenaren van den 
N ederlandschen burgerlijken stand: 

1) het opmaken van akten van geboorte 
en van akten van overlijden van personen 
van Duitsche nationaliteit; 

2) het verleenen van medewerking bij de 
voltrekking van huwelijken van mannelijke 
personen van Duitsche nationaliteit, 

voor zoover deze personen niet op den 
voet van § 5 der Eerste Verordening op de 
Rijksburgerwet ( Reichsbiirgergesetz) van 14 
November 19,~5 (R.W.B. I, biz. 1333) joden 
zijn of als joden worden aangemerkt. 

Artikel 3 . 
(1) De W et op den burgerlijken stand 

(Personenstandsgesetz) van 3 November 
1937 (R.W.B. I , biz. u46) en de uitvoe
ringsvoorschriften op deze wet vinden toe
passing, voor zoover uit het bepaalde in de 
Afdeelingen II en III niet het tegendeel 
bliikt. 

(2) Feiten, gepleegd in strijd met het 
bepaalde in de §§ 67 en 68 van de Wet op 
den burgerlijken stand zijn delicten in den 
zin van § 2 der Verordening No. 52/I940 be
treffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken. 

AFDEELING II. 
Bijzondere bepalingen betreffende het op

maken van a/den van g,eboorte en van 
overlijden. 
Artikel 4. 

(1) De aangiften van geboorten en van 
overlijden zullen, in afwijking van het be
paalde in de§§ 17, tweede lid, en 33, tweede 
lid, van de Wet op den burgerlijken stand, 
schriftelijk worden gedaan, indien hij, die 
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Dienstort des deutschen Standesbeamten 
seinen Wohnsitz hat. 

(2) Der Unterschriftsleistung durch den 
Anzeigenden gemass den §§ 21, Absatz 2, 

und 37, Absatz 2, des Personenstandsgesetzes 
bedarf es in den Fallen nicht, in denen die 
Anzeige gemass Absatz 1 schriftlich zu er
folgen hat. 

§ 5. 

(1) Die schriftliche Anzeige einer Ge
burt enthalt 

1) die Vor- und Familienamen der El
tern, ihren Beruf und Wohnort sowie ihr re
ligioses Bekenntnis; 

2) Ort, Tag und Stunde der Geburt; 

3) Geschlecht des Kindes; 
4) die Vornamen des Kindes; 

5) die Vorna men und den Familienna
men des Anzeigenden, seinen Beruf und 
Wohnort. 

(2) Der schriftlichen Anzeige soil der 
Anzeigende beifiigen 

1) bei einer ehelichen Geburt einen Aus
zug aus dem Familienbuch oder die Heirats
urkunde der Eltern; 

2) bei einer unehelichen Geburt die Ge
burtsurkunde der Mutter des Kindes. 

§ 6. 
(1) Die schriftliche Anzeige eines Ster

befalles enthalt 
1) die Vorna m en und den Familienna

men des Verstorbenen, seinen Beruf und 
Wohnort, Ort und Tag seiner Geburt sowie 
sein religioses Bekenntnis; 

2) die Vornamen und den Familienna
men des Ehegatten oder einen Vermerk, dass 
der Verstorbene nicht verheiratet war; 

3) Ort, Tag und Stunde des Todes; 

4) die Vor- und Familiennamen der El
tern des Verstorbenen sowie ihren Wohnort; 

5) die Vornamen und den Familienna
men des Anzeigenden, seinen Beruf und 
Wohnort. 

(2) Der schriftlichen Anzeige soil der 
Anzeigende beifligen 

1) eine von einem Arzt ausgestelle Ur
kunde, aus der die Todesursache ersichtlich 
ist· 

~) nach M oglichkeit die Geburtsurkun
de des Verstorbenen; 

3) nach M ,oglichkeit seine Heiratsur
kunde, falls er verheiratet war. 

§ 7-
Die Fristen der §§ 16 und 32 des Perso

nenstandsgesetzes gelten als gewahrt, wenn 
die schriftliche Anzeige innerhalb dieser 
Fristen abgesandt worden ist; der Standes
beamte kann verlangen, <lass ihm die frist
gerechte Absendung glaubhaft gemacht wird. 
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tot het doen der aangifte verplicht is, niet 
woonplaats heeft ter plaatse, waar de amb
tenaar van den Duitschen burgerlijken stand 
bureel houdt. 

(2) De onderteekening door den aange
ver op den voet van de§§ 21, tweede lid, en 
37, tweede lid, van de Wet op den burger
lijken stand is niet vereischt in gevallen, 
waarin de aangifte volgens het eerste lid 
van dit artikel schriftelijk moet worden ge
daan. 

Artikel 5. 

(1) De schriftelijke aangifte van geboor
te moet bevatten: 

1) de namen, de voornamen, het beroep, 
de woonplaats en de kerkelijke gezindte der 
ouders; 

2) de plaats, den dag en het uur der ge
boorte; 

3) de kunne van het kind; 
4) de voornamerl, welke aan het kind 

worden gegeven; 
5) den naam, de voornamen, het beroep 

en de woonplaats van den aangever. 

(2) D e aangever dient bij de schrifte
lijke aangifte over te leggen : 

1) wanneer het kind in echt geboren is, 
een uittreksel ,uit het gezinsregister (Fami
Jienbuch) of de huwelijksakte der ouders; 

2) wanneer het kind buiten echt geboren 
is, de akte der geboorte van de moeder van 
het kind. 

Artikel 6. 

(1) De schrift elijke aangifte van over
lijden moet bevatten : 

1) den naam, de voornamen, het beroep, 
de woonplaats en de kerkelijke gezindte van 
den overledene, mitsgaders de plaats en den 
dag zijner geboorte; 

2) den naam en de voornamen van de(n) 
echtgenoot(e) of een aanteekening, dat de 
overledene ongehuwd was; 

3) de plaats, den dag en het uur des 
overlijdens; 

4) de namen, de voornamen en de woon
plaats der ouders van den overledene; 

5) den naam, de voornamen, het beroep 
~n de woonplaats van den aangever. 

(2) De aangever dient bij de schrifte
lij ke aangifte over te leggen: 

1) een door een geneeskundige afgege
ven verklaring, waaruit omtrent de oorzaak 
van den dood blijkt; 

2) indien mogelijk, de akte der geboorte 
van den overledene; 

3) indien mogelijk, de huwelijksakte van 
den overledene, voor het geval, dat deze ge
trouwd was. 

Artikel 7. 
De in de §§ 16 en 32 van de Wet op den 

burgerlijken stand bedoelde termijnen wor
den beschouwd in acht te zijn genomen, in
dien de schriftelijke aangifte v66r het ver
strijken dezer termijnen is afgezonden; de 
ambtenaar van den burgerlijken stand kan 
vorderen, dat hem aannemelijk wordt ge
maakt, dat de verzending v66r het verstrij
ken der termijnen heeft plaats gevonden. 



ABSCHNITT III. 

Besondere Vorschrilten iiber die Mitwir
kung bei der Eheschliessung. 

§ 8. 
(1) Der Standesbeamte kann innerhalb 

seines ortlichen Wirkungsbereiches iiberall 
Amtshandlungen im Zusammenhang mit der 
Eheschliessung vomehmen. 

(2) Tagesgelder und Fahr-Jrnsten des 
Standesbeamten werden nicht erhoben. 

ABSCHNITT IV. 

Schlussbestimmungen. 

§ 9. 
Soweit Vorschriften, die <lurch diese Ver

ordnung fi.ir anwendbar erklart sind, nicht 
unmittelbar angewandt werden konnen, sind 
sie sinngemass anzuwenden . 

§ 10. 

Soweit im Personenstandsgeset2 und in 
den zur Ausfi.ihrung dieses Gesetzes erlasse
nen Verordnungen die Mitwirkung anderer 
Behorden als des Standesbeamten vorgeseh
en ist, entscheidet an ihrer Statt der Reichs
kommissar fiir die beset2ten niederlandischen 
G ebiete (Generalkommissar fi.ir Verwaltung 
und Justiz) oder die von ihm bestimmte 
Dienststelle in einem von ihm zu regelnden 
Verfahren. 

§ II. 

Diese Verordnung tritt am 31. Marz 1941 
in Kraft. 

Den H aag, am 28. Februar 1941. 

Der ReicJiskommissar liir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 40. 

28. Februar z94z. KUNDMACHUNG des 
R eichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete iiber Anzahl, 
ortlichen Wirkungsbereich und Dienst
sit2 der deutschen Standesbeaznten in 
den besetzten niederlandischen G ebie
t en. (Verordnungsb/att, Stiick 8.) 

Gemass § 1, Absat2 2, der Verordnung Nr. 
39/1941 Uber das Personenstandsrecht deut 
scher Staatsangehoriger in den besetzten nie
derlandischen Gebieten wird kundgemacht : 

I. 
Es wird ein deutscher Standesbeamter be

stellt 
1) mit dem Dienstsit2 in Den Haag fiir 

die Provinzen Siidholland und Seeland sowie 
fiir den Teil der Provinz Nordbrabant, der 
westlich einer Linie liegt, die <lurch die west
liche Grenze der Gemeinden 's-Hertogen-
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AFDEELING III. 

Bijzondere voorschriften omtrent het ver
Jeenen van medewerking bij de voltrekking 

van huwelijken. 

Artikel 8. 
(1) De ambtenaar van den burgerlijken 

stand kan overal binnen het gebied, waar
binnen hij zijn werkzaamheid uitoefent, zijn 
bevoegdheden uitoefenen, die in verband 
staan met de voltrekking van huwelijken. 

(2) Wegens vacatiegelden en reiskosten 
van den ambtenaar van den burgerlijken 
stand worden geen rechten geheven. 

AFDEELING IV. 

S/otbepalingen. 

Artikel 9. 
'Voor zoover voorschriften, die in deze ver

ordening toepasselijk zijn verklaard, niet 
rechtstreeks kunnen worden toegepast, die
nen zij naar hun strekking te worden toege
past. 

Artikel 10. 

Waar in de Wet op den burgerlijken stand 
en in de uitvoeringsverordeningen op deze 
wet de medewerking van andere overheids
organen dan van een ambtenaar van den 
burgerlijken stand wordt vereischt, beslist 
in hun plaats de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissa 
ris- Generaal voo1· Bestuur en Justitie) of de 
door hem aangewezen instantie op een door 
hem te bepalen wijze. 

Artikel II. 

Deze verordening treedt in werking met 
jngang van 31 Maart 1941. 

's-Gravenhage, 28 Februari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

28 Februari z94z. BEKENDMAKING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
aantal der ambtenaren van den Duit
schen burgerlijken stand, het gebied, 
waarbinnen zij hun werkzaamheden uit
oefenen, en de plaats, waar zij bureel 
houden. (Verordeningenblad, Stuk 8). 

Ingevolge het tweede lid van artikel 1 der 
Verordening No. 39ir941, houdende bepa
lingen omtrent den burgerlijken stand van 
Duitschers in het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bekendgemaakt: 

I. 
Er wordt een ambtenaar van den Duit

schen burgerlijken stand benoemd : 
1) met bureel te 's- Gravenhage voor de 

provincien Zuidholland en Zeeland, alsmede 
voor het gedeelte van de provincie Noord
brabant, gelegen westelijk van de lijn, welke 
loopt langs de westelijke grenzen der ge-
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bosch, Vught, Esch, Boxtel, Liempde, Oir
schot, Best, Eindhoven, VVaalre und Val
kenswaard gebildet wird; 

2) mit dem Dienstsitz in Amsterdam fur 
die Provinzen Nordholland und Utrecht; 

3) mit dem Dienstsitz in Zwolle fi.ir die 
Provinzen Gelderland, Overijssel, Drenthe, 
Groningen und Friesland; 

4) mit dem Dienstsitz in Heerlen fi.ir die 
Provinz Limburg sowie fi.ir den Teil der Pro
vinz Nordbrabant, der ostlich der in Ziffer 
1 ~ezeichneten Linie liegt. 

II. 
Die Standesbeamten fi.ihren die Dienstbe

zeichnung ,,Der deutsche Standesbeamte in 
. . . . ." und &ls Amtssiegel ein Dienstsie

gel mit dem Hoheitszeichen und entspre
chender Umschriftung. 

Den Haag, am 28. Februar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART, 

28. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete zur Neuordnung 
auf dem Gebiete der nichtwirtschaftli
chen Personenvereinigungen und Stif
tungen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 8). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Der vom Reichskommissar fi.ir die 
besetzten niederlandischen Gebiete zur 
Durchfi.ihrung der Bestimmungen der Ver
ordnung Nr. 145/r940 uber die Erfassung 
nichtwirtschaftlicher Personenvereinigungen 
und Stiftungen berufene Kommissar trifft 
hinsichtlich von Personenvereinigungen und 
Stiftungen der in jener Verordnung genann
ten Art (im folgenden ,,Vereinigungen und 
Stiftungen" genannt) die Massnahmen per
soneller, finanzieller und organisatorischer 
Art, die im Zuge der Neuordnung des Ver
eins- und Stiftungswesens notwendig sind; 
er uberwacht ihre Durchfi.ihrung. 

(2) Die Organe und Mitglieder der Ver
einigungen und Stiftungen sind verpflichtet, 
den Anordnungen des Kommissars in Bezug 
auf ihre Tatigkeit Folge zu leisten, ihm oder 
den von ihm Beauftragten auf Anordnung 
die Geschaftsbucher, Mitgliederlisten und 
anderen Belege der Vereinigung oder Stif
tung vorzulegen sowie alle erforderlichen 
Auskunfte zu erteilen. 
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meenten 's-Hertogenbosch, Vught, Esch, 
Boxtel, Liempde, Oirschot, Best, Eindhoven, 
Waalre en Valkenswaard; 

2) met bureel te Amsterdam voor de 
provincien Novrdholland en Utrecht; 

3) met bureel te Zwolle voor de provin
cien Gelderland, Overijssel, Drenthe, Gro
ningen en Friesland; 

4) met bureel te Heerlen voor de pro
vincie Limburg, alsmede voor het gedeelte 
van de provincie Noordbrabant, gelegen 
oostelijk van de onder 1 bedoelde lijn. 

II. 
Ambtenaren van den Duitschen burgerlij

ken stand dragen den titel ,,Der deutsche 
Standesbeamte in ... . ... " (De Ambte-
naar van den Duitschen Burger/ijken Stand 
te . . . . . . .) en gebruiken als ambtelijk 
stempel een <lienststempel met het over
heidskenteeken (Hoheitszeichen) en met een 
met zijn titel overeenkomend randschrift. 

's-Gravenhage, 28 Februari 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

28 Februari 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, ten einde te ko
men tot een herordening op het gebied 
van de niet commercieele vereenigingen 
en stichtingen. (Verordeningenblad, 
Stuk 8). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) De Commissaris, die tot uitvoering 
van de bepalingen der Verordening No. 145/ 
1940, houdende bepalingen ter verkrijging 
van een overzicht (Erfassung) van vereeni
gingen van personen en stichtingen zonder 
economisch doe!, door den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied is be
noemd, treft ten aanzien van de vereenigin
gen van personen en de stichtingen van de 
in de genoemde verordening bedoelde soort 
(verder ,,vereenigingen en stichtingcn" ge
noemd) de maatregelen van persoonlijken, 
financieelen en organisatorischen aard, welke 
binnen het kader der herordening van het 
vereenigings- en stichtingswezen noodzake
lijk zijn; hij houdt tevens toezicht op de uit
voering dier maatregelen. 

(2) De organen en leden dier vereenigin
gen en stichtingen zijn verplicht gevolg te 
geven aan de door den Commissaris met be
trekking tot hun werkzaamheid gegeven aan
wijzingen en voorts aan hem of aan zijn ge
volmachtigde op <liens vordering de boeken, 
de ledenlijsten en de andere stukken van de 
vereeniging of stichting voor te leggen, als
mede alle gewenschte inlichtingen te ver
schaffen. 
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§ 2 . 

. (1) Der Kommissar ist im Zuge der 
Neuordnung insbesondere berechtigt, Ver
einigun gen und Stiftungen aus organisatori
schen Grunden aufzulosen, anderen Vereini
gungen und Stiftungen einzugliedern, die 
Satzungen abzuandern und Mustersatzun
gen £Ur Vereinigungen und Stiftungen und 
flir Gruppen von Vereinigungen und Stif
tungen zu erlassen. Die Auflosung und Ein
gliederung bedarf der Genehmigung des 
Reichskommissars £Ur die besetzten nieder
landischen Gebiete (Generalkommissars zur 
besonderen Verwendung). 

(2) Aus den gleichen Grunden kann der 
Kommissar die Organe bestehender Vereini
gungen und Stiftungen zeitlich oder dauernd 
abberufen, ihre Nachfolger ernennen und 
Leiter flir Vereinigungen und S tiftungen ein
setzen. 

( 3) Der Kommissar kann mit Genehmi
gung des Reichskommissars (Generalkom
missars zur besonderen Verwendung) iiber 
die Verwendung des Vermogens von Vereini
gungen und Stiftungen oder von Teilen eines 
solchen Vermogens Anordnungen treffen und 
insbesondere bestimmen, dass es zu gemein
nlitzigen Zwecken Verwendung findet. Ord
net er die Auflosung einer Vereinigung oder 
Stiftung an, so kann er bestimmen, dass von 
ihr abgeschlossene privatrechtliche Vertra
ge wie im Konkursverfahren gelost werden. 

(4) Von den nach den Bestimmungen 
der Absatze 1 und 2 getroffenen Anordnun
gen verstandigt der Kommissar unverzlig
lich den zustiindigen Polizeidirektor (Gene
ralstaatsanwalt). 

§ 3. 
Der Kommissar kann zur D eckung der 

Verwaltungsunkosten von den Vereinigun
gen und Stiftungen Verwaltungsbeitrage er
heben deren Hohe er festsetzt. Diese diir
fen jahrlich ro vom Hundert des Aktivver
mogens der betroffenen Vereinigung oder 
Stiftung nicht iibersteigen. 

§ 4. 
Die Anordnungen des Kommissars nach 

den §§ 1 bis 3 sind Anordnungen im Sinne 
des § 1 der Ersten Verordnung Nr. 230/r 940 
Uber Massnahmen auf dem Gebiete der Zi
vilrechtspflege. 

§ 5. 
( 1) N euzugrlindende Vereinigungen und 

Stiftungen sind nach den Vorschriften der 
§§ 3 und 4, Absatz 1, der Verordnung Nr. 
145/1940 bei dem Kommissar anzumelden, 
der um die Zusendung der erforderlichen 
Vordrucke zu ersuchen ist. 

(2) Die Anmeldung bei dem Kommis
sar nach Absatz 1 erfolgt gleichzeitig mit 
der <lurch § 1 der Verordnung Nr. 24/r940 
zur Sicherung der offentlichen Ordnung in 
den Niederlanden vorgeschriebenen Anmel
dung bei dem zustandigen Polizeidirektor 
( Generalstaatsanwalt). 
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Artikel 2. 

(1) De Commissaris is binnen het kader 
der herordening meer in het bijzonder ge
rechtigd vereenigingen en stichtingen om re
denen van organisatorischen aard te ontbin
den of bij andere vereenigingen of stichtingen 
onder te brengen, de statuten te wijzigen en 
voor vereenigingen en stichtingen of groepen 
van vereenigingen en stichtingen modelsta
tuten vast te stellen. De ontbinding en het 
onderbrengen bij andere vereenigingen of 
stichtingen behoeft de goedkeuring van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Bijzondere Aangelegenheden). 

(2) Orn dezelfde redenen kan de Com
missaris de organen van bestaande vereeni
gingen en stichtingen tijdelijk of blijvend van 
hun functie ontheffen, hun opvolgers benoe
men en voor vereenigingen en stichtingen 
!eiders aanstellen. 

(3) D e Commissaris kan met goedkeu
ring van den Rijkscommissaris (Commissa
ris-Generaal voor Bijzondere Aangelegenhe
den) met betrekking tot de aanwending van 
vermogens van vereenigingen of stichtingen 
of van deelen van zoodanige vermogens aan
wijzingen geven en in het bijzonder bepalen, 
dat deze voor doeleinden van algemeen nut 
zullen worden gebruikt. Gelast hij de ont
binding van een vereeniging of stichting, dan 
kan hij bepalen, dat de door deze gesloten 
privaatrechtelijke overeenkomsten als bij 
faillisemen t worden ontbonden. 

(4) De Commissaris geeft van de vol
gens de bepalingen van het eerste en tweede 
lid genomen beslissingen onverwijld k ennis 
aan den bevoegden Procureur-Generaal, fun
geerend Directeur van Politie. 

Artikel 3. 
De Commissaris kan tot een door hem te 

bepalen bedrag van de vereenigingen en 
stichtingen bijdragen vorderen tot dekking 
van de beheerskosten. Bedoelde bijdragen 
mogen jaarlijks niet meer dan ro procent van 
de activa van de betreffende vereeniging of 
stichting bedragen. 

Artikel 4. 
De in de artikelen 1 tot en met 3 bedoelde 

aanwijzingen van den Commissaris gelden als 
voorschriften in den zin van artikel 1 der 
Eerste Verordening No. 230/ 1940, houdende 
maatregelen op het gebied der rechtspleging 
in burgerlijke zaken. 

Artikel 5. 
(1) Bij de oprichting van vereenigingen 

en stichtingen moeten deze overeenkomstig 
de bepalingen der artikelen 3 en 4, eerste lid, 
van de Verordening No. 145/1940 bij den 
Commissaris, tot wien een verzoek om toe
zending der benoodigde formulieren moet 
worden gericht, worden aangemeld. 

(2) Deze opgave bij den Commissaris ge
schiedt gelijktijdig met de in § 1 der Veror
dening No. 24/ 1940 ter verzekering van de -
openbare orde in Nederland voorgeschreven 
mededeeling aan den bevoegden Procureur
Generaal , fungeerend Directeur -van P olitie. 
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(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 

gelten auch fi.ir die nach dem Inkrafttreten 
der Verordnung Nr. 145/1940 bis zum In
krafttreten dieser Verordnung neugegrtinde
ten Vereinigungen und Stiftungen mit der 
Massgabe, dass die Anmeldung bis zum 31. 
Marz 1941 zu erfolgen hat. 

§ 6. 
(1) Der Kommissar ist berechtigt, in 

Einzelfallen auf Antrag Befreiung von den 
Bestimmungen des § 5, Absatze 1 und 2, der 
Verordnung Nr. 145/1940 zu erteilen. 

(2) Er kann diese Bestimmungen auf 
Vereinigungen, Stiftungen oder Gruppen von 
Vereinigungen oder Stiftungen ganz oder 
teilweise fi.ir unanwendbar erklaren. 

§ 7. 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun

gen des § 5 sind nach § 6, Absatzen 1 und 
3, der Verordnung Nr. 145/1940 strafbar. 

§ 8. 

(1) Wer als Mitglied oder Organ einer 
Vereinigung oder Stiftung vorsatzlich oder 
fah rlassig einer Anordnung des Kommissars 
nach den §§ 1 bis 3 zuwiderhandelt, unter
liegt den im § 6 der Verordnung Nr. 145/ 
1940 bezeichneten Strafen. 

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf 
Antrag des Kommissars ein. § 18 der Ver
ordnung Nr. 52/I940 Uber die Deutsche Ge
richtsbarkeit in Strafsachen b leibt unbe
rUhrt. Der Strafantrag gegen eine Person, 
Uber die eine Ordn·ungsstrafe gemass § 9 
verhangt warden ist, ist unzulassig. 

(3) Zuwiderhandlungen im Sinne des 
Absatzes 1 sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 9. 

(1) Handelt ein Mitglied oder Organ 
einer Vereinigung oder Stiftung einer An
ordnung des Kommissars nach den §§ 1 bis 
3 vorsii.tzlich oder fahrlassig zuwider, so kann 
der Kommissar dies,, r Vereinigung oder Stif
tung oder dem Mitglied oder Organ eine 
Ordnungsstrafe bis zu eintausend Gulden 
fi.ir jeden einzel.nen Fall auferlegen. 

(2) Die Vollstreckung der Ordnungsstra
fen erfolgt <lurch den zustandigen Polizei
direktor (Generalstaatsanwalt) unter ent
sprechender Anwendung der fi.ir die Voll
streckung von Geldstrafen bestehenden Vor
schriften. 

§ IO. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkiindung, § 6 mit RUckwirkung vom 21. 
September 1940, in Kraft. 

D en Haag, am 28. Februar 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

nieder/andischen Gebiete, 
S EYSS-INQU ART. 
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(3) De bepalin~en van het ee~s~e lid zijn 
mede van toepassmg op vereemgmgen en 
stichtingen, welke na het inwerking treden 
der Verordening No. 145/1940, doch v66r het 
in werking treden van de onderhavige ver
ordening opgericht zijn, met dien verstande, 
dat de aanmelding uiterlijk op 31 Maart 1941 
moet geschieden. 

Artikel 6. 
(1) De Commissaris kan op gedaan ver

zoek in bepaalde gevallen ontheffing verlee
nen van de bepalingen van artikel 5, eerste 
en tweede lid, der Verordening No. 145/1940. 

(2) Hij kan verklaren, dat die bepalingen 
geheel of gedeeltelijk voor vereenigingen. 
stichtingen of groepen van vereenigingen of 
stichtingen niet van toepassing zijn. 

Artikel 7. 
Handelingen in strijd met de bepalingen 

van artikel 5 zijn strafbaar op den voet van 
artikel 6, eerste en derde lid, der Verordening 
No. 145/1940. 

Artikel 8. 
(1) Hij die als lid of als orgaan eener 

vereeniging of stichting opzettelijk of door 
zijn schuld in strijd handelt met een voor
schrift van den Commissaris, als bedoeld in 
de artikelen 1 tot en met 3, wordt gestraft 
met de straffen, genoemd in artikel 6 der 
Verordening No. 145/1940. 

(2) De strafvervolging vindt slechts 
plaats op vordering van den Commissaris. 
§ 18 der Verordening No. 52/1940 betreffendc 
de Duitsche rechterlijke macht voor straf
zaken blijft van kracht. De vordering tot 
strafvervolging jegens een persoon, tegen 
wien reeds een tuchtrechtelijke straf over
eenkomstig artikel 9 is uitgesproken, is niet 
ontvankelijk. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn misdrijven. 

Artikel 9. 
(1) Indien een lid of een orgaan eener 

vereeniging of stichting opzettelijk of door 
zijn schuld in strijd handelt met een aan
wijzing van den Commissaris, als bedoeld in 
de artikelen 1 tot en met 3, dan kan de Com
missaris aan deze vereeniging of stichting of 
aan dat lid of orgaan voor elk geval afzon
derlijk een tuchtrechtelijke straf van ten 
hoogste duizend gulden opleggen. 

(2) De tenuitvoerlegging der tuchtrech
telijke straffen geschiedt door den bevoegden 
Procureur-Generaal, fungeerend Directeur 
van Politie, met overeenkomstige toepassing 
van de voor de tenuitvoerlegging van straf
fen, welke in een geldboete bestaan, bestaan
de voorschriften. 

Artikel 10. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging, voor wat betreft ar
tikel 6 echter met terugwerkende kracht tot 
21 September 1940. 

's-Gravenhage, 28 Februari 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche Rebied, 
S EYSS-INQUART. 



28. Februar z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete tiber die 
Dienstpflicht und die Beschrankung 
des Arbeitsplatzwechsels. (Verordnungs
blatt, Stlick 8). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des 
Flihrers Uber Auslibung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 
1940 (RGBI. I S. 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Dienstpflicht. 

§ I. 

(1) Bewohner der besetzten niederlan
dischen Gebiete konnen durch das bezirk
liche Arbeitsamt (im folgenden .,Arbeits
amt" genannt) flir eine begrenzte Zeit ver
pflichtet werden, auf einem ihnen zugewie
senen Arbeitsplatz in den besetzten nieder
landischen Gebieten Dienste zu leisten. 

(2) Hierzu kann privaten und offent
lichen Betrieben und Verwaltungen vom 
Arbeitsamt die Abgabe von Arbeitskraften 
auferlegt werden. 

§ 2. 

(1) Dienstverpflichtete, die in einem 
Beschaftigungsverhaltnis stehen, gelten flir 
die Zeit der Verpflichtung als beurlaubt. 
Der Dienstverpflichtete hat wahrend der 
Dauer der Beurlaubung keinen Anspruch 
auf Gewahrung von Arbeitsentgelt und son
stigen Beztigen aus seinem bisherigen Be
schaftigungsverhaltnis. Im Ubrigen gilt die 
Zeit der auf Grund dieser Verordnung er
flillten Dienstverpflichtung als Beschafti
gungszeit in der bisherigen Arbeitsstelle. 

(2) Ftir das Dienstverhaltnis des Ver
pflichteten gelten die flir die neue Arbeits 
stelle massgeblichen Arbeitsbedingungen. 

(3) Das Dienstverhaltnis darf nur mit 
Zustimmung des Arbeitsamts gelost werden. 

ABSCHNITT II. 

Beschrankung des Arbeitsp/atzwechsels. 

§ 3. 

(1) Der Generalsekretar im Ministerium 
flir Soziale Angelegenheiten kann auch in 
anderen Fallen als denen des § 2, Absatz 3, 
die Losung von Arbeitsverhaltnissen von 
der Zustimmung des Arbcitsambts abhangig 
machen. 

(2) Er kann auch anordnen, dass die 
Einstellung und Beschaftigung von Arbei
tern und Angestellten an die Zustimmung 
des Arbeitsamts gebunden ist. 
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N °. 42. 

28 Februari z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
verplichting tot het verrichten van 
diensten en betreffende de beperking 
ten aanzien van het veranderen van 
betrekking. (Verordeningenblad, Stuk 
8). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Verplichting tot het verrichten van diensten. 

Artikel 1. 

(1) Bcwoners van het bezette Neder
landsche gebied kunnen door het gewestelijk 
arbeidsbureau (hierna .,arbeidsbureau" te 
noemen), worden verplicht voor een be
paalden tijd op een hun aangewezen plaats 
binnen het bezette Nederlandsche gebied 
diensten te verrichten. 

(2) Hiertoe kan door het arbeidsbureau 
aan particuliere en openbare bedrijven en 
besturen worden opgedragen arbeidskrach
ten af te staan. 

Artikel 2. 

(1) Worden degenen die in loondienst 
werk verrichten aangewezen voor het ver
richten van dicnsten, dan worden zij voor 
den duur, dat zij diensten verrichten, be
schouwd als waren zij met verlof. Tijdens den 
duur van dit verlof hebben zij geen aan
spraak op loon en andere inkomsten, voort
spruitende uit hun tot nu toe bestaande 
dienstbetrekking. Overigens worden zij wat 
betreft den tijd, dat zij ingevolge deze ver
ordening diensten verrichten, beschouwd als 
verrichtten zij hun werk in hun tot nu toe 
bestaande betrekking. 

(2) Ten aanzien van de dienstbetrek
king van dengene, die aangewezen is voor 
het verrichten van diensten, zijn de arbeids
voorwaarden, welke voor het nieuwe werk
bedrijf gelden, van kracht. 

(3) De dienstbetrekking mag slechts 
met toestemming van het arbeidsbureau 
worden ontbonden. 

AFDEELING II. 

Beperking ten aanzien van het veranderen 
v an betrekking. 

Artikel 3. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan ook bui
ten de gevallen, bedoeld in het derde lid van 
artikel 2 , het ontbinden eener dienstbetrek
king van de toestemming van het arbeids
bureau afhankelijk maken. 

(2) Tevens kan hij bepalen, dat de aan
stelling en de tewerkstelling van werkne
mers de toestemming van het arbeidsbureau 
behoeft. 
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ABSCHNITT III. 

Straf- und Schlussbestimmungen. 

§ 4 . 

(1) Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen dieser Verordnung oder ihre 
Durchfiihrungsbestimmungen werden mit 
Gefangnis bis zu sechs Monaten, in schwe
ren Fallen mit Gefangnis bis zu einem Jahr 
bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 5. 

Die zur Durchfiihrung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretar im Ministerium fiir Soziale 
Angelegenheiten erlassen. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 28. Februar 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

5. Marz z94z. SIEBENTE VERORD-
NUNG des Reichskommissars fiir die 
besetzten niederlandischen Gebiete Uber 
besondere verwaltungsrechtliche Mass
nahmen. (Verordnungsblatt, Stilck 9). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Der Generalsekretar im Ministerium fiir 
Justiz wird ermachtigt, im Rahmen seines 
sachlichen Zustandigkeitsbereichs Verfiigun
gen zu erlassen, welche nach bisherigem nie
derlandischem Recht in der Form eines ko
niglichen Beschlusses ergehen mussten. 

§ 2. 

Gleichzeitig mit der Entscheidung nach 
§ 1 kann der Generalsekretar im Ministe
rium fiir Justiz bestimmen, dass und auf 
welchen Zeitpunkt diese Entscheidung zu
rUckwirkt, wenn dies nach den Umstanden 
des einzelnen Falles erforderlich oder billig 
ist; eine RUckwirkung Uber den 25. Mai 
1940 hinaus kann nicht angeordnet werden. 

§ 3. 

D er Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete behalt sich vor, 
die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Befug
nisse im Einzelfalle selbst auszuUben. 
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AFDEELING III. 

Straf- en slotbepalingen. 

Artikel 4. 

(1) Hij die in strijd handelt met de be
palingen van deze verordening of van de ter 
uitvoering van deze verordening gegeven 
voorschriften, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste zes maanden, in 
ernstige gevallen met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar. 

(2) Het feit, bedoeld in lid 1, wordt be
schouwd als een misdrijf. 

Artikel 5. 

De ter uitvoering dezer verordening noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken uitgevaardigd. 

Artikel 6. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Februari 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

s Maart z94z. ZEVENDE VERORDE-
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechteliik gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 9) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den FUhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie wordt gemachtigd binnen 
de grenzen van zijn bevoegdheid beschikkin
gen te geven, welke volgens het vroegere 
Nederlandsche recht in den vorm van een 
Koninklijk besluit moesten worden gegeven. 

Artikel 2. 

Gelijktijdig met de beslissing, bedoeld in 
artikel 1, kan de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie bepalen, dat 
en tot op welk tijdstip deze beslissing terug
werkende kracht heeft, wanneer dit, gezien 
de omstandigheden van elk geval afzonder
lijk, noodig of redelijk is; terugwerkende 
kracht kan echter niet worden verleend tot 
v66r 25 Mei 1940. 

Artikel 3. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied behoudt zich het 
recht voor een in een bepaald geval de in de 
artikelen 1 en 2 bedoelde bevoegdheden zelf 
uit te oefenen. 



§ 4. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkundung in Kraft. 

D en H aag, am 5. M arz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

5. Marz r94z. VERORDNUNG des R eichs
kommissars fiir die beset zten niederlan 
dischen Gebiete uber die Zustandigkeit 
d es Ministeriums fiir Soziale Angele
genheiten auf dem Gebiete der freiwil
ligen Hilfeleistungen an Kranke und 
Verwundete der Heere, Flotten und 
Luftwaffen kriegfiihrender Lander. 
(Verordnungsblatt, Stuck 9) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses d es Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Sorge fiir die Angelegenheiten der 
freiwilligen Hilfeleistung an Kranke und 
Verwundete der H eere, Flatten und Luft
waffen kriegfuhrender L ander und der wei
teren Tatigkeit des Vereins des Niederlan
dischen Roten Kreuzes gehort zur Zustan
digkeit des Ministeriums fi.ir Soziale Ange
legenheiten . 

§ 2. 

Die Befugnisse, die nach den bisher gel
tenden gesetzlichen Vorschriften im Bezug 
auf die im § 1 genannten Angelegenheiten 
dem Minister des ehemaligen Verteidigungs
ministeriums zustanden, sowie die Aufgaben 
und Verpflichtungen, die ihm aus demselben 
Grunde oblagen, gehen auf den Generalse
kretar im Ministerium fiir Soziale Angele
genheit en uber. 

§ 3. 

Die Vorschriften d er §§ 1 und 2 finden 
kein e Anwendung auf die Verwaltung des 
Abschnittes VIII des Staatshaushaltes flir 
die Jahre 1939 und 1940. 

§ 4 · 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkundung mit Ruckwirkung vom 17. Ok
tober 1940 in Kraft. 

D en H aag, am 5. Marz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

86 1941 

Artikel 4. 

D eze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

s M aart r94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied betreffende de be
voegdheid van het D epartement van 
Sociale Zaken op het gebied der vrij
willige hulpverleening aan zieken en 
gewonden, behoorende tot het leger, de 
vloot -en de luchtmacht van oorlogvoe 
rende staten. (Verordeningenblad, Stuk 
9). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in N ed erland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

D e zorg voor aangelegenheden betreffen
de· vrijwillige hulpverleening aan zieken en 
gewonden, behoorende tot het leger, de vloot 
of de luchtmacht van oorlogvoerende staten, 
en betreffende de verdere werkzaamheden 
van de Vereeniging ,,H et N ederlandsche 
Roode Kruis" is opgedragen aan het Depar
tement van Sociale Zaken. 

Artikel 2. 

De bevoegdheden, welke met betrekking 
tot de in artikel 1 genoemde aangelegenheden 
ingevolge de tot nu toe geldende wettelijke 
voorschriften aan den Minister , Hoofd van 
het voormalige Departement van Defensie 
toekwamen, zoomede de taak en de verplich
tingen, welke eveneens op grond van zoo
danige voorschriften op dezen rustten, gaan 
over op den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken. 

Artikel 3. 

Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 is niet 
van toepassing ten aanzien van het beheer 
van Hoofdstuk VIII van de Rijksbegrooting 
voor de dienstjaren 193 9 en 1940. 

Artikel 4. 

D eze verordenin g treedt, m et terugwer
kende kracht tot 17 October 1940, op den 
dag harer a fkondiging in werking. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 
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N°. 45. 

5. Marz 1941. ERLASS des Reichskommis
sars flir die besetzten niederlandischen 
Gebiete zur Durchftihrung der Ersten 
Verordnung Uber ausserordentliche 
Massnahmen auf verfassungs- und ver
waltungsrechtlichem Gebiet. (Verord
nungsblatt, StUck 9). 

Gemass § 6 meiner Verordnung Nr. 36/ 
1941 (Erste Verordnung Uber ausserordent
liche Massnahmen auf verfassungs- und ver
waltungsrechtlichem Gebiet) bestimme ich : 

Die Vorschriften der genannten Verord
nung finden mit Wirkung vom Tage der 
Verktindung dieses Erlasses auf die Gemein
de Haarlem Anwendung. 

Den Haag, am 5. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 46. 

24. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium flir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Abanderung der Verordnung Nr. 243/ 
1940 zur Durchfi.ihrung des Zuteilungs
gesetzes 19:19 (Zuteilung von Gasgene
ratoren). (Verordnungsblatt, StUck 9). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 19:19 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars ftir die besetz
ten niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

§ 1 der Verordnung Nr. 243/I940 zur 
Durchfi.ihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Gasgeneratoren) hat zu lau
ten wie folgt: 

,,Gasgeneratoren, Pressgaseinrichtun
gen und Druckbehalter sind, soweit sie 
zum Antreiben von Motoren dienen, 
Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
VerkUndung in Kraft. 

D en Haag, am 24. Februar 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

25. Februar 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium ftir 
Waterstaat Uber die Ausfi.ihrung van 
Schleppleistungen innerhalb der besetz
ten niederlandischen Gebiete. (Verord
nungsblatt, StUck 9) . 

87 N°. 45-47 

N°. 45. 

5 Maart 1941. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied ter uitvoering van de 
Eerste Verordening betreffende buiten
gewone maatregelen op staats- en ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk g). 

In overeenstemming met artikel 6 van 
mijn Verordening No. 36/1941 (Eerste Ver
ordening betreffende buitengewone maatre
gelen op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied) bepaal ik: 

De voorschriften van bovengenoemde ver
ordening zijn met ingang van den dag van 
afkondiging van dit decreet op de gemeente 
Haarlem van toepassing. 

's-Gravenhage, 5 Maart 1941. 
De R;jkscommissaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS- lNQUART. 

N°. 46. 

24 Februari 1941. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van de 
Beschikking No. 243/1940 ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van 
gasgeneratoren). (Verordeningenb/ad', 
Stuk 9) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Artikel 1 van de Beschikking No. 243/ 
1940 ingevolge de Distributiewet 1939 (dis
tributie van gasgeneratoren) wordt gelezen 
als volgt: 

,,Gasgeneratoren, persgasinstallaties 
en drukvaten, een en antler voor zoover 
dienende voor de aandrijving van mo
toren, worden aangewezen als distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 van 
de Distributiewet 1939." 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Februari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

25 Februari 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Waterstaat betreffende de uitoefe
ning van de sleepvaart in het bezette 
Nederlandsche gebied. ( Verordeningen
blad, Stuk 9.) 
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Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Schlepper im Sinne dieser Verordnung sind 
Binnenschiffe, die nach ihrer Bauart zum 
Sch!eppen oder Schieben bestimmt sind. 

§ 2. 

(1) Es ist verboten, ohne Genehmigung 
mit Schleppers oder anderen Dampf- oder 
Motorschiffen im Inlande Schlepparbeiten 
mit Ausnahme von Bergungsarbeiten zu ver
richten. 

(2) Die Erteilung der Genehmigung kann 
mit Bedingungen verbunden werden. 

§ 3. 
Zu unterscheiden sind Genehmigungen fi.ir 

1) Schlepparbeiten nach Rangliste, 
2) ortliche Schlepparbeiten, 
3) Schlepparbeiten fi.ir eigenen Bedar£, 
4) Streckensch!epparbeiten. 

§ 4. 
(1) Genehmigungen fi.ir Schlepper wer

den von oder im Namen einer Kommission 
fi.ir die Schleppschiffahrt (Sleepvaartcom
missie) erteilt, Genehmigungen fi.ir andere 
Dampf- oder Motorschiffe von dem zustan
digen Befrachtungskommissar (Bevrach
tingscommissaris). 

(2) Der Generalsekretar im Ministe
rium fi.ir Waterstaat bestellt die Mitglieder 
der Kommission fi.ir die Schleppschiffahrt 
und regelt ihre Befugnisse. 

(3) Die auf Grund dieser Verordnung zu 
erlassenden Anordnungen mi.issen mit den 
Vorschriften der Verordnung Nr. 206/r 940 
i.iber den Aufbau einer Selbstverwaltungs
organisation zur Forderung der gewerblichen 
Wirtschaft und ihren Durchf-i.ihrungsvor
schriften in Uebereinstimmung stehen. 

§ 5. 
Der Generalsekretar im Ministerium fi.ir 

Waterstaat setzt Gebi.ihren fi.ir die erteilten 
Genehmigungen und fi.ir die zu leistende Ta
tigkeit der im § 4, Absatz i, genannten Stel
len fest. 

§ 6. 
(1) Gegen die Entscheidungen der Korn

mission fi.ir die Sch!eppschiffahrt auf Ertei
lung oder Einziehung von Genehmigungen 
im Sinne des § 3 kann innerhalb von zwei 
Wochen nach Fa.Hung der Entscheidung 
schriftlich Berufung beim Generalsekretar 
im Ministerium fi.ir Waterstaat eingelegt 
werden. 

(2) Die Berufung hat keine aufschieben
de Wirkung. 

(3) Sie unterliegt einer Gebi.ihr von hfl. 
2,50. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
15/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Onder sleepbooten in den zin van dit be

sluit worden verstaan binnenvaartuigen, 
welke blijkens den bouw bestemd zijn tot 
het sleepen of voortduwen van vaartuigen. 

Artikel 2. 

(1) Het is verboden met sleepbooten en 
andere stoom- of motorschepen zonder ver
gunning binnenlandsch sleepwerk, met uit
zondering van bergingswerk, te verrichten. 

(2) Aan de vergunning kunnen voor
waarden worden verbonden. 

Artikel 3. 
D e vergunningen zijn te onderscheiden in 

vergunningen voor : 
1) beurtlijst sleepwerk; 
2) plaatselijk sleepwerk; 
3) sleepwerk voor eigen bedrijf; 
4) vastelijn-sleepwerk. 

Artikel 4. 
(1) Vergunningen voor sleepbooten wor

den verleend door of namens de Sleepvaart
commissie; vergunningen voor andere stoom
of motorschepen door den bevoegden Be
vrachtings-commissaris. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de leden 
van de Sleepvaartcommissie en regelt haar 
bevoegdheden. 

(3) De ten gevolge van dit besluit te ge
ven dienstvoorschriften dienen in overeen-

. stemming te zijn met de voorschriften van 
het Besluit No. 206i1940 betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven, a!smede 
met de in aansluiting daarop reeds uitge
vaardigde of nog uit te vaardigen uitvoe
ringsvoorschriften. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat stelt de vergoedingen 
voor de verleende vergunningen en voor de 
door de in het eerste lid van artikel 4 ge
noemde instanties te verrichten werkzaam
heden vast. 

Artikel 6. 
(1) Tegen de beslissingen van de Sleep

vaartcommissie met betrekking tot het af
geven of intrekken van vergunningen, be
doeld in artikel 3, kan binnen twee weken 
na het nemen der beslissing schriftelijk be
roep worden aangeteekend bij den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Wa
terstaat. 

(2) Het beroep heeft geen schorsende 
werking. 

(3) Voor behandeling van dit beroep is 
een bedrag van f 2,50 verschuldigd. 
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§ 7. 
Auf Uebertretungen der Bestimmungen 

dieser Verordnung und ihrer Durchfi.ihrungs
vorschriften finden die Artikel 3 bis 6 des 
Gesetzes i.iber den Gebrauch von Beforde
rungsmitteln 1939 (Staatsblatt Nr. 528) ent
sprechende Anwendung. 

§ 8. 
(1) Diese Verordnung tritt am dreissig

sten Tage nach dem Tage ihrer Verki.indung 
in Kraft . 

(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die 
Verordnung Nr. 32/r940 i.iber die organisa
torische Zusammenfassung der Schlepp
schiffahrt ausser Kraft. 

Den Haag, am 25. Februar 1941. 
Der G.-S. im Min. liir Waterstaat, 

D. G . w. SPITZEN. 

z2. M arz z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derllindischen Gebiete i.iber die Behand
lung anmeldepflichtiger Untemehmen. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick rn.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Genehmigungspllicht. 

§ l. 

(1) Der Genehmigung bedarf 
r) die Neuerrichtung eines Untemeh

mens, das unter die Bestimmungen der Ver
ordnung Nr. 189/r90 i.iber die Anmeldung 
von Untemehmen flillt (anmeldepflichtiges 
Untemehmen) ; 

2) die Vornahme von Aenderungen an 
einem bestehenden Untemehmen, die das 
Untemehmen zu einem anmeldepflichtigen 
machen. 

(2) Die Genehmigung hat zu beantragen, 
wer das Unternehmen zu errichten oder die 
Aenderung vorzunehmen beabsichtigt. 

§ 2. 

( 1) Der Genehmigung bedarf 
1) die Verliusserung, Vermietung, Ver

pachtung, Abwicklung oder Stillegung eines 
anmeldepflichtigen Untemehmens oder eines 
Teiles eines solchen U nternehmens; 

2) die Bestellung eines Niessbrauchs an 
einem anmeldepflichtigen Untemehmen oder 
an einem Tei! davon; 

3) die Vornahme von Aenderungen an 
einem anmeldepflichtigen Untemehmen , die 
zur Folge haben, <lass die Voraussetzungen 
der Anmeldepflicht entfallen; 

4) die Verpflichtung zur Vomahme eines 
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Artikel 7. 
Bij overtreding van de bepalingen van dit 

besluit en van de ter uitvoering daarvan ge
geven voorschriften vinden de artikelen 3 tot 
en met 6 van de Wet Gebruik Vervoermid
delen 1939 (Staatsblad No. 528) overeen
komstige toepassing. 

Artikel 8. 
(1) Dit besluit treedt in werking 30 da

gen na afkondiging. 

(2) Tegelijkertijd treedt het Besluit No. 
32/r940 betreffende de organisatorische sa
menvatting der sleepvaart buiten werking. 

's-Gravenhage, 25 Februari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

z2 Maart z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
handeling van ondememingen, welke 
aangegeven dienen te worden. (Veror
deningenblad, Stuk rn). 

Op grond van § 5 van h et Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdhe<len in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

EERSTE AFDEELING. 

Vereischte van goedkeuring. 

Artikel 1 . 

(1) Goedkeuring is vereischt voor: 
1) het oprichten van een onderneming, 

welke onder de bepalingen van de Verorde
ning No. 189/1940 betreffende het aangeven 
van ondememingen valt (onderneming, wel
ke aangegeven dient te worden) ; 

2) het aanbrengen van veranderingen in 
een bestaande onderneming, waardoor die 
onderneming komt te vallen onder de ver
plichting tot aangifte. 

(2) Het verzoek om goedkeuring moet 
worden ingediend door hem, die het oprich
ten der ondememing of het aanbrengen der 
verandering beoogt. 

Artikel 2. 

(1) Goedkeuring is vereischt voor: 
1) het vervreemden, verhuren, verpach

ten1 liquideeren of stilleggen van een onder
neming, welke aangegeven dient te worden, 
of van een gedeelte eener zoodanige onder
neming; 

2) het vestigen van een recht van vrucht
gebruik op een ondememing, welke aange
geven dient te worden, of op een gedeelte 
daarvan; 

3) het aanbrengen van veranderingen in 
een onderneming, welke aangegeven dient t e 
worden, waardoor de gronden, waarop de 
verplichting tot aangifte berust, wegvallen; 

4) het aangaan van de verplichting tot 
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Rechtsgeschafts der in den Ziffem I bis 3 
bezeichneten Art; wird das Verpflichtungs
geschaft genehmigt, so gilt die Genehmigung 
auch fi.ir das diesem Verpflichtungsgeschaft 
entsprechende Erfi.illungsgeschaft. 

(2) Die Genehmigung hat zu beantra-· 
gen, wer das genehmigungspflichtige Ge
schaft abzuschliessen oder die genehmigungs
pflichtige Massnahme vorzunehmen beab
sichtigt. 

§ 3. 
Sind Massnahmen der in den §§ 1 und 2 

bezeichneten Art in der Zeit zwischen dem 
9. Mai 1940 und dem Tage des Inkrafttre
tens dieser Verordnung bereits getroffen 
worden, so bedi.irfen sie der nachtraglichen 
Genehmigung. 

§ 4. 

Durch Missbrauch von Formen und Ge
staltungsmoglichkeiten des bi.irgerlichen 
Rechts kann die Genehmigungspflicht nicht 
umgangen werden. 

§ 5. 
Zustandig fi.ir die Erteilung der Genehmi

gung ist der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete ( General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft). 

§ 6. 
(1) Die Genehmigung ist nachzusuchen 

1) in den Fallen der §§ 1 und 2 vor der 
Vomahme der dort bezeichneten Massnah
men; 

2) in den Fallen des § 3 innerhalb eines 
Monates nach dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung. 

(2) Wird die Genehmigung ganz oder 
teilweise versagt, so bestimmt der Reichs
kommissar fi.ir die besetzten niederlandi
schen G ebiete (Generalkommissar fi.ir Fi
nanz und Wirtschaft), ob und in welcher 
Weise die getroffenen Massnahmen ri.ick
gangig zu macr._en oder ob sie unwirksam 
sind. Er kann dabei die sich ergebenden 
Rechtsverhaltnisse bindend regeln; seine 
Entscheidung bindet auch Gerichte und Ver
wal tungs behorden. 

ABSCHNITT II. 

Treuhander. 

§ 7. 
(1) Der Reichskommissar fi.ir die be

setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) kann 
in anmeldepf!ichtige Untemehmen Treu
hander einsetzen. 

( 2) Die Kosten der treuhanderischen 
Verwaltung tragt das Untemehmen. 

§ 8. 
(1) Soweit bei der Einsetzung des Treu

handers nichts anderes bestimmt wird, ist 
der Treuhander zu allen gerichtlichen und 

het verrichten van een rechtshandeling van 
de onder I tot en met 3 bedoelde soort; 
wordt goedkeuring verleend tot het aangaan 
van een zoodanige verplichting, dan heeft 
die goedkeuring mede betrekking op het ten 
uitvoer leggen dier verplichting. 

(2) Het verzoek om goedkeuring moet 
worden ingediend door hem, die de overeen
komst, waarvoor de goedkeuring vereischt 
is, te sluiten of den maatregel, waarvoor 
goedkeuring vereischt is, te verrichten be
Qogt. 

Artikel 3 . 
Maatregelen van de in de artikelen I en 2 

bedoelde soort, welke reeds getroffen zijn in 
den tijd tusschen 9 Mei 1940 en den dag van 
het in werking treden dezer verordening, 
dienen achteraf goedgekeurd te worden. 

Artikel 4. 
Misbruik van formeele of materieele 

rechtsvoorschriften van burgerlijk recht kan 
niet tot gevolg hebben, dat de verplichting 
tot het verkrijgen van goedkeuring ontdo
ken wordt. 

Artikel 5. 
Bevoegd tot het verleenen der goedkeu 

ring is de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken). 

Artikel 6. 
( 1) De go~dkeuring moet worden aange

vraagd 
1) in de in de artikelen I en 2 bedoelde 

gevallen v66r het treffen der daar bedoelde 
maa tregelen; 

2) in de in artikel 3 bedoelde gevallen 
binnen een maand na het in werking treden 
dezer verordening. 

(2) Wordt de g:oedkeuring geheel of ten 
deele geweigerd, dan bepaalt de Rijkscom-

- missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied (Commissaris-Generaal voor F inan
cien en Economische Zaken), of en op welke 
wijze de getroffen maatregelen ongedaan 
dienen te worden gemaakt, dan we! of zij 
rechtsgeldigheid missen. Daarbij kan hij 
bindend beslissen omtrent de daardoor ont
staande rechtsverhoudingen; zoodanige be
slissingen zijn ook bindend voor organen der 
rechterlijke en uitvoerencle macht. 

TWEEDE AFDEELING. 

Bewindvoerders (T ,·euhander ). 

Artikel 7. 
(1) De Rijkscommissaris voor het be

zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan in ondememingen, welke aan
gegeven dienen te worden, bewindvoerders 
aanstellen. 

(2) De ondememing draagt de kosten 
der bewindvoering. 

Artikel 8 . 
(1) Voor zoover bij de aanstelling van 

den bewindvoerder niet anders wordt be
paald, is de bewindvoerder bevoegd tot het 
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aussergerichtlichen Geschii.ften und Rechts
handlungen befugt, die der Betrieb des Un
ternehmens mit sich bringt. Er kann insbe
sondere auch das Unternehmen ganz oder 
teilweise ver,ii.ussern und die Verausserungs 
bedingungen festsetzen. Wahrend der Dauer 
der treuhanderischen Verwaltung kann mit 
Werkung fur das Unternehmen ein Vormund, 
Pfleger oder sonstiger Verwalter nicht be
stellt werden. Wahrend der Dauer der treu
handerischen Verwaltung ruhen die Befug
nisse des Inhabers, der Leiter oder der sonst 
zur Vertretung oder Verwaltung befugten 
Personen . Gleiches gilt fur die Befugnisse 
aller Organe; diese Befugnisse stehen dem 
Treuhander zu. Der Reichskommissar fur 
die besetzten niederlandischen Gebiete (Ge
neralkommissar fur Finanz und Wirtschaft) 
kann jedoch anordnen, dass die Befugnisse 
der Organe diesen ganz oder teilweise ver
bleiben. 

(2) Ist das Unternehmen im Handels
register eingetragen, so ist die Bestellung des 
Treuhanders von Amts wegen in das Han
delsregister gebiihrenfrei einzutragen. 

§ g. 

(1) Der Treuhander hat bei seiner Ta
tigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen Treu
handers anzuwenden. 

(2) Der treuhander untersteht der Auf
sicht des Reichskommissars fi.ir die besetz
ten niederlandischen Gebiete ( Generalkom
missars fur Finanz und Wirtschaft) und ist 
diesem allein fi.ir seine Tatigkeit verantwort
lich. 

§ IO. 

Der Treuhander hat Anspruch auf Er
stattung seiner baren Auslagen und auf eine 
angemessene Vergi.itung fiir seine Tatigkeit. 
Der Betrag wird durch den Reichskommis
sar fiir die besetzten niederlii.ndischen Ge
biete (Generalkommissar fiir Finanz und 
Wirtschaft) festgesetzt. 

§ II. 

Der Reichskommissar fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete (Generalkommis
sar fiir Finanz und Wirtschaft) kann jeder
zeit die treuhii.nderische Verwaltung aufhe
ben und die Bestellung des Treuhanders wi
derrufen., Ist das Unternehmen im Handels
register eingetragen, so ist der Widerruf der 
Bestellung in das Handelsregister gebi.ihren
frei einzutragen. 

ABSCHNITT III. 

Sonstige M assnahmen. 

§ 12. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete (Generalkommissar 
fiir Finanz und Wirtschaft) kann anmelde
pflichtigen Unternehmen die Fortfiihrung 
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verrichten, zoo in als buiten rechte, van alle 
rechtshandelingen en anderszins, welke de 
bedrijfsvoering der onderneming met zich 
brengt. Meer in het bijzonder is hij ook ge
rechtigd de onderneming geheel of gedeelte
lijk te vervreemden en de voorwaarden eener 
vervreemding vast te stellen. Tijdens den 
duur van de bewindvoering kan geen voogd, 
curator of eenig antler beheerder worden 
benoemd, voor zoover zulks de onderne
ming aangaat. Tijdens den duur van de 
bewindvoering worden de bevoegdheden 
van den eigenaar, van de bestuurders of 
van de overigens tot vertegenwoordiging 
of bestuur bevoegde personen opgeschort. 
Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden 
van alle organen; deze bevoegdheden 
oefent de bewindvoerder uit. D e Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied (Commissaris-Generaal voor Finan
cien en Economische Zaken) kan evenwel 
bepalen, dat de bevoegdheden der organen 
geheel of gedeeltelijk door deze blijven wor
den uitgeoefend. 

(2) De aanstelling van den bewindvoer
der in een onderneming, welke in het han
delsregister is ingeschreven, wordt ambts
halve en vrij van kosten in het handelsre
gister ingeschreven. 

Artikel g. 
(1) De bewindvoerder heeft bij de uit

oefening van zijn functie de zorgvuldigheid 
van een goed bewindvoerder in acht te ne
men. 

(2) De bewindvoerder staat onder toe
zicht van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) en is voor zijn handelingen jegens 
dezen alleen verantwoording verschuldigd. 

Artikel 10. 

D e bewindvoerder heeft recht op terug
gave van zijn werkelijke onkosten en op een 
redelijke vergoeding voor zijn bemoeiingen. 
Het bedrag wordt door den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) vastgesteld. 

Artikel 11. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) kan 
te alien tijde de bewindvoering doen beein
digen en de aanstelling van den bewindvoer
der intrekken. I s de onderneming in het 
handelsregister ingeschreven, dan moet de 
intrekking van de aanstelling vrij van kosten 
in het handelsregister worden ingeschreven. 

DERDE AFDEELING. 

O verige maatregelen. 

Artikel 12. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) kan 
het voortzetten van eenigerlei bedrijfsuit-



eines Geschaftsbetriebes untersagen. Er 
kann anordnen, <lass solche Unternehmen bis 
zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt ab
zuwickeln oder stillzulegen sind. 

ABSCHNITT IV. 

Ver! ahrensvorschrif ten. 

§ 13. 

Eine Genehmigung oder ein Bescheid, 
<lurch den eine nachgesuchte Genehmigung 
ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit 
Bedingungen und Auflagen verbunden wer
den. 

§ 14. 
(1) Fi.ir das Verfahren auf Grund d ieser 

Verordnung kann eine Gebi.ihr erhoben wer
den. 

(2) Die Behandlung der Antrage kann 
davon abhangig gemacht werden, <lass die 
Gebi.ihr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird. 

ABSCHNITT V . 

Strafvorschrif ten. 

§ 15. 
(1) Wer den Vorschriften dieser Ver

ordnung oder einer auf Grund dieser Ver
ordnung erlassenen Anordnung, Bedingung 
oder Auflage vorsatzlich zuwiderhandelt oder 
sie umgeht, wird mit Gefangnis bis zu fi.inf 
Jahren und mit Geldstrafe bis zu einhundert
tausend Gulden oder mit einer dieser Strafen 
bestraft, soweit die Tat nicht nach einer an
deren Vorschrift mit schwererer Strafe be
droht ist. 

(2) Wird die Tat fahrlassig begangen, 
so ist die Strafe Gefangnis bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden. 

§ 16. 
(1) Neben der Strafe kann auf Einzieh

ung der Werte, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die 
Einziehung selbstandig angeordnet werden. 

§ 17. 
(x) Die Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des Reichskommissars fur die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissars fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
ki.indung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuri.ickgenommen werden. 

§ z8. 
Die nach § 15 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2 der Verordnung 
Nr. 52/x940 i.iber die D eutsche Gerichtsbar
keit in Strafsachen. 
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oefening van een onderneming, welke aan
gegeven moet warden, verbieden. Hij kan 
bepalen, dat zoodanige ondernemingen v66r 
een door hem te bepalen tijdstip geliquideerd 
of tot een zoodanig tijdstip stilgelegd moeten 
warden. 

VIERDE AFDEELING. 

Procedure. 

Artikel 13. 

Aan een goedkeuring of aan een beschik
king, waarbij een gevraagde goedkeuring ge
heel of ten deele wordt geweigerd, kunnen 
voorwaarden en verplichtingen warden ver
bonden. 

Artikel 14. 

(x) Op de procedure krachtens deze ver
ordening kan een recht warden geheven. 

(2) De behandeling van een verzoek kan 
van de geheele of gedeeltelijke vooruitbeta
ling van het recht afhankelijk warden ge
maakt . 

VIJFDE AFDEELING 

Strafbepalingen. 

Artikel 15. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd met de 

bepalingen dezer verordening of met een 
krachtens haar uitgevaardigde bepaling, ge
stelde voorwaarde of verplichting handelt of 
dezelve ontduikt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste vijf jaar en met 
geldboete van ten hoogste honderd duizend 
gulden of met een van deze straffen, tenzij 
volgens eenige andere bepaling tegen het 
feit een zwaardere straf is bedreigd. 

(2) Wordt het feit door schuld gepleegd, 
dan wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of met geldboete 
van ten hoogste tienduizend gulden. 

Artikel 16. 
(x) Naast de straffen kan de verbeurd

verklaring van de waarden, waarop het 
strafbaar feit betrekking heeft, warden uit
gesproken. 

(2) Kan geen bepaaldelijk aan te wijzen 
persoon vervolgd of veroordeeld warden, dan 
kan de verbeurdverklaring als op zich zelf 
staand ( se/bstandige Einziehung) warden 
bevolen. 

Artikel 17. 
(x) De strafvervolging vindt slechts 

plaats op vordering van den Rijkscommissa
ris voor het bezette N ederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) . 

(2) De vordering tot strafvervolging kan, 
zoolang de uitspraak van het vonnis in laat
ste instantie nog niet heeft plaats gevonden, 
warden ingetrokken. 

Artikel 18. 
De strafbare feiten, als bedoeld in artikel 

x5, zijn delicten in den zin van § 2 der Ver
ordening No. 52/x940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken. 
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ABSCHNITT VI. 
Schlussbestimmungen. 

§ 19. 

(1) Der R eichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fiir Finanz und Wirtschaft) trifft 
die zur Durchfi.ihrung dieser Verordnung er
forderlichen Massnahmen und erlasst die zu 
ihrer Durchfi.ihrung und Erganzung notwen
digen Vorschriften. Er kann die ihm zusteh
enden Befugnisse i.ibertragen. 

(2) Der R eichskommissar fi.ir die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar fi.ir Finanz und Wirtschaft) kann i.iber 
Zweifelsfragen, die sich aus der Anwendung 
der Vorschriften dieser Verordnung ergeben, 
allgemein rechtsverbindliche Entscheidun
gen treffen. 

§ 20, 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verki.indung in Kraft. 

(2) Sie wird als .,Wirtschaftsentjudungs
verordnung" zitiert. 

Den Haag, am 12. Marz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

z2 . Marz z94z. ZWEITE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete i.iber Mass
nahmen auf dem Gebiete des niederlan
dischen Rundfunks. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick rn.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Die Gestaltung und Ausfi.ihrung des 
Programms des niederlandischen Rundfunks 
und Drahtfunks erfolgt ausschliesslich von 
Staats wegen. 

(2) Dazu wird ein Staatsbetrieb ge
gri.indet, der die Bezeichnung .,Staatsrund
funk" ( Rijksradio-omroep) fi.ihrt. Er be
sitzt Rechtspersonlichkeit und hat seinen 
Sitz in Amsterdam. 

(~) Der Staatsrundfunk untersteht der 
Aufsicht des G eneralsekretars im Ministe
rium fi.ir Volksaufklarung und Ki.inste. 

(4) Der Staatsrundfunk wird gericht
lich und aussergerichtlich <lurch den Gene
raldirektor vertreten. Dieser wird vom Ge
neralsekretar im Ministerium fi.ir Volksauf
klarung und Ki.inste ernannt und entlassen 
und ist ihm dienstlich unterstellt. 

§ 2, 

(1) Die bestehenden Rundfunkorganisa
tionen werden aufgelost. 
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ZESDE AFDEELING. 
Slotbepalingen. 

Artikel 19. 

(1) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied (Commissaris-Ge
neraal voor Financien en Economische Za
ken) neemt de voor de uitvoering van deze 
verordening noodzakelijke maatregelen en 
geeft de voor haar uitvoering of aanvulling 
noodzakelijke voorschriften. Hij kan de hem 
toekomende bevoegdheden overdragen. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan in twijfelgevallen, welke zich 
bij de toepassing van de bepalingen van deze 
verordening mochten voordoen, algemeen 
bindende beslissingen nemen. 

Artikel 20. 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag han;r afkondiging. 

(2) Zij wordt aangehaald onder den ti
tel .,Verordening tot verwijdering van joden 
uit het bedrijfsleven". 

's-Gravenhage, 12 Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche ~ebied, 
SEYSS-INQUART. 

z2 Maart z94z. TWEEDE VERORDE 
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende maatregelen op het gebied van 
den Nederlandschen radio-omroep.(Ver
ordeningenblad, Stuk rn). 

Op grond van § s van het D ecreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) De samenstelling en de uitvoering 
van het programma van den Nederlandschen 
radio-omroep en van de radiodistributie ge
schiedt uitsluitend van Rijkswege. 

(2) Te <lien einde wordt een Staatsbe
drijf in het !even geroepen, dat den naam 
van ,~ijksradio-omroep" draagt, rechtsper
soonlijkheid bezit en welks zetel te Amster
dam is gevestigd. 

(J) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kun
sten heeft het toezicht over den Rijksradio 
omroep. 

(4) De Rijksradio-omroep wordt in en 
buiten rechte door den directeur-generaal 
vertegenwoordigd. De directeur-generaal 
wordt door den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Volksvoorlichting en Kun
sten benoemd en ontslagen en is in dienst
aangelegenheden aan dezen ondergeschikt. 

Artikel 2. 

(1) De bestaande radio-omroeporganisa
ties worden ontbonden. 



(2) 1hr Vermogen geht, soweit es nicht 
gemass § 2, Absatz 1, der Verordnung Nr. 
232/I940 uber Massnahmen auf dem Gebiete 
des niederlandischen Rundfunks in das Ei
gentum des Staates ubergegangen ist, mit 
dem Tage des Inkrafttretens dieser Verord
nung in das Eigentum des Staatsrundfunks 
Uber, der auch in alle privatrechtlichen An
spriiche und Verbindlichkeiten der Rund
funkorganisationen eintritt. 

(3) Die am 1. Januar 1941 bei den 
Rundfunkorganisationen angestellten und 
mit der Gestaltung und Ausftihrung der Pro
gramme vollbeschaftigten Angehorigen des 
Betriebs-, Verwaltungs- und kunstlerischen 
Personals erhalten das Angebot, in den 
Dier.st des Staatsrundfunks zu treten, so
fern sie dort eine angemessene Beschaftigung 
finden konnen. 

(4) Der Generaldirektor des Staatsrund
funks setzt, nach Moglichkeit im Einver
nehmen mit den Beteiligten, die Entschadi
gung fest, die in den Fallen des Absatzes 2 

den fruheren Eigentumern und in den Fal
len des Absatzes 3 den Personen zufallt, die 
nicht in den Dienst des Staatsrundfunks 
treten. 

§ 3. 
Soweit gesetzliche Bestimmungen dieser 

Verordnung entgegenstehen, treten sie aus
ser Kraft. 

§ 4· 
Die Durchfiihrung dieser Verordnung ob

liegt dem Generaldirektor des Staatsrund
funks . 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kundung in Kraft. 
D en Haag, am 12. Marz 1941. 

Der Reichskomtnissar fiJr die besetzten 
niederlii.ndischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

N °. 50. 

12. Marz 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete uber Massnahmen im 
Seeverkehr. (Verordnungsblat t, S tuck 
10). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis 
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Mannschaft und Fahrgii.ste . 
§ I. 

(1) Der Kapitan jedes von See in einen 
Hafen in den besetzten niederlandischen Ge
biete einlaufenden und jedes aus einem sol
chen Hafen seewarts auslaufenden Schiffes 
ist verpflichtet, Mannschafts- und Fahr-
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(2) H et aan deze toebehoorende vermo
gen gaat, voor zoover het niet reeds inge
volge het eerste lid van artikel 2 der Ver
ordening No. 232 /1940, houdende maatrege
len op het gebied van den Nederlandschen 
radio-omroep, in eigendom van het Rijk is 
overgegaan, met ingang van den dag van 
inwerkingtreding dezer verordening over in 
eigendom van den Rijksradio-omroep, welke 
ook alle civielrechtelijke rechten en ver
plichtingen van de radio-omroeporganisaties 
overneemt. 

(3) Aan de bij de radio-omroeporgani
saties aangestelde leden van het bedrijfs- en 
administratief personeel, zoomede aan de 
daarbij aangestelde artisten, alien voor zoo
ver zij daarbij op 1 Januari 1941 in dienst 
waren en bij de samenstelling en de uitvoe
ring der programma's hun eigenlijke dagtaak 
vervullen, zal warden aangeboden in dienst 
van der. Rijksradio-omroep te treden, voor 
zoover zij daarbij passende werkzaamheden 
kunnen vinden. 

(4) De directeur-generaal van den Rijks
radio-omroep stelt, zoo mogelijk in overeen
stemming met de belanghebbenden, de scha
devergoeding vast, welke in de gevallen, be
doeld in het tweede lid, aan de vroegere eige
naars, in de gevallen, bedoeld in het derde 
lid, aan de daarbedoelde personen, die niet 
in dienst van den Rijksradio-omroep over
gaan , wordt toegekend. 

Artikel 3. 
Wettelijke bepalingen, welke met deze ver

ordening in strijd zijn, treden in zooverre 
buiten werking. 

Artikel 4. 

De directeur-Generaal van den Rijksradio
omroep is belast m et de uitvoering dezer 
verordening. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 Maart 194 1. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 

N °. 50. 

12 Maart 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende maatrege
len betreffende het verkeer ter zee. 
(Verordeningenb/ad, Stuk 10). 

Op grond van § s van het D ecreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Schepe/ingen en passagiers. 
Artikel x. 

(1) De kapitein van ieder schip, dat uit 
zee een haven in het bezette N ederlandsche 
gebied binnenloopt of uit zulk een haven 
naar zee vertrekt, is verplicht bij de bevoeg
de ,,Hafenuberwachungsstelle" van de Duit-
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gastlisten fi.ir das von ihm gefi.ihrte Schiff 
der zustandige,;,. Hafeni.iberwachungsstelle 
der deutschen Kriegsmarine einzureichen. 

(2) Fi.ir einlaufende Schiffe sind die 
Listen sofort nach dem Einlaufen, fi.ir aus
laufende Schiffe spatestens achtundvierzig 
Stunden vor dem Auslaufen einzureichen. 

§ 2. 

(1) In den Mannschafts- und Fahrgast
listen mi.issen alle beim Ein- oder Auslaufen 
an Bord des Schiffes anwesenden Personen 
angegeben sein. Namen von Personen, die 
nicht an Bord anwesend sind, di.irfen in die 
Liste nicht aufgenommen werden. 

(2) Die Mannschafts- und Fahrgastlisten 
sind dreifach unter Verwendung eines amt
lichen F ormblattes, das bei den Hafeni.iber
wachungsstellen der deutschen Kriegsmarine 
erhaltlich ist, einzureichen. 

§ 3. 
(1) Den Mannschafts- und Fahrgastlis

ten sind die erforderlichen Ausweispapiere 
(Passe, Kennkarten, Seefahrtbi.icher) der in 
den Listen enthaltenen Personen beizufi.igen. 

(2) Werden die Ausweispa piere fi.ir 
Mannschaften von einer Behorde aufbe
wahrt, so ist an Stelle der Papiere eine Be
statigung der betreffenden Behorde i.iber 
ihre Aufbewahrung beizufi.igen. 

§ 4· 
(1) Bei einlaufenden Schiffen darf der 

Verkehr zwischen Schiff und Land erst auf
genommen werden, wenn die Mannschafts
und Fahrgastlisten eingereicht worden sind 
und die Hafeni.iberwachungsstelle die Auf
nahme des Verkehrs gestattet hat. 

(2) Bei auslaufenden Schiffen ist der 
Verkehr zwischen Schiff und Land verbo
ten, nach dem die Hafeni.iberwachungsstelle 
die Ausgangsabfertigung des Schiffes vorge
nommen hat. 

§ 5. 
(1)Auf niederlandischen Schiffen di.irfen als 
Mannscha ft n u r Personen, die Niederlander 
oder niederlandische Untertanen sind oder 
die deutsche Staatsangehorigkeit besitzen 
und im Besitz eines Passes oder einer Kenn
karte und eines Seefahrtbuches sind, ange
mustert werden. 

(2) Personen, deren Seefahrtbuch erst 
nach d em 10. Mai 1940 ausgestellt ist, di.irfen 
nur mit Genehmigung der Hafeni.iberwa
chungsstelle angemustert werden . 

(3) Die niederlandische Musterungsbe
horde hat Passe und Kennkarten bei der An
musterung in Verwahrung zu nehmen und 
dem Angemuster ten hieri.iber eine schrift
liche Bestatigung zu erteilen. Pass und K enn
karte di.irfen dem Abgemusterten erst bei 
der ordnungsgemassen Abmusterung wieder 
ausgehandigt werden. 

§ 6. 
(1) Auf neutralen Schiffen di.irfen als 

Mannschaft Personen, die Niederlander oder 
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sche oorlogsmarine lijsten van schepelingen 
en passagiers voor het door hem gevoerde 
schip in te dienen. 

(2) De lijsten moeten bij binnenkomen
de schepen terstond na het binnenloopen, bij 
vertrekkende schepen uiterlijk acht en veer
tig uren v66r het vertrek worden ingediend. 

Artikel 2. 

( 1) In de lijsten van schepelingen en pas
sagiers dienen alle personen, die zich bij het 
binnenloopen of bij het vertrek aan boord 
van het schip bevinden, te zijn v ermeld. Na
men van personen, die zich niet aan boord 
bevinden, mogen in de lijst niet worden op
genomen. 

( 2) Voor het opmaken van de lijsten 
van schepelingen en passagiers dient gebruik 
te worden gemaakt van de bij de ,,Hafen
i.iberwachungsstellen" der Dui tsche oorlogs
marine verkrijgbare officieele formulieren; 
zij moeten in drievoud worden ingediend. 

Artikel 3. 
(1) Bij de lijsten van schepelingen en 

passagiers dienen de vereischte legitimatie
papieren (paspoorten, persoonsbewijzen, 
monsterboekjes) van de in de lijsten voor
komende personen te worden bijgevoegd. 

(2) Bevinden de legitimatiepapieren van 
de schepelingen zich bij een autoriteit in be
waring, dan dient in plaats van de legitim a
t iepapieren een verklaring van de betreffen
de autoriteit m et betrekking t ot deze bewa
ring te worden bijgevoegd. 

Artikel 4. 
( 1) Bij binnenloopende schepen mag het 

verkeer tusschen het schip en den wal eerst 
een aanvang nemen, wanneer de lijsten van 
schepelingen en passagiers zijn ingediend en 
de ,,Hafeni.iberwachungsstelle" <lit verkeer 
heeft toegestaan. • 

(2) Bij vertrekkende schepen is het ver
keer tusschen het schip en den wal verboden, 
nadat de ,,Hafeni.iberwachungsstelle" het 
schip voor het vertrek heeft vrijgegeven. 

Artikel s-
(1) Op Nederlandsche schepen mogen 

als schepeling slechts Nederlanders, Neder
landsche onderdanen of personen van Duit
sche nationaliteit worden aangemonsterd, 
mits zij in het bezit van een paspoort of per
soonsbewijs en van een monsterboekje zijn. 

(2) Personen, wier monsterboekje eerst 
na 10 Mei 1940 is uitgeschreven, mogen 
slechts met toestemming van d e ,,Hafen
i.iberwachungsstelle" aangemonsterd worden. 

(3) De Nederlandsche ambtenaar van 
aanmonstering dient paspoorten en persoons
bewijzen bij de aanmonstering in bewaring 
te nemen en den aangemonsterde daarvan 
een schriftelijke verklaring te geven. P as
poort en persoonsbewijs mogen den afge
monsterde eerst bij een regelmatige afmon
stering weder warden overhandigd. 

Artikel 6. 
( 1) Op neutrale schepen mogen als 

schepeling N ederlanders en Nederlandsche 



niederliindische Untertanen sind, nur mit 
Genehmigung der Hafeniiberwachungsstelle 
angemustert werden. 

(2) Die Passe und Kennkarten dieser 
Personen sind bei der niederlandischen Mus
terungsbehorde· zu hinterlegen. Sie diirfen 
ihnen nur mit Genehmigung der Hafeniiber
wachungsstelle wieder ausgehandigt werden. 

§ 7. 
(1) D er Kapitan jedes niederliindischen 

Schiffes hat Anzeige zu erstatten, wenn ein 
Angehoriger der Mannschaft, der Niederlan
der oder niederlandischer Untertan ist, aus
serhalb der besetzten niederliindischen Ge
biete das Schiff unbefugt verlasst oder we
gen Krankheit oder aus anderen Grunden 
zuriickgelassen wird. 

(2) Die Anzeige ist in den von der deut
schen Wehrmacht besetzten Gebieten der 
Hafeniiberwachungsstelle, in neutralen Lan
dern dem zustandigen deutschen Konsulat 
unverziiglich, jedenfalls vor Auslaufen des 
Schiffes, zu erstatten. Der Anzeige ist das 
Seefahrtbuch des betreffenden Mannschafts
angehorigen bei?'ufiigen. 

§ 8. 
Muss ein Angehoriger der Mannschaft 

wegen Krankheit oder aus anderen Grun
den ausserhalb der besetzten niederliindi
schen Gebiete zuriickgelassen werden, so hat 
der Kapitan dafiir Sorge zu tragen, dass der 
fiir die Riickbeforderung des Z uriickgelasse
nen nach den besetzten niederlar.dischen Ge
bieten erforderliche Betrag bei der Behorde, 
bei der die Anzeige nach § 7 zu erstatten ist, 
erlegt wird. 

§ g. 
Die Mannschaft, darf ausserhalb der be

setzten niede; landischen Gebiete nur mit 
Genehmigung erganzt werden; die Genehmi
gung wird in den von der deutschen Wehr
macht besetzten Gebieten von der Hafen
iiberwachungsstelle, in neutralen Landern 
vom deutschen Konsulat erteilt. 

§ IO. 

Kein Angehoriger der Mannschaft und 
kein Fahrgast eines niederlandischen Schif
fes darf in neutralen Landern Verbindung 
mit den diplomatischen Vertretungen der 
ehemaligen niederlandischen Regierung auf
nehmen. 

§ II. 

Fiir die Beachtung der Vorschriften die
ses Abschnittes ist neben dem Kapitan der 
Reeder und der Schiffseigner verant wort
lich. 

ABSCHNITT II. 

Ladung. 
§ 12. 

(1) Der Kapitan jedes von See in einen 
Hafen in den besetzten niederlandischen Ge
bieten einlaufenden und jedes aus einem 
solchen Hafen auslaufenden Schiffes ist ver
pflichtet, der Hafeniiberwachungsstelle eine 
Schiffsanmeldung auf dem dazu bestimmten 
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onderdanen slechts met toestemming van de 
,,Hafeniiberwachungsstelle" worden aange
monsterd. 

(2) De paspoorten en persoonsbewijzen 
dezer personen moeten bij den N ederland
schen ambtenaar van aanmonstering in be
waring worden gegeven. Deze mogen hen 
slechts met toestemming van de ,,Hafen
iiberwachungsstelle" weder worden overhan
digd. 

Artikel 7. 
(1) De kapitein van ieder Nederlandsch 

schip dient, wanneer een schepeling, die Ne
derlander of Nederlandsch onderdaan is, bui
ten het bezette Nederlandsche gebied het 
schip onbevoegd verlaat, dan we! wegens 
ziekte of anderszins achtergelaten wordt, 
daarvan aangifte te doen. 

(2) Deze aangifte dient in de door de 
Duitsche weermacht bezette gebieden bij de 
,,Hafeniiberwachungsstelle", in neutrale 
landen bij den bevoegden Duitschen consul 
terstond, althans v66r bet vertrek van bet 
schip, te worden gedaan. Bij de aangifte 
dient bet monsterboekje van de betreffende 
schepelingen te worden overgelegd. 

Artikel 8. 
Indien een schepeling wegens ziekte of an

derszins buiten bet bezette Nederlandsche 
gebied moet worden achtergelaten, dient de 
kapitein er voor zorg te dragen, dat bet be
drag, benoodigd voor den terugkeer van den 
achtergelatene naar bet bezette Nederland
sche gebied, bij de instantie, bij welke de 
aangifte overeenkomstig artikel 7 moet wor
den gedaan, wordt gestort. 

Artikel q. 

De bemanning, met inbegrip van den ka
pitein, mag buiten bet bezette Nederland
sche gebied slechts met vergunning worden 
aangevuld; deze vergunning wordt in de door 
de Duitsche weermacht bezette gebieden 
door de bevoegde ,,Hafeniiberwachungs
stelle", in neutrale landen door den Duitschen 
consul verleend. 

Artikel ro. 
Geen schepeling noch passagier van een 

Nederlandsch schip mag zich in neutrale 
landen in verbinding stellen met de diplo
matieke vertegenwoordigingen van de voor
malige Nederlandsche regeering. 

Artikel 11. 

Naast den kapitein zijn de reeder en de 
scheepseigenaar voor de nakoming van de 
voorschriften in deze afdeeling verantwoor
delijk. 

AFDEELING II. 
Lading. 

Artikel 12. 

(1) De kapitein van ieder schip, dat uit 
zee een haven in bet bezette Nederlandsche 
gebied binnen!oopt of uit zulk een haven 
naar zee vertrekt, is verplicht bij de ,,Hafen
iiberwachungsstelle" de scheepsgegevens op 
bet daarvoor bestemde officieele formulier, 
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amtlichen Formblatt, das bei der Hafen
i.iberwachungsstelle erhaltlich ist, einzu
reichen. 

(2) Fi.ir einlaufende Schiffe ist die An
meldung sofort nach dem Einlaufen, fi.ir aus
laufende Schiffe spatestens zwolf Stunden 
vor dem Auslaufen einzureichen. Wird La
dung tibernommen, so ist die Anmeldung 
spatestens zwolf Stunden vor Beginn der 
Ladungsi.ibernahme einzureichen. 

§ 13. 
(1) Als Ladung dtirfen nur die Waren 

an Bord sein, die in den Ladungspapieren 
bezeichnet sind. 

(2) Die Angehorigen der Mannschaft 
dtirfen nur ihre eigenen Ausri.istungsgegen
stande an Bord mit sich fi.ihren. 

(3) Sendungen (Briefe und Post aller 
Art) nach dem Ausland di.irfen von den An
gehorigen der Mannschaft und den Fahr
gasten nur mit Genehmigung der Hafen
i.iberwachungsstelle befordert werden. 

(4) Ftir die Beachtung dieser Vorschrif
ten sind der Kapitan, der R eeder und der 
Schiffseigner verantwortlich. 

ABSCHNITT III. 
Strafbestimmungen. 

§ 14. 

Wer den Vorschriften dieser Verordnung 
vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt, 
wird vom Reichskommissar fi.ir die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar fi.ir Finanz und Wirtschaft) mit einer 
Ordnungsstrafe bis zu zwanzigtausend Gul
den fi.ir jeden einzelnen Fall bestraft. Eben
so wird bestraft, wer fi.ir die Beachtung der 
Vorschrift, der zuwidergehandelt wird, ver
antwortlich ist (§ II und § 13, Absatz 4), 
wenn er nicht die Anwendung der pflichtge
massen Sorgfalt oder solche Umstande nach
weisen kann, die die Anwendung dieser Sorg
falt unmoglich gemacht haben. 

ABSCHNITT IV. 
Schlussbestimmungen. 

§ 15. 
Der Reichskommissar fi.ir die besetzten 

niederlandischen Gebiete ( Generalkommis 
sar fi.ir Finanz und Wirtschaft) erlasst die 
zur Durchfi.ihrung und Erganzung dieser 
Verordnung erforderlichen Vorschriften. So
weit es sich dabei um Rechtsvorschriften 
handelt, werden sie im Verordnungsblatt 
ftir die besetzten niederlandischen Gebiete 
verktindet. 

§ 16. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 
Den Haag, am 12. Marz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischer, Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 
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hetwelk bij de ,,Hafentiberwachungsstelle" 
verkrijgbaar is , in te dienen. 

(2) D eze gegevens moeten bij binnen
loopende schepen terstond na het binnen
loopen, bij vertrekkende schepen uiterlijk 
twaalf uren v66r het vertrek worden inge
diend. Indien lading wordt ingenomen, moe
ten de scheepsgegevens uiterlijk twaalf uren, 
voordat met laden begonnen wordt, worden 
ingediend. 

Artikel 13 . 
(1) Slechts die goederen, welke in de 

ladingspapieren zijn vermeld, mogen zich als 
lading aan boord bevinden. 

(2) D e schepelingen mogen slechts voor
werpen, welke tot hun eigen uitrusting be
hooren, bij zich aan boord hebJ;>en. 

(3) Zendingen (brieven en alle soorten 
van post) voor het buitenland mogen door 
schepelingen en door passagiers slechts met 
toestemming van de ,,Hafentiberwachungs
stelle" worden vervoerd. 

(4) De kapitein, de reeder en de scheeps
eigenaar zijn voor de nakoming van deze 
voorschriften verantwoordelijk. 

AFDEELING III. 
Strafbepalitlgen. 

Artikel 14. 

Hij die opzettelijk of door zijn schuld in 
strijd handelt met de voorschriften van deze 
verordening wordt door den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) met een tuchtrechte
lijke straf van ten hpogste twintig duizend 
gulden voor elk geval afzonderlijk gestraft. 
Met dezelfde straf wordt degene gestraft, die 
verantwoordelijk is voor de nakoming van 
het voorschrift, waarmede in strijd wordt 
gehandeld (artikel II en artikel 13, lid 4), 
tenzij hij aantoont, dat hij de met zijn plicht 
overeenkomende zorgvuldigheid heeft be
tracht of van het bestaan van omstandighe
den doet blijken, op grond waarvan het be
trachten eener zoodanige zorgvuldigheid niet 
mogelijk was. 

AFDEELING IV. 
Slotbepalitlger, . 

Artikel 15. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne 

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) 
vaardigt de voor de uitvoering en aanvul
ling van deze verordening noodige voor
schriften uit. Voor zoover het hierbij rechts
voorschriften betreft, worden deze in het 
Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied afgekondigd. 

Artikel 16. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 Maart 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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24. Januar z941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Justiz und fiir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt i.iber Versammlungen von 
lnhabern von Inhaberschuldverschrei
bungen . (Verordnungsblatt, Sti.ick 10). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/x940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l. 

Beschli.isse einer Versammlung im Sinne 
des Artikels , 7, Absatz 1, des Gesetzes i.iber 
die Versammlung von Inhabern von Inha
berschuldverschreibungen (Wet op de ver
gadering van houders v an schuldbrieven aan 
toonder) ki:innen sich auch auf Forderungen, 
welche schon !anger als ein Jahr fiillig sind, 
beziehen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. Sie tritt am 1. Januar 
1942 ausser Krait. 

Den Haag, am 24. Januar 1941. 

Der G.-S. im Min. liir justiz, 
J. C. TENKINK. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schillahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

zo. Marz z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Finanzen, fi.ir Justiz, fi.ir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt, fi.ir Landwirt
schaft und Fischerei und fi.ir Kolonien 
i.iber Anzeigepflicht und Amnestie auf 
steuerrechtlichem und devisenrecht
lichem Gebiete. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 10.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet : 

ABSCHNITT I . 

Anzeigepllicht. 

§ I. 

Es sind anzuzeigen 
1) Werte, die sich im In- oder Ausland 

befinden oder befanden, in ihrer Gesamtheit 
einen Wert von mehr als fi.infhundert Gul
den haben und der Vermogensteuer unterlie
gen oder fi.ir die Jahre 1939/1940 und 1940/ 
1941 unterlegen hiitten, der Steuerbehi:irde 
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24 januari z941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende verga
deringen van houders van schuldbrieven 
aan toonder. (Verordeningenblad, Stuk 
10.) 

Op groncl van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Besluiten eener vergadering, bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, der Wet op de vergade
ring van houders van schuldbrieven aan 
toonder, kunnen mede betreffen vorderin
gen, welke reeds !anger dan een jaar opeisch
baar zijn. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. Het vervalt met ingang 
van 1 Januari 1942. 

's-Gravenhage, 24 Januari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van justitie, 

J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

zo Maart z94z. BESLUIT van oe Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij en van Kolo
nien betreffende de verplichting tot aan
gifte en betreffende amnestie op het ge
bied der belastingen en der deviezen. 
(Verordeningenblad, Stuk 10.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/ ,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

AFDEELING I. 

Verplichting tot aangilte. 

Ar.tik,el 1. 
Aangifte moet worden gedaan van: 
1) waarden welke zich binnen of buiten 

het Rijk bevinden of bevonden, waarvan de 
gezamenlijke waarde meer dan f 500 be
draagt en welke voor de heffing van de ver
mogensbelasting als vermogen in aanmer
king komen of voor de belastingjaren 1939/ 
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aber fri.iher weder v on dem Steuerpflichti
gen noch von einer ande ren Person, die die 
Pflichten des Steuerpflichtigen zu erfi.illen 
hat, angegeben warden sind; 

2) Werte, die nach der Devisenverord
nung 1940 anbietungspflichtig oder nach der 
Verordnung Nr. 155/r940 i.iber die Anmel
dung auslandischer Effekten, nach der Ver
ordnung Nr. 203/1940 i.iber die Einfuhr in
landischer oder auslandischer Zahlungsmittel 
und Effekten, nach der Verordnung Nr. 35/ 
1941 i.iber die Anmeldung auslandischer For
derungen und anderer n icht in Effekten ver
korperter auslandischer Werte oder nach der 
Dritten Durchfi.ihrungsverordnung zur Sperr
marksteuerverordnung 1940 (,,Nederland
sche Staatscourant" 1941, Nr. r7) anmelde
pflichtig sind oder waren, bisher aber nicht 
angeboten oder angemeldet warden sind; 

3) den Steuerbehorden bisher verschwie
gene Tatsachen, die zu hoheren Steuem vom 
Einkommen fi.ir die Jahre 1939/r940 und 
1940/1941 oder vom Umsatz innerhalb der 
Jahre 1939 und 1940 gefi.ihrt hatten. 

§ 2. 

( 1) Anzeigepflichtig ist 
r) wer auf Grund anzuzeigender Werte 

oder Tatsachen steuerpflichtig oder anbie
tungspflichtig oder anmeldungspflichtig war 
oder ist; 

2) wer nach den Vorschriften des Steuer
rechts sowie nach der Devisenverordnung 
r940 und ihren Ausfi.ihrungsvorschriften die 
Pflichten einer in Ziffer r genannten Person 
zu erfi.illen hatte oder hat. 

(2) Eine ordnungsmassige Anzeige, die 
von einem Anzeigepflichtigen oder namens 
eines Anzeigepflichtigen erstattet wird, 
kommt in dem gleichen Umfang wie diesem 
Anzeigepflichtigen auch den tibrigen An
zeigepflichtigen zugute. 

§ 3. 
Die Anzeige ist bei dem zustandigen ,, In

specteur der directe belastingen" oder bei 
einer anderen Behorde der Staatsfinanzver
waltung zu erstatten. 

§ 4· 
(r) Die Anzeige ist ohne besondere Auf

forderung bis zum Ablauf des 15. April 1941 
zu erstatten. 

(2) Die Frist kann fi.ir einzelne Falle 
auf Antrag des Anzeigepflichtigen von der 
Anzeigestelle i.iber den 15. April 1941 hinaus 
verlangert werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Verlangerungsantrag kann nur 
vor Ablauf der Frist gestellt werden. 

r940 en 1940/r94r in aanmerking hadden 
moeten zijn gekomen, doch welke tot dusver 
noch door den belastingplichtige noch door 
een antler, die de verplichtingen van den 
belastingplichtige dient na te komen, bij de 
belastingadministratie werden aangegeven; 

2) waarden w elke ingevolge de Deviezen
verordening r940 moeten of hadden moeten 
worden aangeboden of welke ingevolge de 
besluiten No. 155ir940 betreffende de aan
gifte van buitenlandsche effecten, No. 203i 
r940 betreffende den invoer van binnen
landsche en buitenlandsche betaalmiddelen 
en effecten, No. 35/194r betreffende de aan
gifte van buitenlandsche vorderingen en an
dere niet in effecten belichaamde buiten 
landsche waarden, of ingevolge de Derde 
Uitvoeringsbeschikking betreffende het Ge
blokkeerde Marken-belastingbesluit 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1941, No. 
r 7) moeten of hadden moeten worden 
aangegeven, doch welke tot dusver niet wer
den aangeboden of niet werden aangegeven; 

3) feiten welke tot dusver voor de be
lastingadministratie zijn verzwegen en die 
geleid zouden hebben tot het heffen van een 
hooger bedrag wegens belastingen naar het 
inkomen over de belastingjaren 1939/1940 
en 1940/194, of wegens omzetbelasting in 
de jaren 1939 en 1940. 

Artikel 2. 

(r) Tot aangifte is verplicht: 
1) hij die naar of mede naar aan te geven 

waarden of feiten belastingplichtig was of is 
of voor wien uit hoofde van die waarden of 
feiten een verplichting tot aanbieding of tot 
aangifte bestond of bestaat; 

2) hij die ingevolge belastingrechtelijke 
-voorschriften of ingevolge de Deviezenver
ordening 1940 en de ter uitvoering daarvan 
gegeven voorschriften, de verplichtingen van 
een onder 1 bedoelden persoon diende of 
dient na te komcn. 

(2) Een aangifte met inachtneming van 
dit besluit, gedaan door of namens hem die 
tot aangifte verplicht is, werkt ten gunste 
van de overige tot aangifte verplichte perso
nen in gelijken omvang als ten aanzien van 
den persoon, door of namens wien zij is ge
daan. 

Artikel 3. 
De aangifte dient te warden gedaan bij 

den bevoegden inspecteur der directe belas
tingen of bij een andere instantie van de 
Rijksbelastingadministratie. 

Artikel 4. 
(,) De aangifte moet zonder dat daar

t-oe een bijzondere uitnoodiging wordt ge
daan, geschieden v66r of op 15 April 1941. 

(2) De termijn kan voor bepaalde ge
vallen op verzoek van dengene die tot aan
gifte verplicht is, door den persoon, bij wien 
de aangifte moet geschieden, warden ver
lengd, indien daartoe een gewichtige reden 
aanwezig is. Het verzoek om verlenging kan 
sl.,chts v66r het verstrijken van den termijn 
warden gedaan. 
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ABSCHNITT II. 
Am.nestie. 

§ 5. 
(1) Bei ordnungsmassiger Erfiillung der 

Anzeigepflicht tritt Straffreiheit (auch Be
freiung von Disziplinarstrafe) flir Steuer
und Devisenzuwiderhandlungen ein, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung be
gangen worden sind 

1) hinsichtlich der angezeigten Werte 
und Tatsachen, 

2) hinsichtlich der Zahlungsmittel und 
sonstigen Werte, die zum Erwerb der ange
zeigten Werte unmittelbar oder mittelbar 
verwendet worden sind. 

(2) Fur zu wenig gezahlte Steuem tritt 
Befreiung von der Nachzahlungspflicht (ein
schliesslich Zuschlagen) hinsichtlich der im 
Absatz 1, Ziffem 1 und 2, genannten Werte 
und Tatsachen insoweit ein, als es sich han
delt 

1) um Vermogen- und Verteidigungs
steuer flir die Zeit vor dem 1. Mai 1940, 

2) um Einkommen- undGemeindefonds
steuer fiir die Zeit vor dem 1. Mai 1940, 

3) um Gewinnsteuer fiir vor dem 1. Ja
nuar 1941 abgelaufene Jahre, 

4) um Kouponsteuer, sofem die Steuer
schuld vor dem 1. Januar 1941 entstanden 
ist, 

5) um Dividenden- und Tantiemen
steuer, 

6) um die Steuer der toten Hand, 
7) um Erbschafts- und Schenkungs

steuer, sofem die Steuerschuld vor dem 1. 

Januar 1941 entstanden ist, 
8) um Umsat2steuernachzahlungen fiir 

vor dem 1. Januar 1941 abgelaufene Steuer
abschnitte, 

9) um Stempelsteuer, sofern die Steuer
schuld vor dem Inkrafttreten dieser Verord
nung entstanden ist. 

(3) Befreiung von einer sich aus der An
zeige gemass § 1 etwa ergebendcn Nachzah
lungspflicht an Sperrmarksteuer tritt ein, 
wenn der Steuerpflichtige den steuerpflich
tigen Vorgang nach naherer Anordnung des 
Inspecteurs der Sperrmarksteuer rUckgangig 
macht. In den Fallen des § 3, Absatz 3, der 
Sperrmarksteuerverordnung 1940 kann von 
der RUckgangigmachung ganz oder teilweise 
abgesehen werden. 

(4) Ermittlungen nach steuerlichen Tat
bestanden, die hiernach zu keiner Steuerh~
bung fiihren, finden nicht statt. 

§ 6. 
Die im § s aufgefiihrten Vergiinstigungen 

treten nicht ein, 
1) wenn die Anzeige unvollstandig ist, 

d.h. nicht alle anzeigepflichtigen Werte und 
Tatsachen enthalt, 

2) insoweit dem Anzeigepf!ichtigen vor 

AFDEELING II. 
Am.nestie. 
Artikel 5. 

(1) Ingeval d e verplichting tot aangifte 
overeenkomstig dit besluit wordt nageko
men, treedt straffeloosheid (daaronder be
grepen het achterwege laten van tuchtmaat
regelen of administratiefrechtelijke maat
regelen) in wegens overtredingen van bepa
lingen in zake belastingen en deviezen, welke 
v66r het in werking treden van dit besluit 
zijn begaan: 

1) voor zoover betreft de aangegeven 
waarden en feiten; 

2) voor zoover betreft de betaalmidde
len en andere waarden, welke middellijk of 
onmiddellijk zijn aangewend tot het verkrij
gen van de aangegeven waarden. 

(2) T en aanzien van te weinig betaalde 
belastingen vervalt de verplichting tot na
of bijbetaling (verhoogingen daaronder be
grepen) met betrekking tot e in het eerste 
lid, onder 1 en 2, bedoelde waarden en fei
ten, voor zoover het betreft: 

1) vermogens- en verdedigingsbelasting 
over den tijd v66r x Mei 1940; 

2) inkomsten- en gemeentefondsbelas
ting over den tijd v66r 1 Mei 1940; 

3) winstbelasting over jaren, welke v66r 
1 Januari 1941 zijn geeindigd; 

4) couponbelasting, voor zoover de be
lastingschuld v66r 1 Januari 1941 is ont
staan; 

5) dividend- en tantiemebelasting; 

6) belasting van de Doode Hand; 
7) successie- en schenkingsrecht, voor 

zoover de belastingschuld v66r 1 J anuari 
1941 is ontstaan; 

8) bijbetaling of navordering van ornzet
belasting voor belastingtijdvakken, welke 
v66r 1 Januari 1941 zijn verstreken; 

9) zegelrecht, voor zoover de belasting
schuld v66r het in werking treden van dit 
besluit is ontstaan. 

(3) Op vrijstelling van een uit een over
eenkomstig artikel 1 gedane aangifte voort
vloeiende verplichting tot na- of bijbetaling 
van geblokkeerde-markenbelasting bestaat 
aanspraak, indien de belastingplichtige het 
belastbare feit ongedaan maakt overeenkom
stig een ter zake gegeven opdracht van den 
Inspecteur van de geblokkeerde-markenbe
lasting. In de gevallen, bedoeld in artikel 3, 
derde lid , van het Geblokkeerde Marken
belastingbesluit 1940, kan van het ongedaan 
maken geheel of ten deele worden afgezien. 

(4) E en nader onderzoek naar feiten, 
welke met belastingheffing verband houden 
en volgens de vorige leden niet tot belasting
hef fing leiden, vindt niet plaats. 

Artikel 6. 
De in artikel s vervatte gunsten blijven 

achterwege: 
1) indien de aangifte onvolledig is, 

d.w.z. niet alle waarden en feiten inhoudt, 
welke moeten worden aangegeven; 

2) voor zoover dengene, die tot aangif-
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Inkrafttreten dieser Verordnung eroffnet 
worden ist, dass die zustandige Stelle von 
bisher nicht angegebenen Werten oder Tat
sachen K enntnis hat. 

ABSCHNITT III. 

Straf- und Schlussbestimmungen. 

§ 7. 
Wer d er Anzeigepflicht nach dieser Ver

ordnung nicht, nicht vollstandig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, wird nach den ein
schlagigen Bestimmungen der Rechtsvor
schriften bestraft, gegen die er verstossen 
hat, jedoch mit der Massgabe, dass 

1) die dort ausgesprochene Strafandro
hung auf das Doppelte erhoht wird, 

2) wenn neben Freiheitsstrafe Geldstrafe 
angedroht ist, bei Vorsatz die Geldstrafe 
ausser Betracht bleibt. 

§ 8. 
Die zur Durchfiihrung und Erganzung die

ser Verordnung erforderlichen Vorschriften 
erlasst der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen. 

§ 9. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung in Kraft. 
Den Haag, am 10. Marz 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen , 
L . J . A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 
J. C. TENKINK. 

D er G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Kolonien, 
0 . E.W. Srx. 

28. Februar z94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretiirs im Ministerium fiir 
Finanzen Uber die Erhohung der Ta
baksteuer. (Verordnungsblatt , Stiick 
10). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. _3/i940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Artikel 5 des Tabakgesetzes (Staatsblatt 
1921, Nr. 712) in der Fassung des Artikels 1, 
Buchstabe c, des Gesetzes vom 8. Dezember 
1938 (Staatsblatt Nr. 410) hat zu lauten wie 
folgt : 

Die Steuer betragt fiir Zigarren mit ge
schlossener Spitze im Gewicht von 3½ kg 

te verplicht is voor het in werking treden 
van dit besluit, ter kennis is gebracht, dat de 
bevoegde persoon, bij wien de aangifte meet 
worden gedaan, er mede bekend is, dat waar
den en feiten tot dusver niet zijn aangege
ven. 

AFDEELING III. 

Straf- en slotbepa/ingen. 

Artikel 7. 

H ij die de verplichting tot aangifte inge
volge dit besluit niet, nie t volledig of niet 
tijdig nakomt, wordt gestraft volgens de des
betreffende bepalingen geldende voor de 
overtredingen van wettelijke voorschriften, 
welke hij heeft begaan, evenwel met dien 
verstande, dat : 

1) het maximum van de in die bepalin
gen gestelde s traffen wordt v erdubbeld; 

2) indien naast vrijheidsstraf geldboete 
is gesteld, de geldboete in geval van opzet 
buiten aanmerking blijft. 

Artikel 8. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien vaardigt de voor de 
uitvoering en aanvulling van dit besluit ver
eischte voorschriften uit. 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 10 Maart 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S .- G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Kolonien, 
0. E.W. Six. 

N°. 53. 

28 Februari z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende verhooging 
van den tabaksaccijns. (Verordeningen
blad, Stuk 10). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Artikel 5 der Tabakswet (Staatsblad 1921, 

No. 712), zooals dit artikel laatstelijk is ge
wijzigd bij artikel 1, letter c, van de Wet 
van 8 ,December 1938 (Staatsblad No. 410), 
wordt gelezen als volgt: 

,,De accijns bedraagt voor sigaren met 
dichtgewerkten kop, wegende per 1000 stuks 
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oder mehr pro 1000 Stuck 20 vom Hundert, 
fi.ir andere Zigarren 25 vom H undert, filr 
Rauch-, Kau- t:nd Schnupftabak 30 vom 
Hundert und filr Zigaretten 50 vom Hundert 
des Kleinverkaufspreises. 

Ausserdem wird auf die Tabaksteuer ein 
Zuschlag von 100 vom Hundert erhoben. 

Der Generalsekretiir im Ministerium filr 
Finanzen bestimmt, wie die im Absatz 1 

bezeichnete Steuer zu berechnen ist. 

§ 2. 

(1) Der Zuschlag gilt nicht als Tei! des 
Kleinverkaufspreises im Sinne des Artikels 
2 des Tabakgesetzes; im ilbrigen gelten auch 
in Bezug auf den Zuschlag die Bestimmun
gen des Tabakgesetzes. D er Zuschlag wird 
von dem Steuerbetrag berechnet, der nach 
dem auf dem Tabaksteuerzeichen angegebe
nen Kleinverkaufspreis zu entrichten ist. Er 
ist durch Verwendung von Steuerzeichen , 
auf denen neben dem Kleinverkaufspreis der 
erhobene Zuschlag aufgedruckt ist, zu ent
richten. Er wird in ganzen oder halben Cents 
erhoben; Teile eines halben Cents werden 
auf einen halben Cent aufgerundet. 

(2) Als Preis im Sinne des Artikels 45, 
Absiitze 1 und 3, des Tabakgesetzes gilt der 
um den Zuschlag vermehrte, auf dem Ta
baksteuerzeichen gemass Artikel 7, Absatz 3, 
des Tabakgesetzes aufgedruckte Kleinver
kaufspreis. 

§ 3. 

(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
filr Finanzen bestimmt, wie beim Uebergang 
der filr den Verbrauch bestimmten Tabak
erzeugnisse in den freien Verkehr, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord
nung bereits mit Steuerzeichen versehen und 
in Herstellungsbetrieben, Zollniederlagen 
oder in den im Artikel 38 des Tabakgeset
zes bezeichneten Lagerraumen vorhanden 
sind, nachzuweisen ist, dass filr diese Ware 
der gemiiss § 1 dieser Verordnung fiillige Zu
schlag entrichtet worden ist. Unterliisst es 
der Hersteller oder der Einlagerer, diesen 
Nachweis vorschriftsmiissig zu erbrin gen, so 
wird angenommen, dass die Ware hinsicht
Jich der Anwendung der Artikel 29, Absatz 
2, 37, Absatz 3, und 70 des Tabakgesetzes 
nicht mit den erforderlichen Steuerzeichen 
versehen ist. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fil r Finanzen kann anordnen , dass im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
Hersteller und Grosshiindler die bei ihnen 
vorhandenen nicht verwendeten Steuerzei
chen zum Zwecke des Umtausches gegen 
andere Steuerzeichen eingereicht werden 
milssen. Er erliisst ferner die zur Durchfilh
rung dieser Verordnung erforderlichen Vor
schriften. 

§ 4. 
Wer den Vorschriften dieser Verordnung 

und den dazu ergangenen Durc'1filhrungs
vorschriften zuwiderhandelt, wird mit einer 
Geldstrafe von filnfundzwanzig bis zu ein-

3½ kilogram of meer, 20 ten honderd, voor 
andere sigaren 25 t en honderd, voor rook
en pruimtabak en snuif 30 ten honderd en 
voor sigaretten 50 ten honderd van den 
kleinhandelsprijs. 

Op den tabaksaccijns worden bovendien 
100 opcenten geheven. 

De wijze van b erekening van den in het 
eerste lid bedoelder. accijns wordt bepaald 
door den Secretaris- G eneraal van het De
partement van Financien." 

Artikel 2. 

(1) De opcenten gelden in den zin van 
a rtikel 2 van de Tabakswet niet als dee! van 
den kleinhandelsprijs; overigens gelden ook 
voor de opcenten de bepalingen van de Ta
bakswet. De opcenten worden berekend over 
het accijnsbedrag, dat blijkens den op het 
tabakszegel vermelden kleinhandelsprijs ver
schuldigd is. Zij worden voldaan door mid
del van tabakszegels, welke ter voldoenin g 
van den accijns worden gebruikt, op welke 
zegels, behalve de kleinhandelsprijs, het aan 
opcenten verschuldigde bedrag wordt ver
meld. Zij worden geheven in heele of halve 
centen; onderdeelen van een halven cent 
worden voor een halven cent gerekend. 

(2) Als prijs ·in den zin van artikel 45, 
eerste en derde lid, ·van de T abakswet geldt 
de met het bedrag van de opcenten vermeer
derde op het tabakszegel volgens artikel 7, 
derde lid, van de Tabakswet vermelde klein
handelsprijs. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Financien bepaalt de wijze, 
waarop bij overgang in het vrije verkeer ten 
aanzien van voor verbruik bestemde tabaks
fabrikaten, welke op het ti.idstip van het in 
werking treden van dit. besluit voorzien van 
zegels in fabrieken, entrepots of bergplaat
sen, bedoeld in artikel 38 van de Tabakswet, 
in voorraad zijn, zal moeten worden aange
toond, dat daarvoor de overeenkomstig ar
tikel I van dit besluit verschuldigde opcen
ten zijn voldaan. Indien de fabrikant of 
entrepositaris in gebreke blij ft dit op de 
voorgeschreven wijze aan te toonen, worden 
de tabaksfabrikaten voor de toepassing van 
de artikelen 29, tweede lid, 37, derde lid, en 
70 van de Tabakswet aangemerkt als niet 
van de vereischte zegels te zij n voorzien. 

(2) De S ecretaris-Generaal van het D e
partement van Financien kan voorschrijven, 
dat op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit fabrikanten en groothande
laars de bij hen voorhanden, niet gebruikte 
zegels moeten inleveren, ten einde tegen 
andere zegels te worden ingeruild. Hij geeft 
verder voorschriften, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit. 

Artikel 4 . 
D egene, die de voorschriften van dit be

sluit en die, uitgevaardigd ter uitvoering 
daarvan, overtreedt, wordt gestraft met een 
boete van ten minste vijf en twintig en ten 
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tausend Gulden bestraft, unbeschadet der 
Beschlagnahme und Einziehung der Steuer
zeichen, deren vorschriftsmassiger Umtausch 
unterlassen warden ist. 

§ 5. 
Die Artikel 48, 61 und 77 bis 80 des Ta

bakgesetzes gelten auch fiir diese Verord
nung und die dazu ergangenen Durchftih
rungsvorschriften. 

§ 6. 
Die Verordnung Nr. 77/t940 Uber Erho

hung der Tabaksteuer tritt am Tage des 
Inkrafttretens dieser Verordnung ausser 
Kraft ; sie bleibt fiir die vor diesem Zeit
punkt entstandenen Steueranspriiche und 
begangenen strafbaren Handlungen in Kraft. 

§ 7. 
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 

1938 (Staatsblatt Nr. 413) tritt am Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung ausser 
Kraft. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am 1. April 1941 

in Kraft. 
Den Haag, am 28. Februar 1941_ 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

4. Marz z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fiir Land
wirtschaft und Fischerei zur Abande
rung der Verordnung Nr. 143/t940 zur 
Durchfiihrung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Fleisch und Fleisch
waren). (Verordnungsblatt, Stiick 10) . 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

§ 1 der Verordnung Nr. 143/i940 zur 
Durchfiihrung des Zuteiiungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Fleisch und Fleischwaren) 
hat zu lauten wie folgt: 

,,Alie ganz oder teilweise· fiir den mensch
lichen Genuss geeigneten Teile von Rindem, 
Schweinen, Pferden und Schafen sowie 
Fleischwaren im Sinne des Artikels 2, Ab
satz 1, Buchstabe b, des Fleischbeschauge
setzes (Staatsblatt 1919, Nr. 524) sind Zu
teilungswaren im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

D en Haag, am 4. Marz 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 

und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD. 

hoogste duizend gulden, onverminderd de 
inbeslagneming en verbeurdverklaring van 
de zegels, waarvan de voorgeschreven inle
vering is nagelaten. 

Artikel 5. 
De artikelen 48, 61 en 77 tot en met 80 

van de Tabakswet gelden ook voor dit be
sluit en de daarop gegronde voorschriften. 

Artikel 6. 
Het Besluit No. 77/tg40 betreffende ver

hooging van den tabaksaccijns vervalt met 
ingang van den dag van het in werking tre
den van dit besluit, behalve t en aanzien van 
de reeds verschuldigde belasting en begane 
strafbare feiten. 

Artikel 7. 
Artikel 2 der Wet van 27 December 1938 

(Staatsblad No. 41~) vervalt met ingang van 
den dag van het in werking treden van dit 
besluit. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 April 1941. 
's-GravenhagP., 28 Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L . J. A. TRIP. 

4 Maart z94z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, hou
dende wijziging van de Beschikking No. 
143/1940 ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van vleesch en vleesch
waren). (Verordeningenblad, Stuk 10) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Artikel I van de Beschikking No. 143/1940 
ingevolge de D istributiewet 193g (distribu
tie van vleesch en vleeschwaren) wordt ge
lezen als volgt: 

,,Alie geheel of ten deele voor mensche
lijke consumptie geschikte deelen van run
deren, varkens, paarden en schapen, alsmede 
vleeschwaren in den zin van artikel 2, lid 1, 

onder b, van de Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, No. 524) warden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939." 

Artikel 2 . 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Maart 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 
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z9. Marz z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten nieder
landischen Gebiete Uber die Anordnung 
des Verwaltungsstandrechts. (Verord
nungsblatt, Stiick 11.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Erachtet es der Reichskommissar 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel
lung der offentlichen Ordnung und der Si
cherheit des off~ntlichen Lebens fi.ir notwen
dig, so ordnet P. r fi.ir diese Gebiete oder fiir 
einzelne ihrer Teile das Verwaltungsstand
recht an. 

(2) Die Anordnung des Verwaltungs
standrechts wird <lurch ihre Verkiindung so
fort wirksam. Die VerkUndung erfolgt <lurch 
Anschlag an offentlichen Strassen, Wegen 
und Platzen, <lurch den Rundfunk, die Pres
se oder in ortsiiblicher Weise. Entsprechen
des gilt fi.ir die Aufhebung des Verwaltun gs
standrechts. 

(3 ) Die Anordnung des Verwaltungs
standrechts wird mit dem Befehl verbunden, 
<lass sich jedermann van alien Umtrieben, 
die die offentliche Ordnung und die Sicher
heit des offentlichen Lebens zu storen oder 
zu gefahrden geeignet sind, zu enthalten und 
den besonderen Anordnungen des Reichs
kommissars zu fiigen hat, die dieser unter 
ausdriicklichem Hinweiss auf die Srenge 

des Verwaltungsstandrechts erlasst, widrigen
falls er der standgerichtlichen Aburteilung 
verfallt. 

§ 2 . 

In dem Gebiet, fi.ir welches das Verwal
tungsstandrecht angeordnet ist, treten fi.ir 
<lessen Dauer tlie Bestimmungen der §§ 3 
bis 8 in Kraft, soweit der Reichskommissar 
nichts anderes bestimmt. 

§ 3. 

(1) Der Hohere SS- und Polizeifi.ihrer 
trifft alle Massnahmen, die ihm zur Auf
rechterhaltung oder Wiederherstellung der 
offentlichen Ordnung und der Sicherheit des 
offentlichen Lebens erforderlich erscheinen. 

(2) Er erlasst die zur Durchfiihrung sei
nes Auftrages erforderlichen Rechtsvorschrif
ten. Sie konnen unbeschadet der Vorschrift 
des § 7 Geldstrafen in unbeschrankter Hohe, 
Haft- und Gefangnisstrafen androhen und 
bedUrfen der VerkUndung in der im § 1, Ab
satz 2, Satz 2, bezeichneten Art. 

(3) Bei der Durchfi.ihrung seines Auf
trages kann der H ohere SS- und Polizei
fiihrer vom geltenden Recht abweichen. 
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z9 Maart 194z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het af
kondigen van het civiele standrecht. 
(Verordeningenblad, Stuk 11.) 

Op grand van § s van het D ecreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Wanneer de Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied zulks voor 
de handhaving of het herstel van de open
bare orde en van de veiligheid van het open
bare !even noodig acht, kondigt hij voor <lit 
gebied of voor bepaalde deelen daarvan het 
civiele standrecht af. 

(2) Het civiele standrecht treedt door 
de enkele afkondiging daarvan terstond in 
werking. D eze afkondiging geschiedt door 
aanplakking op openbare straten, wegen of 
pleinen, door den radio-omroep, door de pers 
of volgens plaatselijk gebruik. D e opheffing 
van het civiele standrecht geschiedt dien
overeenkomstig. 

(3) De afkondiging van het civiele 
standrecht gaat gepaard m et het bevel, dat 
een ieder zich heeft te onthouden van iedere 
beroering, welke de openbare orde en de vei
ligheid van het openbare !even zou kunnen 
verstoren of in gevaar zou kunnen brengen, 
en zich heeft te schikken naar de bijzondere 
maatregelen van den Rijkscommissaris, wel
ke deze, daarbij uitdrukkelijk de aandacht 
vestigende op de scherpte van het civiele 
standrecht, uitvaardigt, terwijl hij die aan 
een en antler niet voldoet standrechtelijk zal 
warden vervolgd. 

Artikel 2. 

In het gebied, waarvoor het civiele stand
recht is afgekondigd, treden voor den duur 
daarvan de bepalingen van de artikelen 3 tot 
en met 8 in werking, voor zoover de Rijks
commissaris niet anders bepaalt. 

Artikel 3. 

(1) De Hoogere SS- en Politieleider treft 
alle maatregelen, welke hij voor de handha
ving en het herstel van de openbare orde en 
de veiligheid van het openbare !even noodig 
acht. 

(2) Hij vaardigt de ter uitvoering van 
zijn taak noodige rechtsvoorschriften uit. 
Deze kunnen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 7, geldboeten tot een onbeperkt be
drag, hechtenis van ten hoogste zes weken 
en gevangenisstraf van t en hoogste vijf ja
ren inhouden; zij dienen op de wijze, als be
doeld ;n artikel 1, lid 2, tweede volzin, te 
warden afgekondigd. 

(3) B ij de uitvoering van zijn taak kan 
de Hoogere SS- en Politieleider van het gel
dende recht afwijken. 
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§ 4· 
(1) Der Rcichskommissar bestellt fiir 

das ganze Gebiet, flir welches das Verwal
tungsstandrecht angeordnet ist, einen Sonder
beauftragten. 

(2) D ern Sonderbeauftragten untersteht 
die gesamte offentliche Verwaltung nichtpo
lizeilicher Art , soweit der H ohere SS- und 
Polizeiflihrer gemass § 3, Absatz 1, in diese 
nicht eingrei ft. 

(3) D er Sonderbeauftragte erlasst die 
zur Durchfiihrung seines Auftrages erforder
lichen Rechtsvorschriften. Sie konnen unbe
schadet der ·vorschrift des § 7 Geldstrafen 
in unbeschrankter Rohe, Haft- und Gefang
nisstrafen androhen und bedlirfen der Ver
klindung in der im § 1, Absatz 2, Satz 2 , be
zeichneten Art. 

(4) Bei der Durchflihrung seines Auf
trags kann der Sonderbeauftragte vom gel
tenden Recht abweichen. 

(5) D er Reichskommissa r behalt sich 
vor, auch fiir einzelne Teile d es Gebietes, 
flir welches das Verwaltungsstandrecht an 
geordnet ist, Sonderbeauftragte zu bestellen. 

§ 5. 
Die Tatigkeit aller Vertretungskorper

schaften sowie aller kollegial beschliessenden 
Verwaltungsausschlisse offentlichrechtlicher 
Art ruht. Ihre Befugnisse gehen auf das sach
lich in Betracht kommcnde leitende Verwal
tungsorgan (z.B. Kommissar in der Provinz, 
Blirgermeister, Deichgraf usw.) Uber. 

§ 6. 
Die Wirksamkeit allgemein verbindlicher 

Rechtsvorschriften, die von den Generalse
kretaren in den niederlandischen Ministe
rien gemass § 3, Absatz 2, Satz 2, der Ver
ordnung Nr. 3/1940 oder auf Grund der Ver
ordnung Nr. 23/1940 erlassen werden, ist von 
der vorherigen Zustimmung des Sonderbe
auftragten (§ 4) abhangig. 

§ 7. 
Der Standgerichtsbarkeit v erfallt, wer 

nach Anordnung des Verwaltungsstandrechts 
vorsatzlich an Umtrieben teilnimmt, die die 
offentliche Ordnung und die Sicherheit des 
offentlichen Lebens zu storen .oder zu ge
fahrden geeignet sind oder wer den gemass 
§ 1, Absatz 3, ergangenen besonderen An
ordnungen des Reichskommissars vors3.tz
lich zuwiderhandelt. Er wird mit dem Tode, 
in leichteren Fallen mit lebenslanglichem 
Zuchthaus oder mit Zucht haus nicht unter 
zehn J ahren bestraft. 

§ 8. 
(1) Als Standgericht urteilt das Deut

sche Obergericht nach den im Altreich gel-

Artikel 4. 
(r) D e R ijkscommissaris benoemt voor 

het geheele gebied , waarvoor het civiele 
standrecht is afgekondigd, een bijzonderen 
gevolmachtigde. 

(2) Het geheele openbare bestuur, met 
uitzondering van de politie, is ondergeschikt 
aan den bijzonderen gemachtigde, voor zoo
ver de Hoogere SS- en P olitieleider in deze 
niet overeenkomstig het eerste lid van arti
kel 3 ingrij pt. 

(3) D e bijzondere gemachtigde vaardigt 
de ter uitvoering van zijn taak noodige 
1·echtsvoorschriften uit. Deze kunnen , on
verminderd het bepaalde in artikel 7, geld
boeten tot een onbeperkt bedrag, hechtenis 
van ten hoogste zes weken en gevangenis
straf van ten hoogst e vijf jaren inhouden ; 
zij dienen op de wijze , als bedoeld in artikel 
1 , lid 2 , tweede volzin, te worden afgekon
digd. 

(4) Bij de uitvoering van zijn taak kan 
de bijzondere gemachtigde van het geldende 
recht afwijken. 

(5) De Rijkscommissaris behoudt zich. 
het rech.t voor ook voor bepaalde deelen van 
h.et gebied, waarvoor het civiele standrech.t 
is afgekondigd, bijzondere gemachtigden te 
benoemen. 

Artikel 5. 
De werkzaamheden van alle vertegen

woordigende lichamen, zoomede van alle 
openbare bestuurscolleges, welke in verga
dering besluiten nemen, blijven rusten. Hun 
bevoegdheden gaan over op het daarvoor in 
aanmerking komende leidende bestuursor
gaan (bij voorbeeld Commissaris in de pro
vincie, burgemeester, dijkgraaf, enz.). 

Artikel 6. 
D e geldigheid van algemeen verbindende 

rechtsvoorschriften, welke door de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche de
partementen van algemeen bestuur in over
eenstemming met § 3, lid 2 , tweede volzin, 
van de Verordening No. 3/x940 of op grond 
van de Verordeping No. 23/1940 war
den uitgevaardigd, is afhankelijk van de 
voorafgaande toestemming van den bijzon
deren gevolmachtigde (artikel 4). 

Artikel 7. 
Hij die na afkondiging van het civiele 

standrecht opzettelijk aan beroeringen, wel
ke de openbare orde en de veiligheid van het 
openbare !even zouden kunnen verstoren of 
in gevaar zouden kunnen brengen, deel
neemt, alsmede degene, die opzettelijk in 
strijd handelt met de ingevolge het derde lid 
van artikel r uitgevaardigde bijzondere 
maatregelen van den Rijkscommissaris, 
wordt standrechtelijk vervolgd. Hij wordt 
met den dood, in lichtere gevallen met le
venslange tuchthuisstraf of met tijdelijke 
van ten minste tien jaren gestraft. 

Artikel 8. 
(1) Als standgerecht treedt het Duitsche 

Hooggerechtshof op, hetwelk overeenkom
stig de in het Duitsche Rijk (in de gedaan-
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tenden Vorschriften i.iber das Verfahren vor 
den Sondergerichten. 

(2) Die Vorschriften i.iber die deutsche 
'vVehrmachtgerichtsbarkeit und die Sonder
gerichtsbarkeit in Strafsachen fi.ir Angehori
ge der SS und fi.ir die Angehorigen der P o
lizeiverbande bei besonderem Einsatz blei
ben unberi.ihrt ; unberi.ihrt bleibt ferner die 
im § II der Verordnung Nr. 52ir940 vorge
sehene Moglichkeit der Verweisung bestimm
ter Strafsachen an die SS-Sondergerichts
barkei t. 

(3) Die Richter des Standgerichts wer
den vom Reichskommissar bestellt. Das 
Standgericht gilt auch dann als vorschrifts
massig besetzt, wenn nur ein Richter die Be
fahigung zum Richteramt besitzt. 

(4) Die Todesurteile werde:n durch Er
schiessen volhtrekt. 

~ 9. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kra ft. 
D en Haag, am 19. Marz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

19. Marz 1941. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fi.ir Jus
tiz i.iber die Aufbebung de r Militarge
richte und die Ueberfi.ibrung anbiingi
ger Strafsacben in die ordentliche Straf
rechtspflege. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
l 1.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reicbskommissars 
fi.i r die besetzten niederlandiscben Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Aufhebung der Militiirgerichte. 

§ I. 

Der Hohe Militargericbtsbof (Hoog Mi
litair Gerechtshof), die Kriegsgericbte fi.ir 
die Landmacbt (Krijgsraden l'oor de Land
macht) in D en Haag und in Utrecht und das 
Kriegsgericht fi.ir die Seemacbt (Krijgsraad 
voor de Zeemacht) in Den Helder werden 
aufgehoben. 

ABSCHNITT II. 
Aburteilung militiirischer Straftaten. 

§ 2. 

(1) Die Aburteilung samtlicber Straf
taten, Uber die die im § 1 erwabnten Mili
targerichte zu erkennen hatten und die vor 
dem 20. Oktober 1940 begangen worden 
sind, gebt auf die ordentlicben Gerichte 
iiber. 

te van v66r de aansluiting van Oostenrijk -
Altreich -) geldende voorschriften omtrent 
de procedure voor de Bijzondere Rechtbank 
(Sondergericht) vonnist. 

(2) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van de Duitsche militaire gerech
ten en van de Bijzondere Rechtbanken in 
strafzaken voor leden der SS en voor de le
den der Politieorganisaties met een bijzon
dere taak blijven onverminderd van kracht; 
zulks geldt ook ten aanzien van de in § 11 
van de Verordening No. 52/r940 voorziene 
mogelijkheid om bepaalde strafzaken naar 
de Bijzondere SS-Rechtbank te verwijzen. 

(3) De rechters van het Standgerecht 
worden door den Rijkscommissaris benoemd. 
Het Standgerecht wordt ook dan beschouwd 
volgens de voorschriften te zijn bezet, wan
neer slechts een zijner rechters de bevoegd
beid voor bet recbtersambt beeft. 

(4) De doodvonnissen worden door mid
del van den kogel voltrokken. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag barer afkondiging. 
's-Gravenbage, 19 Maart 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

19 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van bet D epartement van 
Justitie betreffende de opbeffing van de 
militaire gerecbten en de overbrenging 
van aanbangige strafzaken naar den ge
wonen strafrecbter. (Verordeningenblad, 
Stuk II.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en ·n overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor bet bezette Nederlandscbe 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Opheffing van de militaire gerechten. 

Artikel 1. 

Het Hoog Militair Gerecbtshof, de Krijgs
raden voor de Landmacbt te 's-Gravenhage 
en te Utrecht en de Krijgsraad voor de Zee
macht te Den Helder worden opgeheven. 

AFDEELING II. 
B erechting van strafbare feiten van 

militairen aard. 
Artikel 2. 

( 1) De berecbting van alle strafbare fei 
ten, wel!ce behoorden tot de kennisneming 
van de in artikel 1 genoemde militaire ge
recbten en welke v66r 20 October 1940 wer
den begaan, gaat over naar de gewone ge
recbten. 
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(2) Die Aburteilung umfasst auch die 
Vollstreckung schon gefiillter Urteile. 

(3) Ftir die Zustiindigkeit der ordent
lichen Gerichte und das bei der Aburteilung 
zu beobachtende Verfahren gelten die Be
stimmungen des Gerichtsverfassungsgeset
zes (Wet op de regterlijke ort},anisatie en het 
beleid der justitie) und der Strafprozessord
nung (Wetboek van Strafvordering), soweit 
sich nicht aus den §§ 3 bis 8 etwas anderes 
ergibt. 

§ 3. 
(1) Die Straftaten, zu deren Aburtei

lung nach dem Gerichtsverfassungsgesetz 
die Amtsgerichte (kantont},erechten) zu
stiindig sind, werden vor den Amtsgerichten 
in 's-Hertogenbosch, Arnhem, Den Haag, 
Amsterdam und Leeuwarden verfolgt. 

(2) Der Gerichtsbezirk eines jeden die
ser Amtsgerichte fallt dabei mit dem Ge
richtsbezirk des Oberlandesgerichts ( t},e
rechtshof) zusammen, mit dem es den Sitz 
gemein hat. 

(3) In den Fallen, in denen nach dem 
Gerichtsverfassungsgesetz Berufung zulassig 
ist, ist das Landgericht ( arrondissements
rechtbank) in Den Haag Berufungsgericht. 

§ 4. 

(1) Die Straftaten, zu deren Aburtei
lung nach dem Gerichtsverfassungsgesetz 
die Landgerichte zustiindig sind, werden vor 
dem Landgericht in Den Haag verfolgt. 

(2) In den Fallen, in denen nach diesem 
Gesetze Berufung zulassig ist, ist das Ober
landesgericht in D en Haag Berufungsge
richt. 

§ 5. 
Wenn auf Grund einer Revision (beroep 

in cassatie) oder einer Wiederaufnahme des 
Verfahrens (herziening) die Sache an ein 
Landgericht zu verweisen ist, verweist sie 
der Oberste Gerichtshof (Hooge Raad) an 
das Landgericht in D en Haag, wenn sie an 
ein Oberlandesgericht zu verweisen ist, an 
das Oberlandesgericht in Den Haag, auch 
wenn sie schon vor diesem Oberlandesge
richt verhandelt warden ist. In diesem Falle 
dlirfen Mitglieder des Oberlandesgerichts 
und der Staatsanwaltschaft, die an der frtih
e ren Verhandlung teilgenommen haben, 
nicht an der neuen Verhandlung teilnehmen. 

§ 6. 
(1) Das Landgericht und das Oberlan

desgericht in D en Haag entscheiden <lurch 
die vollbesetzte ( meervoudige) Strafkam
mer, erganzt durch zwei militarische !\'1it
glieder, die, soweit es moglich ist, entweder 
hoheren Ranges als der Angeklagte oder 
aber gleichen Ranges, jedoch dienstalter 
sind. 

(2) Die militarischen Mitglieder des 
Landgerichts und des Oberlandesgerichts 
werden vom G eneralsekretar imMinisterium 
flir Justiz ernannt. 

(2) Onder berechting is de tenuitvoer
legging van reeds gewezen einduitspraken 
begrepen. 

(3) Met betrekking tot de bevoegdheid 
van de gewone gerechten en de bij de be
rechting te volgen procedure gelden, voor 
zoover de artikelen 3 tot en met 8 niet an
ders bepalen, de bepalingen van de wet op 
de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie en van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

Artikel 3. 
(1) De straibare feiten, welke volgens 

de wet op de rechterlijke organisatie behoo
ren tot de kennisneming van de kantonge
rechten, warden vervolgd voor de kantonge
rechten te 's-Hertogenbosch, Arnhem, 
's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden. 

(2) Het rechtsgebied van elk van deze 
kantongerechten valt hierbij samen met het 
rechtsgebied van het gerechtshof, waarmede 
het den zetel gemeen heeft. 

(3) In de gevallen, waarin volgens de 
wet op de rechterlijke organisatie hooger 
beroep mogelijk is, staat hooger beroep open 
op de arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

Artikel 4. 
(1) De strafbare feiten, welke volgens 

de wet op de rechterlijke organisatie behoo
ren tot de kennisneming van de arrondisse
m ents-rechtbanken, worden vervolgd voor 
de arrondissements-rechtbank te 's-Graven
hage. 

(2) In de gevallen, waarin volgens ge
noemde wet hooger beroep mogelijk is, 
staat hooger beroep open op het gerechtshof 
te 's-Gravenhage. 

Artikel 5. 
Wanneer ingevolge beroep in cassatie of 

herziening de zaak naar een arrondissements
rechtbank verwezen moet warden, verwijst 
de Hooge Raad naar de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage, indien verwij
zing moet plaats hebben naar een gerechts
hof, naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, 
ook indien dit laatste reeds' van de zaak 
heeft kennis genomen. In <lit geval mag aan 
de nieuwe behandeling niet worden deelge
nomen door raadsheeren en leden van het 
openbaar ministerie, die aan de vorige be
handeling deelnamen. 

Artikel 6. 
(1) De rechtbank en het gerechtshof te 

's-Gravenhage spreken recht met d e meer
voudige strafkamer, aangevuld met twee mi
litaire leden, voor zoover mogelij k van hoo
geren rang dan de verdachte of van gelijken 
rang doch van oudere ancienniteit. 

(2) De militaire leden van de rechtbank 
en het gerechtshof warden benoemd door 
den Secretaris-Generaal van het Depa rte
m ent van Justitie. 
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(3) Der Generalsekretar kann beim 
Landgericht und beim Oberlandesgericht in 
Den Haag eine dazu befahigte und rechts
wissenschaftlich geniigend vorgebildete Per
son zum geschaftsfiihrenden Gerichtsschrei
ber ( waarnemend griffier) ernennen. 

(4) Das Landgericht kann anordnen, 
dass eines seiner militarischen Mitglieder in 
einer bestimmten Sache zusammen mit dem 
Untersuchungsrichter die gerichtliche Vor
untersuchung fiihren soil. 

§ 7. 
(1) Die Vorschrift, dass der Beschuldig

te nicht zum Antworten verpflichtet ist, 
findet keine Anwendung. 

(2) Als Verteidiger werden auch Offi
ziere oder ehemalige Offiziere zugelassen; 
sie werden nur auf ausdriickliches Verlan
gen des Beschuldigten zu Verteidigem be
stellt. 

(3) Im Falle eines Verbrechens ist Un
tersuchungshaft immer zulassig. 

(4) Ein amtlicher Bericht einer vorge
setzten oder im Dienstrang hoheren Militar
person hat die gleiche Beweiskraft wie das 
Protokoll eines Fahndungsbeamten. 

(s) Wenn eine Schildwache sich auf 
einen der Artikel 40 bis 43 des Strafgesetz
buches ( Wetboek van Strairecht) beruft, 
wird, bis das Gegenteil glaubhaft gemacht 
worden ist, angenommen, <lass sie recht
massig gehandelt hat. 

ABSCHNITT III. 

Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 8. 
(1) Bei den nach § 1 aufgehobenen Mi

litargerichten anhangige Verfahren gehen 
auf die nunmehr zustandigen Gerichte in 
dem Stande iiber, in dem sie sich zur Zeit 
des Inkrafttretens dieser Verordnung befin
den. 

(2) Dabei treten an die Stelle der 
Kriegsgerichte die nach den §§ 3, Absatz 1, 

und 4, Absatz 1, zustandigen Gerichte, an 
die Stelle des Hohen Militargerichtshofs die 
nach den§§ 3, Absatz 3, und 4, Absatz 2, zu
standigen Gerichte. Letztere haben die 
Sache auch dann nach den fiir das Beru
fungsverfahren geltenden Vorschriften wei
ter zu behandeln, wenn nach dem Gerichts
verfassungsgesetz eine Berufung nicht zu
lassig gewesen ware. 

(3 ) Die Wiederaufnahme eines vor den 
Mili targerichten abgeschlossenen Verfah
rens ist nach den Vorschriften der Straf
prozessordnung zulassig. 

§ 9. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung mit Riickwirkung vom 20. Oktober 
1940 in Kraft. 

D en Haag, am 19. Marz 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir justiz ( mit der 

Wahrnehmung der Geschalte beaul
tragt): 

J. P . HOOYKAAS. 
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(3) De Secretaris-Generaal kan bij de 
rechtbank en het gerechtshof te 's-Graven
hage een daartoe geschikt en juridisch vol
doende onderlegd persoon tot waamemend 
griffier benoemen. 

(4) De rechtbank kan bevelen, -dat een 
harer militaire leden in een bepaalde zaak 
te zamen met den rechter-commissaris het 
gerechtelijk vooronderzoek zal leiden. 

Artikel 7. 
(1) Het voorschrift, dat de verdachte 

niet tot antwoorden verplicht is, blijft buiten 
toe passing. 

(2) Als raadslieden worden ook officie
ren of gewezen officieren t oegelaten; zij wor
den alleen op uitdrukkelijk verzoek van den 
verdachte als raadslieden toegevoegd. 

(3) Voorloopige hechtenis is in geval van 
misdrijf steeds mogelijk. 

(4) Een rapport van een militair-meer 
dere heeft dezelfde bewijskracht als het pro
ces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 

(s) Een schildwacht, die zich beroept op 
een van de artikelen 40 tot en met 43 van 
het Wetboek van Strafrecht, wordt geacht 
rechtmatig te hebben gehandeld, totdat het 
tegendeel aannemelijk is gem aakt. 

AFD EEL ING III. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 8. 
(1) D e zaken, welke bij de krachtens ar

tikel 1 opgeheven militaire gerechten aan
hangig waren, gaan aan de voortaan bevoeg-_ 
de gerechten over in den staat, waarin zij 
zich op het t ijdstip van inwerkingtreding 
van dit beslu it bevonden. 

(2) Hierbij treden in de plaats van d e 
krijgsraden de gerechten, die bevoegd zijn 
ingevolge de artikelen 3, lid 1, en 4, lid 1, in 
de plaats van het Hoog Militair Gerechts
hof .de gerechten, die bevoegd zijn ingevolge 
de artikelen 3, lid 3, en 4, lid 2 . Laatstge
noemde gerechten zullen ook in die geval
len, waarin volgens de wet op de rechterlijke 
organisatie geen beroep open zou staan, de 
berechting van de zaak voortzetten overeen
k omstig de regelen, welke gelden voor de 
behandeling in hooger beroep. 

(3) H erziening van in kracht van gewijs
de gegane einduitspraken van militai re ge
rechten is mogel ijk volgens de voorschr iften 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
t ot 20 October 1940. 

's-Gravenhage, 19 Maart 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
justitie, 

J . P . HOOYKAAS. 
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Marz 194z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium des In
nern Uber das Feuerloschwesen (Ver
ordnung i.iber das Feuerloschwesen). 
(Verordnungsblatt, StUck 11.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr . . 3/i 940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

(1) Die Beaufsichtigung des Feuerlosch
wesens ist Aufgabe des Hauptinspekteurs 
des Feuerli:ischwesens im Ministerium des 
Innern; er ist an seine Dienstanweisung ge
bunden. 

(2) Dern Hauptinspekteur unterstehen 
flinf Bezirkinspekteure. 

§ 2. 

(1) Der Hauptinspekteur des Feuer
li:ischwesens hat insbesondere daflir zu sor
gen, <lass Feuersgefahren und sonstigen i:if
fentlichen Notstanden wirksam begegnet 
werden kann. 

(2) Der Hauptinspekteur hat im Rah
men seiner Dienstanweisung das R echt, sich 
Uber alle Vorgange bei der Feuerwehr zu 
unterrichten, den Ausbildungsstand und die 
AusrUstung an Ort und Stelle zu prUfen und 
zu besichtigen, mlindliche und schriftliche 
Berichte von den zustandigen Stellen einzu
fordern sowie alle Akten und sonstigen Un
terlagen einzusehen. 

(3 ) Bei Gefahr im Verzug sind der 
Hauptinspekteur und die Bezirksinspekteu
re berechtigt, unmittelbar Anordnungen zu 
treffen oder aufzuheben oder die Leitung 
der Feuerli:ischk rMte bei Feuersgefahr oder 
sonstigen i:iffentlichem Notstand unmittel
bar zu Ubernehmen. 

§ 3. 
Die Feuerwehrschule und die Berufsfeuer

wehren unterstehen unmittelbar der Aufsicht 
des Hauptinspekteurs des Feuerli:ischwesens. 

§ 4· 
Der Generalsekretar im Ministerium des 

Innern erliisst auf Vorschlag oder nach An
hi:irung des Hauptinspekteurs des F euer
li:ischwesens Durchflihrungsbestimmungen zu 
dieser Verordnung, namentlich 

1) liber die Organisation des Feuerli:isch
wesens in den Gemeinden und in den Ver
kehrs- und Industrieanlagen; hierbei ist 

grundsiitzlich zwischen Berufsfeuerwehr, frei
williger Feuerwehr, verpflichteter Gemein
defeuerwehr, Pflichtfeuerwehr und Werks 
feuerwehr zu unterscheiden; 

2) liber die einheitliche Uniformierung, 
Besoldung und Dienstgradbezeichnung der 
F euerw ehrangehi:irigen, insbesondere auch 

19 Maart 194z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
brandweerwezen (Besluit Brandweer
wezen). (Verordeningenblad, Stuk 11.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) J!Iet toezicht op het brandweerwezen 
is opge~tagen aan den hoofdinspecteur van 
het bralljdweerwezen, ressorteerende onder 
het Dep.rrtement van Binnenlandsche Za
ken; hij f gehouden de hem gegeven instruc
tie op te volgen. 

(2) nder den hoofdinspecteur ressor-
teeren v 'f districtsinspecteurs. 

Artikel 2. 

(1) ]e hoofdinspecteur van het brand
weerwez n hee ft in het bijzonder tot taak 
zorg te ragen, dat aan brandgevaar en an
dere ra pen krachtig het hoofd kan worden 
geboden. 

(2) e hoofdinspecteur heeft binnen het 
kader v n zijn instructie de bevoegdheid , 
zich op e hoogte te stellen van den gang 
van zak n betreffende de brandweer, den 
stand de opleiding en de materieele uitrus
ting ter laatse te controleeren en te inspec
teeren, ondelinge en schriftelijke rapporten 
van de esbetreffende instanties te vragen, 
alsmede alle dienststukken en overige be
scheiden in te zien. 

(3) <lien dringend gevaar zulks ver-
eischt, h bben de hoofdinspecteur en de dis
trictsins ecteurs de bevoegdheid, recht
streeks aatregelen te treffen of in te trek
ken of d leiding over het blusschingsperso
neel bij rand of andere rampen rechtstreeks 
op zich 

wezen. 

Artikel 3. 
ndweerschool en de beroepsbrand
an rechtstreeks onder het toezicht 
oofdinspecteur van het brandweer-

Artikel 4. 
retaris-Generaal van het Departe

ment va Binnenlandsche Zaken stelt op 
voo. stel van den hoofdinspecteur van het 
brandwe rwezen, of dezen gehoord, uitvoe
ringsbep lingen vast op grond van <lit be
sluit en el in het bijzonder betreffende : 

1) d organisatie van het brandweerwe
zen in g meenten, in de inrichtingen voor 
verkeer I n in de industriebedrijven; hierbij 
moet in beginsel onderscheid worden ge
maakt t sschen beroepsbrandweren, vrijwil
lige · bra dweren , plichtbrandweren, aange
wezen br ndweren en bedrij fsbrandweren; 

2) d eenheid van uniformkleeding, sa
larieerin en rangonderscheiding van het 
brandweerpersoneel in het algemeen, be-

I 
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Uber die Rechtsstellung und Besoldung der 
Angehorigen der Berufsfeuerwehren sowie 
der Angehorigen der Ubrigen Feuerwehren, 
soweit ihre Tatigkeit besoldet wird; 

3) Uber die Erganzung der Berufsfeuer
wehren und die Abgrenzung des Personen
kreises, der zu den Ubrigen Feuerwehren her
angezogen werden kann; 

4) Uber die einheitliche Ausbildung der 
Feuerwehren; 

5) Uber die Einrichtung und den Lehr
plan der Feuerwehrschule; 

6) Uber die einheitliche AusrUstung und 
Uber die Normung der Fahrzeuge und Ge
rate der Feuerwehren ; 

7) Uber den Feuermeldedienst, der Uber 
Gemeinde- oder Provinzgrenzen hinweggeht, 
und Uber die Zusammenarbeit der Feu~rweh
ren; 

8) Uber einheitliche Vorschriften betref
fend den vorbeugenden Feuerschutz ein
schliesslich der Brandschau und der Schorn
steinreinigung. 

§ 5. 
(1) Der BUrgermeister ist Feuerschutz

polizeibehorde in der Gemeinde; ihm obliegt 
der Schutz vor Feuersgefahren mit polizei 
lichen Mitteln. Er hat sein Augen merk auf. 
alles zu richten, was Feuersgefahr ergeben 
kann. 

(2) Dern BUrgermeister obliegt es ferner, 
flir das Vorhandensein, die zweckdienliche 
Verteilung und den einwandfreien Zustand 
der Feuerloschmittel sowie flir ihre sofortige 
Verwendbarkeit bei F euersgefahr zu sorgen. 

§ 6. 

Der BUrgermeister ernennt, suspendiert 
und entlasst die Angehorigen der Feuerweh
ren, soweit die Ernennung, Suspendierung 
oder Entlassung nicht von anderer Seite aus
gesprochen wird. 

§ 7. 
(1) Der BUrgermeister ist berechtigt, im 

Gemeindedienst stehende Personen zum Ein
tritt in die freiwillige Feuerwehr seiner Ge
meinde zu verpflichten, sofern es die Inte
ressen der Feuerwehr erforderlich machen 
und soweit der Betreffende die korperliche 
Eignung besitzt, es sei denn, dass die Ver
pflichtung eine unbillige Harte bedeuten 
wUrde. 

(2) Dern nach Absatz 1 Verpflichi..eten 
steht das Recht zu, innerhalb von vierzehn 
Tagen nach Zustellung des Verpflichtungs
bescheides beim Generalsekretar im Minis
terium des Innern Beschwerde einzulegen. 
Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 8. 
Dern BUrgermeister konnen in alien Fra-
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paaldelijk wat betreft de rechtspositie en 
salarieering van het personeel van de be
roepsbrandweren en van het personeel van 
de overige brandweren, voor zooveel zijn 
diensten warden beloond; 

3) de aanvulling van het personeel der 
beroepsbrandweren en het geven van aan
wijzingen betreffende personen, die tot de 
overige brandweren kunnen warden opge
roepen; 

4) de eenheid van opleiding van het 
brandweerpersoneel; 

5) de inrichting en het leerplan van de 
brandweerschool; 

6) de eenheid van uitrusting en de nor
malisatie van het brandweermaterieel; 

7) den brandmeldingsdienst, voor zoover 
de werkingssfeer daarvan verder gaat dan de 
grenzen der betrokken gemeente of provin
cie, alsmede de samenwerking der brandwe
ren · 

8) uniforme voorschriften met betrek
king tot de preventieve brandbeveiliging, 
met inbegrip van den brandschouw en het 
vegen van schoorsteenen. 

Artikel 5. 
(1) De burgemeester is de hoogste 

brandweerpolitieautoriteit in zijn gemeente; 
hij waakt met politioneele middelen tegen 
brandgevaar. Aan alles, wat brandgevaar kan 
opleveren, wijdt hij zijn aandacht. 

(2) Op den burgemeester rust voorts de 
zorg voor de aanwezigheid, de doeltreffende 
verdeeling en den goeden staat der brand
bluschmiddelen, alsmede voor hun onmid-· 
dellijke bruikbaarheid in geval van brand. 

Artikel 6. 
De burgemeester benoemt, schorst en ont

slaat het personeel van de brandweren, in 
zoover de benoeming, respectievelijk de 
schorsing of het ontslag, niet van andere zij-, 
de geschiedt. 

Artikel 7. 
(1) De burgemeester heeft de bevoegd

heid in gemeentedienst zijnde personen tot 
dienstneming bij de vrijwillige brandweer 
van zijn gemeente te verplichten, voor zoo
ver de belangen van de brandweer zulks 
noodzakelijk maken en de betreffende per
soon daartoe de lichamelijke geschiktheid 
bezit, tenzij deze verplichting voor den be
langhebbende onredelijk hard zou zijn. 

(2) Dengene aan wien de in het vorige 
lid bedoelde verplichting is opgelegd, staat 
binnen veertien dagen, te rekenen van den 
dag, waarop hem de schriftelijke mededee
ling, waarbij hem de verplichting wordt op
gelegd, is overhandigd, beroep open op den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. In afwachting 
van de beslissing van den Secretaris-Gene
raal moet aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichtingen warden voldaan. 

Artikel 8. 
D en burgemeester kunnen in alle aangele-
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gen des Feuerloschwesens vom Generalse
kretiir im Ministerium des Innem oder in 
seinem Auftrage Anweisungen erteilt wer
den. Der BUrgermeister ist filr die Durch
filhrung dieser Anweisungen verantwortlich. 

§ 9. 
Falls der BUrgermeister die ihm kraft die

ser Verordnung auferlegten Aufgaben nicht 
ordnungsgemiiss erfilllt, konnen einzelne An
ordnungen vom Generalsekretiir im Ministe
rium des Innem getroffen oder aufgehoben 
werden. Diese Anordnungen gelten als vom 
BUrgermeister getroffen oder aufgehoben. 

§ 10. 

(r) Die Beschaffung und Unterhaltung 
der filr die Feuerwehren erforderlichen 
Fahrzeuge und Geriite, Bekleidung, AusrUs
tung, Alarmeinrichtungen, Wasserversor
gungsanlagen und Ger,iitehiiuser ist Aufgabe 
der Gemeinde. Bei der Werksfeuerwehr liegt 
diese Aufgabe der Werksfilhrung ob. 

(2) Die Gemeinde oder die Werksfilh
rung hat die durch Teilnahme von Angeho
rigen der Feuerwehren an Lehrgiingen der 
Feuerwehrschule und sonstigen vom Haupt
inspekteur des Feuerloschwesens angeordne.
ten Lehrgangen entstehenden Kosten zu tra
gen. 

§ II. 

D en nicht besoldeten Angehorigen der 
Feuerwehren ist der Lohnausfall bei Brand
und Katastrophenbekampfung zu erstatten, 
soweit ihnen die unentgeltliche Hilfeleistung 
billigerweise nicht zugemutet werden kann. 
Die niihere Regelung trifft der Generalse
kretiir im Ministerium des Innern durch im 
.,Nederlandsche Staatscourant" zu verof
fentlichende Vorschriften. 

§ 12. 

Artikel 209, unter n und o, des Gemeinde
gesetzes findet keine Anwendung. 

§ 13. 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ih

rer VerkUndung in Kraft. Sie wird als ,,Ver
ordnung Uber das Feuerloschwesen" zitiert. 

Den Haag, am 19. Marz 1941. 
Der G.-S. im Min. des Innern, 

K. J. FREDERIKS. 

24. Marz I94•· VERORDNUNG des 
Reichskommissars filr die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber die Ver
ausserung von Unternehmen und Be
trieben an Auslander. (Verordnungs
blatt, StUck 12 . ) 

N°. 57-58 

genheden, het brandweerwezen betreffende, 
door of namens den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
aanwijzingen worden gegeven. De burge
meester is voor de uitvoering van deze aan
wijzingen verantwoordelijk. 

Artikel 9. 
Indien de burgemeester niet of niet be

hoorlijk de hem bij of krachtens dit besluit 
opgedragen taak uitvoert, kunnen bepaalde 
maatregelen door of vanwege den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken rechtstreeks worden ge
troffen of ingetrokken. In zoodanig geval 
worden deze maatregelen geacht door den 
burgemeester te zijn getroffen of ingetrok
ken. 

Artikel 10. 

( 1) De aanschaffing en het onderhoud 
van de voor de brandweren noodzakelijke 
voertuigen en bluschmaterieel, alsmede van 
kleeding, uitrusting, alarminrichtingen, 
bluschwatervoorzieningen en kazemes is 
taak der gemeente. Bij de bedrijfsbrandwe
ren berust deze taak bij de leiding van het 
betreffende bedrijf. 

( 2) De kosten, voortvloeiende uit het 
deelnemen van het personeel der brandwe
ren aan cursussen van de brandweerschool, 
dan we! aan andere door den hoofdinspec
teur van het brandweerwezen voorgeschre
ven cursussen, komen ten laste van de ge
meente of van de leiding van het betreffen
de bedrijf. 

Artikel 11. 

Aan het niet bezoldigde personeel van de 
brandweren dient loonderving ten gevolge 
van bestrijding van brand en rampen te war
den vergoed, in zoover kostelooze hulpver
leening redelijkerwijze niet van het betrok
ken personeel verlangd kan worden. De Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken geeft daaromtrent bij 
in de Nederlandsche Staatscoutant te plaat
sen beschikkingen een nadere regeling. 

Artikel 12. 

Artikel 209 der gemeentewet blijft, voor 
zooveel betreft het bepaalde onder n en o, 
buiten toepassing. 

Artikel 13. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. Het wordt aangehaald 
als ,,Besluit Brandweerwezen". 

's-Gravenhage, 19 Maart 1941. 
De S .- G . van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

24 Maart I94 z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
vreemden van ondememingen en bedrij
ven aan buitenlanders. (Verordeningen
blad, Stuk 12 . ) 
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Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

' § I. 

(r) Nati.irliche oder juristische Perso
nen, die ihren Wohnsitz oder ihre geschiift
'liche Niederlassung in den besetzten nieder
liindischen Gebieten haben, di.irfen Unter
nehmen oder Betriebe, die sich mit der Er
zeugung, Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Gi.itern beschiiftigen (Industrieunterneh
men), sowie Handelsunternehmen an nati.ir
liche oder juristische Personen, die ihren 
Wohnsitz oder ihre geschiiftliche Niederlas
sung ausserhalb der besetzten niederliindi
schen Gebiete haben, nur mit Genehmigung 
veriiussern. 

(2) Der Genehmigung bedarf auch die 
Veriiusserung von Beteiligungen an Unter
nehmen oder Betrieben der im Absatz 1 be
zeichneten Art. 

§ 2. 

(1) § 1 gilt nur, wenn der Kaufpreis 
mehr als einhunderttausend Gulden betriigt. 

(2) Der Reichskommissar fi.ir die be
:setzten niederliindischen Gebiete ( General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
kann diese Freigrenze allgemein oder fi.ir 
bestimmte Gruppen von Unternehmen oder 
Betrieben iindern. 

§ 3. 
Zustiindig fi.ir die Erteilung der Geneh

migung ist der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederliindischen Gebiete (General
·kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) . 

§ 4. 
Eine G enehmigung oder ein Bescheid, 

-durch den eine nachgesuchte Genehmigung 
ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann 
mit Bedingungen oder Auflagen verbunden 
werden. 

§ 5. 
(1) Fi.ir das Verfahren auf Grund dieser 

Verordnung kann eine Gebi.ihr erhoben wer
•den. 

(2) Die Behandlung der Antriige kann 
davon abhiingig gemacht werden, dass die 
Gebi.ihr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird. 

§ 6. 
(1) Wer den Vorschriften dieser Ver

ordnung oder einer auf Grund dieser Ver
ordnung erlassenen Anordnung, Bedingung 
-oder Auflage vorsiitzlich zuwiderhandelt 
oder sie umgeht, wird mit Gefiingnis bis zu 
fi.inf Jahren und mit Geldstrafe bis zu ein
hunderttausend Gulden oder mit einer dieser 
Strafen bestraft, soweit die Tat nicht nach 
,einer anderen Vorschrift mit schwererer 
Strafe bedroht ist. 

(2) Wird die Tat fahrliissig begangen , 
so ist die Strafe Gefiingnis bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe bis zu zehntausend 
-Gulden. 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel x. 

(1) Natuurlij ke of rechtspersonen, die 
hun woonplaats in het bezette Nederland
sche gebied hebben of aldaar gevestigd zijn, 
mogen ondernemingen of bedrijven, welke 
zich bezighouden met de vervaardiging, be
werking of verwerking van goederen (in
dustrieele ondernemingen), alsmede han
delsondernemingen, niet dan met goedkeu
ring aan natuurlijke of rechtspersonen, die 
hun woonplaats buiten het bezette Neder
landsche gebied hebben of daarbuiten geves
tigd zijn, vervreemden. 

(2) Het vervreemden van deelger.:ch
tigdheid in de in het eerste lid bedoelde on
dernemingen of bedrijven behoeft eveneens 
goedkeuring. 

Artikel 2. 

(1) Het bepaalde in artikel 1 is slechts 
van toepassing voor het geval de koopprijs 
meer dan honderd duizend gulden bedraagt. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan deze grens in het algemeen of 
voor bepaalde groepen van ondernemingen 
of bedrijven wijzigen. 

Artikel 3. 
Bevoegd tot het verleenen van vorenbe

doelde goedkeuring is de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied(Com
missaris-Generaal voor Financien en Econo
mische Zaken). 

Artikel 4. 
Aan de goedkeuring, alsmede aan de be

slissing, waarbij de verzochte goedkeuring 
geheel of ten deele wordt geweigerd, kun
nen voorwaarden en verplichtingen worden 
verbonden. 

Artikel 5. 
(1) Voor de behandeling van het ver

zoek kunnen rechten worden geheven. 

(2) De behandeling van het verzoek kan 
van de geheele of gedeeltelijke vooruitbeta
ling der rechten afhankelijk worden gemaakt. 

Artikel 6. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met de voorschriften dezer verordening of 
met een ingevolge deze verordening gege
v en bepaling, opgelegde voorwaarde of ver
plichting, of dezelve ontduikt, wordt met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete van ten hoogste honderd dui
zend gulden, of met een dezer straffen ge
straft, voor zoover op het feit bij andere 
voorschriften geen zwaardere straf is gesteld. 

(2) Hij die een feit, als bedoeld in het 
eerste lid, door zij n schuld begaat, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of met g;eldboete van ten hoogste 
tien duizend gulden. 



1941 113 

§ 7. 
(r) . Neben der Strafe kann auf Ein

ziehung der Werte, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die 
Einziehung selbstiindig angeordnet werden. 

§ 8. 
(r) Die Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des Reichskommissars fi.ir die be
setzten niederliindischen Gebiete ( General
kommissars fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
kundung des Urteils im letzten Rechtszug 
zurlickgenommen werden. 

§ 9. 
Die nach § 6 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2 der Verordnung 
Nr. 52/r940 uber d ie D eutsche Gerichts
barkeit in Strafsachen. 

§ IO. 

(r) Der R eichskommissar fi.ir die be
setzten niederliindischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) trifft 
die zur Durchfuhrung dieser Verordmtng 
erforderlichen Massnahmen und erliisst die 
zu ihrer Durchfi.ihrung und Ergiinzung not
wendigen Vorschriften. Er kann die ihm 
zustehenden Befugnisse ubertragen. 

(2) Der R eichskommissar fi.ir die be
setzten niederliindischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) kann 
uber Zweifelsfragen, die sich aus der Anwen
dung der Vorschriften dieser Verordnung 
ergeben, allgemein rechtsverbindliche Ent
scheidungen treffen. 

§ II. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung in Kraft. 
D en Haag, am 24. Marz 1941. 

D er Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/a.ndischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

xo . 59. 

24. I Marz 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, wodurch die 
Verordnung Nr. n3/1940 uber beson
dere Massnahm en zum Zwecke des 
Luftschutzes und die Verordnung Nr. 
188/1940 uber die Festsetzung der Po
Jizeistunde und Verkehrsbeschriinkun
gen abgeandert werden . (Verordnungs
blatt, Stuck 12 .) 

Auf Grund des § s des E rlasses des 
Fuhrers Uber Ausubung der Regieningsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. M ai 
1940 (RGBI. I S. 778) verordne ich: 

Artikel 7. 
(r) Naast de straffen kan verbeurdver

klaring van de waarden, waarop de strafba
re handeling betrekking heeft, worden uit
gesproken. 

(2) Kan de vervolging of de veroordee
ling van een bepaalden persoon niet plaats 
vinden, dan kan, onafhankelijk daarvan, de 
verbeurdverklaring worden bevolen. 

Artikel 8. 
(r) De strafvervolging vind slechts plaats 

op vordering van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) . 

(2) De vordering tot strafvervolging kan, 
zoolang een uitspraak in hoogste instantie 
nog niet heeft plaats gevonden, worden in
getrokken . 

Artikel 9. 
D e strafbare feiten, als bedoeld in artikel 

6, zijn d elicten in den zin van § 2 der Ver
ordening No. 52/r940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken. 

Artikel 10. 

(r) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied (Commissaris-Ge
neraal voor Financien en Economische Za
ken) treft de voor de uitvoering dezer ver
ordening vereischte maatregelen en vaardigt 
de ter uitvoering en aanvulling daarvan 
noodzakelijke voorschriften uit. Hij kan de 
hem toekomende bevoegdheden overdragen. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan t en aanzien van twijfelgevallen, 
welke bij de toepassing van de bepalingen 
dezer verordening mochten rijzen, algemeen 
rechtsverbindende beslissingen geven. 

Artikel 11. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Maa rt 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N eder/andsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

24 Maart 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
van de Verordening No. n3/1940 be
treffende bijzondere maatregel e n t e n be
hoeve van de luchtbescherming, en van 
de Verordening No. 188/1940 betreffen
de vaststelling van den tijd van sluiting 
en betreffende verkeersbeperkingen. 
(Verordeningenblad, Stuk 12 .) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

8 
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§ l. 

Im § 2 , Absatz 2, der Verordnung Nr. 
113/1940 iiber besondere Massnahmen zum 
Zwecke des Luftschutzes werden die Worte 
,,zu H.anden des Stabsoffiziers der Deut
schen Ordnungspolizei beim Beauftragten 
des Reichskommissars in den Provinzen" 
<lurch die Worte ,,zu Handen des zustan
digen Verbindungsoffiziers des Befehlsha
bers der Ordnungspolizei zu den General
staatsanwalten (Polizeidirektoren)" ersetzt. 

§ 2. 

Im § 4 der Verordnung Nr. 188/1940 Uber 
die Festsetzung der Polizeistunde und Ver
kehrsbeschrankungen werden ersetzt 

1) im Absatz 2 die Worte ,,dem Stabs
offizier der Ordnungspolizei beim ortlich 
zustiindigen Beauftragten des Reichskom
missars fiir die besetzten niederlandischen 
Gebiete" <lurch die Worte ,,dem zustiindi
gen Verbindungsoffizier des Befehlshabers 
der Ordnungspolizei zu den Gcneralstaats 
anwalten (Polizeidirektoren)"; 

2) im Absatz 3 das Wort ,,Stabsoffiziers" 
<lurch das Wort ,,Verbindungsoffiziers". 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 24. Marz 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

6. Marz I94I. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fiir Wa
terstaat, fiir Finanzen, fiir J ustiz und 
fiir Handel , Gewerbe und Schiffahrt 
Uber die Wiederherstellung der Rhein
und Binnenschiffahrtsflotte (Verord
nung Uber die Wiederherstellung der 
Rhein- und B innenschiffahrtsflotte I). 
(Verordnungsblatt, Stuck 12.) 

Au£ Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
x940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/i940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten nieder!andischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) Die Kaufsummen fiir die <lurch die 
deutschen Militarbehorden gekauften und in 
den Niederlanden beheimateten Rhein- und 
Binnenschiffe sowie die Vergiitungen fiir die 
durch jene Behorden zum Gebrauch ange
forderten Fahrzeuge derselben Kategorie, die 
verlorengegangen sind, werden nicht den Be
rechtigten ausgezahlt, sondern in die Staats
kasse ( 's-Rijks schatkist) eingezahlt, damit 
deren Verwendung zur Wiederherstellung der 

Artikel 1. 

In het tweede lid van artikel 2 van de 
Verordening No. u3/i940 betreffende bij
zondere maatregelen ten behoeve van de 
luchtbescherming worden de woorden ,,bij 
den S tafofficier (Stabsoffizier) der Duit
sche ,,Ordnungspolizei" bij de gevolmachtig
den van den Rijkscommissaris in de provin
cien" vervangen door de woorden : ,,bij den 
bevoegden verbindingsofficier van den be
velhebber der ,,Ordnungspolizei" bij de pro
cureurs-generaal, fungeerend directeuren van 
politie". 

Artikel 2 . 

In artikel 4 van de Verordening No. 188/ 
1940 betreffende vaststelling van den tijd 
van sluiting en betreffende verkeersbeper
kingen worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1) In het tweede lid worden de woorden 
,,aan den ,,Stabsoffizier der deutschen Ord
nungspolizei" bij den bevoegden gevolmach
tigde van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied" vervangen door 
de woorden: ,,aan den bevoegden verbin
dingsofficier van den bevelhebber der ,,Ord
nungspolizei" bij de procureurs-generaal, 
fungeerend directeuren van politie". 

2) In het derde lid wordt het woord 
,,,,Stabsoffizier"" vervangen door het woord: 
,,verbindingsofficier". 

Artikel 3. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 60. 

6 Maart I94I. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Waterstaat, van Financien, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende het herstel van 
de Rijn- en binnenvaartvloot (Besluit 
H erstel Rijn- en Binnenvaartvloot I) . 
(Verordeningenblad, Stuk 12.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
r940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : · 

Artikel 1. 

(1) De koopsommen voor de door de 
Duitsche militaire autoriteiten aangekochte 
in Nederland thuisbehoorende Rijn- en bin
nenvaartuigen, alsmede de vergoedingen voor 
de door die autoriteiten in gebruik gevor
derde tot bedoelde categorie behoorende 
vaa rtuigen, welke zijn verloren gegaan, wor
den niet aan de rechthebbenden uitbetaald, 
doch in 's Rijks schatkist gestort, ten einde 
te waarborgen, dat zij worden besteed voor 
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Rhein- und Binnenschiffahrtsflotte verbilrgt 
wird. 

(2) Den Berechtigten gegenilber haftet 
der niederlandische Staat dafilr, dass die 
Kaufsummen und Vergiltungen gemass den 
Bestimmungen dieser Verordnung entrichtet 
werden; er ilbernimmt dafilr den deutschen 
Militarbehorden gegenilber die Gewahr. 

§ 2. 

Seitens des Generalsekretars im Ministe
rium filr Waterstaat wird im Einvernehmen 
mit dem Generalsekretar im Ministerium 
filr Finanzen ein Bauplan zur Wiederherstel
lung der Rhein- und Binnenschiffahrtsflotte 
aufgestellt. 

§ 3. 
(r) Die im § r, Absatz 2, erwahnte Ent

richtung der Kaufsummen und Vergiltungen 
an die Berechtigten wird in einer weiteren 
Verordnung geregelt. Diese Verordnung ent
halt auch eine Regelung der Zinsenvergil
tung. 

(2) Die Entrichtung hat, besondere Fal
le ausgenommen, in der Weise zu erfolgen, 
dass dem Eigentilmer des <lurch die deut
schen Behi:irden gekauften oder angeforder
ten Schiffes ein anderes Fahrzeug zugewie
sen wird. 

(3) Mit der Zuweisung geht das Eigen
tum ilber. 

(4) Die Zuweisung erfolgt durch den 
Generalsekretar im Ministerium filr Water
staat oder in seinem Auftrag. Er kann auch 
wider den Willen des frilheren Eigentilmers 
ein Fahrzeug zuweisen, <lessen \Vert den Be
trag der diesem gebilhrenden Kaufsumme 
oder Vergiltung ilbersteigt; in diesem Falle 
ordnet er auch an, in welcher Weise der 
Mehrwert des zugewiesenen Fahrzeuges zu 
bezahlen oder zu verrechnen ist. 

§ 4. 
(r) Die Eintragung der <lurch die deut

schen Behorden gekauften und angeforder
ten Schiffe, filr die die Kaufsummen und 
Vergiltungen in die Staatskasse eingezahlt 
worden sind, sowie die eingetragenen dingli 
chen Rechte, Sicherungs- und Vollstreckungs
massnahmen werden geloscht. Dadurch ver
fallen diese Rechte und Massnahmen. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
filr Wate"rstaat regelt die Ansprilche der Hy
pothekenglaubiger und der sonstigen ding
lich Berechtigten sowie der in Bezug auf das 
Fahrzeug bevorrechteten Glaubiger auf die 
im § r, Absatz r, bezeichneten Kaufsum
men und Vergiltungen. Dabei kann er an 
dem zugewiesenen Fahrzeug neue dingliche 
Rechte begriinden und die Rangordnung der 
alten Hypotheken gegenilber den neuen be
stimmen, die zur Sicherung der zur Finan
zierung des Wiederaufbaus oder wegen der 
Uebernahme des Fahrzeuges <lurch den Be
rechtigten gewahrten Darlehen bestellt wor
den sind. Insoweit der Staat zu dieser Fi
nanzierung Kredite zur Verfilgung stellt, 
kann der Generalsekretar im Ministerium 
filr Finanzen darauf die Bestimmungen der 
Verordnung Nr. 2.2/1941 Uber Kredite fur den 

het herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot. 

(2) De Staat der Nederlanden is jegens 
de rechthebbenden aansprakelijk voor de 
uitkeering der koopsommen en vergoedingen 
overeenkomstig de bepalingen van dit be
sluit en vrijwaart deswege de Duitsche mili
taire autoriteiten. 

Artikel 2. 

Vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat wordt, in over
leg met den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien, een bouwplan op
gesteld tot herstel van de Rijn- en binnen
vaartvloot. 

Artikel 3. 
(r) De uitkeering, bedoeld in artikel 1, 

lid 2, wordt geregeld bij een nader besluit. 
In dit besluit zal een regeling omtrent de 
vergoeding van rente niet ontbreken. 

(2) De uitkeering zal, behoudens in bij
zondere gevallen, geschieden door toewijzing 
van een antler vaartuig aan den eigenaar van 
het rloor de Duitsche autoriteiten gekochte 
of gevorderde schip. 

(3) Door de toewijzing gaat de eigendom 
over. 

(4) De toewijzing geschiedt door of van
wege den Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat. Hij is bevoegd 
ook tegen den wil van den vroegeren eige
naar een vaartuig van hoogere waarde toe 
te wijzen dan het bedrag van de aan den 
eigenaar to~komende koopsom of vergoe
ding, in welk geval hij tevens bepaalt op 
welke wijze de hoogere waarde van het toe
gewezen vaartuig zal worden betaald of ver
rekend. 

Artikel 4. 
(r) De teboekstelling der door de Duit

sche autoriteiten gekochte en gevorderde 
schepen, waarvoor de koopsommen en ver
goedingen in 's Rijks schatkist zijn gestort, 
alsmede ingeschreven zakelijke rechten en 
gelegde beslagen, worden doorgehaald. Door 
die doorhaling gaan de rechten en beslagen 
teniet. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat regelt de aanspra 
ken van hypotheekhouders en andere zake
lijk rechthebbenden, alsmede van de op het 
vaartuig bevoorrechte schuldeischers, op de 
in artikel r, lid r, bedoelde koopsommen en 
vergoedingen. Hij kan ter zake daarvan 
nieuwe zakelijke rechten op het toegewezen 
vaartuig vestigen en daarbij de rangorde be
palen der bestaande hypotheken ten opzich
te van nieuwe, welke ter waarborging van 
de ter financiering van den herbouw of in 
verband met de overname van het vaartuig 
door den rechthebbende verstrekte geldlee
ningen worden gevestigd. In zooverre voor 
die financiering door het Rijk kredieten wor
den beschikbaar gesteld, kan de Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te dien aanzien de bepalingen, vervat in 
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Wiederaufbau und die Wiederherstellung 
von unbeweglichen Sachen und Schiffen 
sinngemass anwenden. 

§ 5. 
Bei seinen Entscheidungen auf Grund der 

§§ 3 und 4 berucksichtigt der G eneralsekre
tar im Ministerium fur Waterstaat die In
teressen aller Beteiligten, und zwar nach den 
im Einvernehmen mit den Generalsekretaren 
in den Ministerien fur Finanzen und fur 
Justiz festzusetzenden Richtlinien. 

§ 6. 
Ist infolge dieser Verordnung das Eigen

tum an Sachen Ubergegangen , die nach einer 
gesetzlichen Vorschrift in die offentlichen 
Register einzutragen sind, so veranlasst der 
Generalsekretar im Ministerium fur Water
staat unverzuglich die Eintragung des Ueber
gangs in die dazu bestimmten Register. Dies 
gilt auch fur die vom Generalsekretar im 
Ministerium fur Waterstaat bestellten ding
lichen Rechte. 

§ 7. 
(1) Schriftstlicke, die in Durchfuhrung 

dieser Verordnung oder ihrer Durchfuhrungs
verordnungen ausgefertigt werden, sind von 
der Stempel- und Registratursteuer befreit. 

(2) Die zur Durchfuhrung der im Ab
satz 1 genannten Verordnungen erforderli
chen Amtshandlungen bei den Grundbuch
und Schiffbuchamtern erfolgen gebuhren
frei. 

§ 8. 
(1) Die Anspruche der B erechtigten ge

mass § 1, Absatz 2, konnen weder veraus
sert noch verpfandet werden, es sei denn, 
dass der Generalsekretar im Ministerium fur 
Waterstaat es genehmigt. Eine solche Ge
nehmigung ist nicht zu erteilen, wenn die 
Rechte der Hypothekenglaubiger, der son
stigen dinglich Berechtigten sowie der mit 
Bezug auf das Fahrzeug bevorrechteten 
Glaubiger nicht hinreichend verburgt sind. 

(2) Vorbehaltlich des <lurch die im § 3, 
Absatz 1, erwahnte Verordnung zu regeln
den Ruckgriffsrechtes auf die zu entrichten
den Zinsen konnen weder die im Absatz , 
bezeichneten Ansprliche noch diese Zinsen 
gepfandet werden; diese Ansprtiche bleiben 
auch ausserhalb des Konkurses des Berech
tigten. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Ge
neralsekretar im Ministecium fur Water
staat oder eine von ihm beauftragte Stelle 
nach den von ihm und von den Generalse
kretaren in den Ministerien fur Finanzen 
und fur Justiz festzusetzenden Richtlinien 
etwas anderes bestimmt. 

§ g. 

(1) Zur Durchfuhrung dieser Verord
nung setzt der Generalsekretar im Ministe
rium fur Waterstaat einen Ausschuss unter 

het B esluit No. 22 /1941 betreffende kredie
ten voor opbouw of herstel van onroerende 
goederen en schepen overeenkomstig toe-
passen. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat neemt zijn beslissin
gen ingevolge de artikelen 3 en 4, rekening 
houdende met de belangen van alle partijen, 
overeenkomstig de in overleg met de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie te stellen richt
lijnen. 

Artikel 6. 
Indien ingevolge dit besluit eigendom is 

overgegaan van zaken, welke ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift in de openbare regis
ters dienen te worden ingeschreven, zal door 
of vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat onverwijld voor 
de inschrijving van den overgang in de daar
voor bestemde registers worden zorg gedra
gen. Hetzelfde geldt ten aanzien van zake
lijke rechten, welke door den Secretaris -Ge
neraal van het Departement van Waterstaat 
worden gevestigd. 

Artikel 7. 
(1) Alie stukken, opgemaakt ter uitvoe

ring van dit besluit of opgemaakt ter uit
voering van besluiten, welke ingevolge het 
onderhavige besluit zullen worden afgekon
digd, zijn vrij van zegel en van het recht van 
registratie. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van de in het eerste lid bedoelde beslui
ten, worden geen kosten in rekening gebracht. 

Artikel 8. 
(1) De aanspraken ingevolge artikel 1, 

lid 2, kunnen noch vervreemd, noch verpand 
worden, behoudens met toestemming van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. D eze toestemming wordt in 
geen geval verleend, indien de rechten van 
hypotheekhouders en van andere zakelijk 
rechthebbenden, alsmede van de op het vaar
tuig bevoorrechte schuldeischers, niet vol
doende gewaarborgd zijn. 

(2) Behoudens het in het in artikel 3, 
lid 1, bedoelde besluit te regelen i:echt van 
verhaal op de uit te keeren rente, zal noch 
op de in lid 1 bedoelde aanspraken, noch op 
die rente beslag kunnen worden gelegd en 
blijven die aanspraken buiten het faillisse
ment van den rechthebbende, tenzij over
eenkomstig richtlijnen, te stellen door de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Waterstaat, van Financien en van 
Justitie, door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat anders wordt beslist. 

Artikel g. 
(1) Ter zake van de uitvoering van dit 

besluit wordt door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat een 
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der Bezeichnung ,,Ausschuss fi.ir die Wie
derherstellung der Rhein- und Binnenschif
fahrtsflotte 1941" (Commissie Herstel Rijn
en binnenvaartvloot I94,) ein, in dem, aus
ser den von den betreffenden Generalsekre
taren zu emennenden Vertretern der Minis
terien fi.ir W aterstaat, fiir Finanzen, fiir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und fiir Justiz , 
je ein Vertreter der Zentralstelle fiir die 
Rhein- und Binnenschiffahrt (Centraal Bu
reau voor de Rijn- en binnenvaart), der Stif
tung ,,Nederlandsche Particuliere Rijnvaart 
Centrale", der Stiftung ,,Nederlandsche Par
ticuliere Binnenvaart Centrale" und der 
Schiffshypothekenbanken einen Sitz erhalt. 

(2) Der Generalsekretar im l\llinisterium 
fiir Waterstaat bestellt den Vorsitzenden und 
die Mitglieder dieses Ausschusses. 

§ IO, 

Diese Verordnung und ihre Durchfiihrungs
vorschriften finden auf die durch den Staat 
kraft des Gesetzes vom 23. Mai 1899 iiber 
den Kriegs- und Belagerungszustand(Staats
blatt Nr. 128) und des Einquartierungsge
setzes vom 14. September 1866 (Staatsblatt 
Nr. 138) wegen nicht zu beseitigender Be
schadigung von Rhein- und Binnenschiffen 
geschuldeten Entschadigungen sowie auf die 
durch den Staat im Falle des Verlustes von 
derartigen Fahrzeugen infolge Beuteerkla
rung zu gewahrenden Zuschiisse jeweils sinn
gemass Anwendung, wenn der Generalsekre
tar im Ministerium fiir Waterstaat nach An
horung des Chefs der Abwicklungsstelle des 
Verteidigungsministeriums oder der von die
sem zu bestimmenden Vertreter es anord
net. 

§ II , 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkiindung in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Verordnung iiber die 
Wiederherstellung der Rhein- und Binnen
schiff ahrtsflotte I" zitiert. 

Den Haag, am 6. Marz 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. liir justiz, 
J . C. TENKINK. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schilfahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

20. Fehruar r94I. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir 
Soziale Angelegenheiten iiber die vor
laufige Regelung gewisser Leistungsan
spriiche auf dem Gebiete der Renten
versicherung. (Verordnungsblatt , Stiick 
12.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord-

Commissie Herstel Rijn- en binnenvaart
vloot 1941 ingesteld, waarin zitting hebben, 
nevens door de desbetreffende Secretarissen
Generaal aan te wijzen vertegenwoordigers 
van de Departementen van Waterstaat, van 
Financien, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie, een vertegen 
woordiger van het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en binnenvaart, van de Stichting Ne
derlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale, 
van de Stichting Nederlandsche Particuliere 
Binnenvaart Centrale en van de scheepshy
potheekbanken. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt den 
voorzitter en de leden dezer commissie. 

Artikel 10. 

Dit besluit, alsmede de nadere voorschrif
ten ter uitvoering daarvan vinden overeen
komstige toepassing op de door het Rijk 
krachtens de Wet van 23 Mei 1899 op den 
staat van oorlog en beleg (Staatsblad No. 
128) en de Wet van 14 September 1866 
(Staatsblad No. 138, Inkwartieringswet) 
wegens onherstelbare beschadiging van Rijn
en binnenvaartuigen verschuldigde schade
loosstellingen en op door het Rijk in geval 
van verlies ten gevolge van buitverklaring 
van de tot bedoelde categorie behoorende 
vaartuigen toe te wijzen tegemoetkomingen, 
zoo dikwijls zulks door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat, 
gehoord het Hoofd van het Afwikkelings
bureau van het Departement van Defensie 
of door dit Hoofd aan te wijzen vertegen
woordigers, wordt bepaald. 

Artikel 11. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het kan worden aangehaald als ,,Be

sluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I". 

's-Gravenhage, 6 Maart 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

20 Februari I94I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende een voor
loopige regeling van bepaalde aanspra
ken op uitkeering ter zake van rente
verzekering. (Verordeningenblad, Stuk 
12). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 



118 1941 

nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I . 

(1) Niederliindische Arbeiter und Ange
stellte, die auf Grund amtlicher Vermitt
lung im Deutschen Reich beschiiftigt gewe
sen sind und wahrend dieser Zeit der deut
schen R enten versicherung angehort haben, 
und deren Witwen und Waisen erhalten beim 
Eintreten des Versicherungsfalles - vorbe
haltlich der spateren Regelung der R enten
berechnung beim Zusammentreffen deut
scher und niederliindischer Versicherungs
zeiten - abweichend von den Bestimmun
gen des Invaliditiitsgesetzes (Invaliditeits
wet) eine vorliiufige Leistung von der 
Reichsversicherungsbank ( Rijksverzeke
ringsbank). 

(2) Die Reichsversicherungsbank rech
net fi.ir die Erftillung der Wartezeit und ftir 
die Bemessung der vorliiufigen Leistung die 
deutschen Versicherungszeiten den in der 
niederliindischen Rentenversicherung zu
rtickgelegten Versicherungszeiten hinzu und 
bewertet sie ebenso wie diese . 

§ 2 . 

Flir Versicherte der niederliindischen Ren
tenversicherung, die ihren W ohnsitz nach 
dem D eutschen Reich verlegt haben, sowie 
ftir deren Witwen und Waisen wird beim 
Eintreten des Versicherungsfalles - vorbe
haltlich der spiiteren Regelung der R enten
versicherung beim Zusammentreffen deut
scher und niederliindischer Versicherungszei 
ten - abweichend von den B estimmungen 
des Invaliditiitsgesetzes der Grundbetrag der 
niederliindischen Versicherung vorliiufig so 
bemessen, wie wenn der Versicherungsfall 
im Zeitpunkt der Verlegung des Wohnsitzes 
eingetreten ware. 

§ 3. 
(1) Die Bestimmung des § 1 gilt fi.ir alle 

niederliindischen Arbeitnehmer, die nach 
dem 31. D ezember 1936 im Deutschen Reich 
versichert waren, und zwar ftir alle nach die
sem Z eitpunkt ein getretenen Versicherungs
falle. Bei der B emessung der vorliiufigen 
Leistungen sind auch die vor dem 1. J anuar 
193 7 zurlickgelegten deutschen Versiche
rungszeiten zu berticksichtigen. Sofem fi.ir 
diese Arbeitnehmer sowohl von der deut
schen als nach von der niederliindischen Ren
tenversicherung bereits Leistungen festge
stellt worden sind, verbleibt es bis zu einer 
endgtiltigen Regelung dabei. 

(2) Die Bestimmung des § 2 gilt ftir alle 
Versicherungsfalle, die nach dem 31. Dezem
ber 1934 eingetreten sind oder noch eintre
ten. 

(3) L eistungen nach den Bestimmungen 

3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Nederlandsche werknemers, die op 
grond van ambtelijke arbeidsbemiddeling in 
het Duitsche Rijk werkzaam geweest zijn en 
gedurende dien tijd onder de Duitsche rente
verzekering vielen, en hun weduwen en wee
zen, ontvangen, wanneer aanspraak op inva
liditeits-, ouderdoms- , weduwe- of weezen
rente ontstaat - onder voorbehoud van de 
latere regeling van de berekening van d e 
rente bij samenloop van Duitsche en Neder
landsche verzekeringen - , in afwijking van 
het b epaalde in de lnvaliditeitswet, een 
voorloopige uitkeering van de Rijksverze
keringsbank. 

(2) De Rijksverzekeringsbank telt voor 
de berekening van den wachttij d en van de 
voorloopige uitkeering de tijdvakken, gedu
rende welke de D uitsche verzekering ge
duurd heeft bij die, gedurende welke de Ne
derlandsche verzekering geduurd heeft, en 
gaat daarbij uit van de onderstelling, dat 
over de kalenderweken, gedurende welke de 
Duitsche v erzekering heeft geduurd, rente
zegels zijn geplakt van dezelfde waarde als 
zouden moeten zijn geplakt overeenkomstig 
de Nederlandsche Invaliditeitswet. 

Artikel 2 . 

Voor verzekerden, die onder de Neder
landsche Invaliditeitswet vallen, die hun 
woonplaats naar het Duitsche Rijk overge
bracht hebben, of hun weduwen en weezen 
wordt, wanneer aanspraak op rente ontstaat 
- onder voorbehoud van de latere regeling 
van de berekening der rente b ij samenloop 
van Duitsche en Nederlandsche verzekerin
gen - , in afwijking van het bepaalde in de 
lnvaliditeitswet, de grondslag der hun inge
volge de Nederlandsche verzekering toeko
mende rente voorloopig aldus berekend, als
of de aanspraak op rente ontstaan is op het 
tijdstip, waarop de wooriplaats overgebracht 
werd. 

Artikel 3 .· 
( 1) Het bepaalde in artikel 1 is van toe

passing ten aanzien van alle Nederlandsche 
werknemers, die na .11 December 1936 in het 
Duitsche Rijk verzekerd waren, en zulks voor 
alle n a dien tijd ontstane verzekeringsa8n
spraken. Bii de berekening van de voorloo
pige uitkeeringen moeten ook de v66r 1 Ja
nuari 1937 ve,streken tijdvakken, geduren
de welke de Duitsche verzekering geduurd 
heeft, in aanmerking genomen worden. In 
zoover voor deze werknemers zoowel door 
de Duitsche, als ook door de Nederlandsche 
verzekeringsorganen reeds uitkeeringen zijn 
vastgesteld, blijven die gelden, zoolang niet 
een definitieve regeling in kracht is getreden . 

(2) H et bepaalde in artikel 2 is van toe
passing t en aanzien van alle verzekerings
aanspraken, die n a 31 December 1934 zijn 
ontstaan of zullen ontstaan. 

(3) Uitkeeringen overeenkomstig het be- , 
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der §§ 1 und 2 werden fri.ihestens fiir die 
Zeit vom 1. Januar 1941 an gewahrt. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 20. Februar 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Sozia/e Ange/egen
heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schiilte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

26. Marz 1941. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung ilber die Aufrechterhultung der 
Ordnung unter den Studenten an den 
Universitaten und Hochschulen in den 
besetzten niederlandischen Gebieten. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 13). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l . 

Im Sinne dieser Verordnung ist : 

,,Generalsekretar": der Generalsekretar 
im Ministerium fi.ir Erziehung, Wissenschaft 
und Kulturverwaltung; 

,,Student": wer fi.ir das laufende Studien
jahr an einer Universitat oder Hochschule 
immatrikuliert ist oder wer auf Grund tat
sachlicher Umstande nach der Auffassung 
des betreffenden Rector magnificus als dort 
s tudierend zu betrachten ist. 

§ 2. 

Der Rector magnificus ist mit der Auf
rechterhaltung der Zucht und Ordnung un
ter den Studenten betraut, insoweit § 4 nichts 
anderes bestimmt. 

§ 3 . 
(1) Bei der Uebertretung der Ordnung 

oder im Falle eines sonstigen schlechten Be
tragens wamt oder verweist der Rector mag
nificus den Studenten. 

(2) In Fallen ernstlicher Art ist der 
Rector magnificus befugt, dem Uebertreter 
den Zutritt zu der Universitat oder Hoch
schule vorlaufig fi.ir die Dauer von sieben 
Tagen zu untersagen. 

(3) Das Kollegium von R ector magnifi
cus und Assessoren entscheidet innerhalb 
von sieben Tagen nach der vom Rector mag
nificus auf Grund des Absatzes 2 getroffenen 
Verfi.igung, ob und fi.ir wie lange die Unter
sagung des Zutrits zu verlangern ist. 

(4) Der Uebertreter hat wahrend der 
Zeit, wahrend deren ihm der Zutritt zu einer 
Universitat oder Hochschule untersagt ist, 
nicht die Befugnis, an irgend einer anderen 

paalde in de artikelen I en 2 worden op haar 
vroegst voor den tijd van 1 Januari 1941 af 
toegekend. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Februari 1941 . 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Socia/e Zaken, 

R. A. VERWEY. 

0
• 62. 

26 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het Depa1tement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming betreffende handha
ving der orde onder de studenten aan 
universiteiten en hoogescholen in het 
bezette Nederlandsche gebied. (Veror
deningenblad, Stuk 13.) 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 

,,Secretaris-Generaal" : de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming; 

,,student" : hij die voor het loopend studie
jaar aan een universiteit of hoogeschool is 
ingeschreven of die op grond van feitelijke 
omstandigheden, ter beoordeeling van den 
betrokken rector-magnificus, als daar stu
deerend moet worden aangemerkt. 

Artikel 2. 

De handhaving der tucht en orde onder de 
studenten is opgedragen aan den rector
magnificus, voor zoover in artikel 4 niet 
anders is bepaald. 

Artikel 3. 
(1) Bij overtreding der orde of bij antler 

wangedrag waarschuwt of berispt de rector 
magnificus. 

(2) In emstige gevallen is de rector
magnificus bevoegd den overtreder den toe
gang tot de universiteit of hoogeschool voor
loopig voor den tijd van zeven dagen te ont
zeggen. 

(3) H et college van rector-magnificus en 
assessoren bepaalt binnen zeven dagen na de 
beslissing, . door den rector-magnificus inge
volge het tweede lid van dit artikel genomen, 
of en voor hoelang de periode, gedurende 
welke de toegang is ontzegd, dient te worden 
verlengd. 

(4) D e overtreder mist de bevoegdheid 
om gedurende den tijd, dat hem de toegang 
tot een universiteit of hoogeschool is ontzegd, 
examen af te leggen of toegelaten te worden 
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Universitiit oder Hochschule in den besetz
ten niederliindischen Gebieten eine Prilfung 
abzulegen oder zu Vorlesungen oder Uebun
gen zugelassen zu werden. 

(5) Die Entscheidung des Kollegiums 
von Rector magnificus und Assessoren , die 
dem Uebertreter, dem Kuratorium und dem 
Generalsekretiir unverzUglich schriftlich mit
zuteilen ist, ist mit D atum zu versehen und 
zu begrUnden. Zugleich ist darUber zu be
finden, ob die Entscheidung veri:iffentlicht 
werden soll oder nicht. 

(6) Der R ector magnificus oder der Be
troffene kann gegen die Entscheidung inner
halb dreier Wochen nach ihrem Ausstellungs
tage beim Generalsekretiir Berufung einla
gen. Eine Berufung hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 4. 
Der Vorsitzende des Kuratoriums kann 

nach Anhi:irung des Rector magnificus im 
Interesse der Universitiit oder Hochschule 
oder als Ordnungsm assnahme anordnen, <lass 
die Universitiit oder H ochschule fUr hi:ich
stens vier Tage geschlossen wird. Er gibt 
eine derartige Anordnung unverzUglich dem 
Generalsekretiir bekannt, der d ie Schliessung 
auf unbestimmte Zeit verliingem kann. 

§ 5. 
Rechtsvorschriften, die den Bestimmungen 

dieser Verordnung entgegenst ehn, treten aus
ser Kraft. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in kraft . 
Den Haag, am 26 Marz 1941. 

Der G.-S . im Min. fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwa/tung, 

J . VAN DAM. 

26. Marz z941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den M inisterien fUr 
Finanzen , fUr Justiz , fUr H andel, Ge
werbe und Schiffahrt, fUr Landwirt
schaft und Fischerei und fiir Kolonien 
Uber die Devisenbewirtschaftung (De
visenverordnung 1941). (Verordnungs
blatt, StUck 13.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fur die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Allgemelne Vorsehrlften. 

1. Devisenbehorden und Devisenbanken. 
§ I. 

(1) Die Durchfilhrung der Devisenbe
wirtschaftung obliegt dem Deviseninstitut 
und der Niederliindischen Bank und, soweit 

tot het bijwonen van colleges en practica aan 
eenige andere universiteit of hoogeschool in 
het bezette N ederlandsche gebied. 

(5) D e uitspraak van het college van 
rector-magnificus en assessoren, waarvan on
verwijld aan den overtreder, het college van 
curatoren en den Secretaris-Generaal schrif
telijk mededeeling wordt gedaan , dient van 
een dagteekening t e worden voorzien en met 
redenen te worden omkleed. Tevens wordt 
beslist of de uitspraak al dan niet openbaar 
zal worden gemaakt. 

( 6) D e rector-magnificus en de belang
hebbende kunnen binnen drie weken na dag
teekening van de u itspraak bij den Secreta
ris-Generaal in beroep komen . Het instellen 
van beroep brengt niet m ede, dat de uitvoe
ring van de opgelegde straf wordt opgeschort. 

Artikel 4. 
D e voorzitter van het college van curato

ren, gehoord den rector-magnificus, kan in 
het belang van de betrokken universiteit of 
hoogeschool of bij wijze van ordemaatregel 
bepalen, dat de universiteit of hoogeschool 
gedurende ten hoogste vier dagen zal worden 
gesloten. Hij doet van een hiertoe strekkend 
besluit onverwijld mededeeling aan den Se
cretaris-Generaal, die de sluiting voor onbe
paalden tijd kan verlengen . 

Artikel 5. 
R echtsvoorschriften, welke met de bepa

lingen van dit besluit in strijd zijn, treden 
buiten werking. 

Artikel 6. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 26 Maart 1941. 

De S.-G. v an het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J . VAN D AM. 

N °. 63. 

26 Maart z941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Financien, van Justitie, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, van Land
bouw en Visscherij en van Kolonien be
treffende de regeling van het deviezen
verkeer (Deviezenbesluit 1941) . (Ver
ordeningenblad, Stuk 13.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene voorschrlften. 

1. Deviezeninstituut en deviezenbankon. 

Artikel 1. 
(1) Met de uitvoering van de regeling 

van het deviezenverkeer zijn belast het D e
viezeninstituut en de Nederlandsche Bank, 
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es sich um den Verrechnungsverkehr mit 
dem Ausland handelt, dem Niederliindischen 
C!earinginstitut. 

(2) Das D eviseninstitut und das Nieder
liindische Clearinginstitut konnen fi.ir ihre 
Tatigkeit Gebiihren erheben. Die Gebiihren
tarife bediirfen der Genehmigung der Gene
ralsekretare in den Ministerien fi.ir Finanzen 
und ftir Handel, Gewerbe und Schiffahrt. 

(3) Die im Absatz 2 bezeichneten Gene
ralsekretare konnen bestimmte Aufgaben der 
Devisenbewirtschaftung anderen Stellen 
iibertragen. 

§ 2. 

(1) Die Niederlandische Bank kann un
ter von ihr zu stellenden Bedingungen andere 
Banken (banken en bankiers) ermachtigen, 
gemass den Bestimmungen dieser Verord
nung und ihrer Durchfi.ihrungsvorschriften 
als D evisenbank tatig zu sein . Die Devisen
bankeq unterliegen als solche der Aufsicht 
der Ni'ederlandischen Bank. 

(2) Die Niederliindische Bank und das 
Deviseninstitut konnen fiir die Durchftih
rung der den Devisenbanken iibertragenen 
Aufgaben die erforderlichen Anordnungen 
treffen. 

2. Begriffsbestimmungen. 

§ 3. 

Im Sinne dieser Verordnung und ihrer 
Durchfiihrungsvorschriften sind 

1) Inland: 
die besetzten niederlandischen Gebiete; 
2) Ausland : 
die Gebiete, die nicht unter die Begriffs

bestimmung ,,Inland" fallen; 
3) Inliinder (ingezeiflnen) : 
a) natiirliche P ersonen, die ihren Wohn

sitz oder gewohnlichen Aufenthalt im In
land haben; 

b) juristische P ersonen und Handelsge
sellschaften, die ihren Sitz oder Ort der Lei
tung im Inland haben oder - in den van 
dem D eviseninstitut naher zu bezeichnen
den Fallen - im Inland ein Biiro halten; 

c) Zweigniederlassungen (filialen en bij
kantoren) und Betriebe eines Nicht-Inliin
ders im Inland, ohne R iicksicht darauf, ob 
sie rechtsfahig oder nicht rechtsfahig sind; 

4) Nicht- Inlander ( niet-in,Jezetenen): 
a) natiirliche und juristische P ersonen 

und Handelsgesellschaft en, die nicht unter 
die Begriffsbestimmung ,,lnliinder" fallen; 

b) Zweigniederlassungen und Betriebe 
eines Inlanders im Ausland, ohne Riicksicht 
darauf, ob sie rechtsfahig oder nicht rechts
fahig sind, wenn sich nicht der Ort ihrer 
Leitung im Inlande befindet. 

Das D eviseninstitut kann m it bindender 
Wirkung bestimmen, ob eine natiirliche oder 
juristische Person, eine Handelsgesellschaft, 
eine Zweigniederlassung oder ein Betrieb In
lander oder Nicht-Jnliinder ist. 

s) Zahlungsmittel : 
Miinz- ~pd Papier~eld, Banknoten und 

zoomede, voor zoover betreft het clearing
verkeer met het buitenland, hetNederlandsch 
Clearinginsti tu ut. 

(2) Het Deviezeninstituut en het Neder
landsch Clearinginstituut kunnen voor hun 
bemoeiingen kosten in rekening brengen. De 
tarieven van deze kosten behoeven de goed
keuring van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

(3) D e in het tweede lid genoemde Se
cretarissen- Generaal kunnen andere instan
ties met de uitvoering van bepaalde onder
deelen der regeling van het deviezenverkeer 
belasten. 

Artikel 2. 

(1) De Nederlandsche Bank kan onder 
door haar te stellen voorwaarden andere ban
ken en bankiers machtigen overeenkomstig 
de bepalingen van <lit besluit en van de 
krachtens <lit besluit gegeven voorschriften 
als deviezenbank werkzaam te zijn. De devie
zenbanken zijn als zoodanig onderworpen aan 
het toezicht van de Nederlandsche Bank. 

(2) De Nederlandsche Bank en het De
viezeninstituut zijn bevoegd voor de uitvoe
ring van de aan de deviezenbanken opgedra
gen werkzaamheden de noodige aanwijzingen 
te geven. 

2. Begripsomschrijvingen. 

Artikel 3. 
Voor de toepassing van dit besluit en de 

krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
wordt verstaan onder : 

1) binnenland: 
het bezette Nederlandsche gebied; 
2) buitenland: 
de gebieden, niet vallende onder de om

schrijving ,,binnenland"; 
3) ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan we! ge
woonlijk aldaar verblijven; 

b) rechtspersonen en vennootschappen, 
die in het binnenland gevestigd zijn of be
stuurd warden dan wel - in nader door het 
Deviezeninstituut te bepalen geval!en - al
daar kantoor houden; 

c) filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het binnenland van een niet-ingezetene, on
geacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezitten; 

4) niet-ingezetenen: 
a) natuurlijke en rechtspersonen en ven

nootschappen, niet vallende onder de om
schrijving ,,ingezetenen" ; 

b) filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit
ten, tenzij zij in het binnenland worden be
stuurd. 

Het Deviezeninstituut kan met bindende 
kracht beslissen, of een natuurlijke of rechts
persoon, vennootschap, filiaal, bijkantoor of 
bedrijf ingezetene of niet-ingezetene is . 

5) betaalmiddelen: 
metaal- en papiergeld, bankbiljetten en 
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gleichartige Zahlungsmittel mit Ausnahme 
von Goldmtinzen; 

6) Geldwertige Papiere ( geldswaardige 
papieren): 

Schecks, Wechsel, Eigenwechsel und 
gleichartige geldwertige Papiere sowie Rei
sekreditbriefe mit Ausnahme von Zins- und 
Gewinnanteilscheinen und Effekten ( effec
ten); 

7) Forderungen: 
fiillige und nichtfiillige D epositen, Salden 

im Kontokorrent und andere ausstehende 
Geldforderungen, die nicht in geldwertigen 
Papieren oder Effekten verkorpert sind; 

8) Gold: 
Goldmtinzen, Feingold und legiertes Gold 

(roh oder als Halbmaterial); 
g) Edelmetalle : 
Silber, Platin und Platinmetalle (roh oder 

als Halbmaterial) ; 
10) Effekten: 
Eintragungen in Schuld- und Anteilere

gistem, Schuldverschreibungen ( obligatien), 
Pfandbriefe, Aktien, Gewinnscheine und 
gleichartige Wertpapiere sowie, wenn aus 
dem Wortlaut dieser Verordnung oder ihrer 
Durchftihrungsvorschriften nichts anderes 
hervorgeht, von den Stlicken getrennte Zins
und Gewinnanteilscheine und Talons; 

11) Waren ( goederen): 
bewegliche Sachen mit Ausnahme von 

Gold, Edelmetallen, Zahlungsmitteln, geld
wertigen Papieren, Effekten und anderen 
Dokumenten, in denen Forderungen verkor
pert sind; 

12) verftigen: 
verftigen einschliesslich belasten und ver

aussem; 
13) Rechtsgeschafte und Handlungen 

(overeenkomsten en handelingen) zugunsten 
eines Nicht-Inlanders: 

Rechtsgeschafte und H andlungen, die ftir 
Rechnung eines Nicht-Inlanders oder un
mittelbar oder mittelbar zu <lessen Gunsten 
vorgenommen werden; 

14) Einfuhr und Ausfuhr: 
Einfuhr in den und Ausfuhr aus dem frei

en Verkehr in dem Sinne, dass zollfreie Nie
derlagen ( entrepots) inlandischer Waren -
oder diescn ftir die Statistiek der Ein- und 
Ausfuhr gleichgestellter Waren - als La
gerraume im freien Verkehr gelten und dass 
unter Ausfuhr auch zu verstehen sind : 

a) die Anmeldung einer Ausfuhr an Zoll
beamte ( arnbtenaren der invoerrechten en 
accijnzen); 

b) das Anbieten von beweglichen Sachen 
an einen Frachtunternehmer zur Ausfuhr; 

c) das Mitflihren von beweglichen Sa
chen unter Umstanden, die ergeben (indien 
in redelijkheid moet worden aangenomen), 
dass die Sachen unter Umgehung der be
stehenden Vorschriften in das Ausland liber
bracht werden sollen; 

d) das Einladen, das Anbringen oder das 
B elassen von beweglichen Sachen - von de
nen nicht anzunehmen ist, dass sie im In
lande bleiben sollen - in, an oder auf einem 
Transportmittel, das sich an einem Ort oder 

soortgelijke betaalmiddelen, met uitzonde
ring van gouden munten; 

6) geldswaardige papieren: 

cheques, wisselbrieven, promessen en soort
gelijke geldswaardige papieren, zoomede reis
kredtetbrieven, met uitzondering van cou
pons, dividendbewijzen en effecten; 

7) vorderingen: 
dadelijk en niet dadelijk opeischbare de

posito's, saldi in rekeningcourant en andere 
in geld uitgedrukte inschulden, voor zoover 
niet in geldswaardige papieren of effecten 
belichaamd; 

8) goud: 
gouden munten, fijn goud en alliages van 

goud (onbewerkt of halffabrikaat); 
g) edele metalen: 
zilver, platina en platina-metalen (onbe

werkt of halffabrikaat); 
10) effecten: 
inschrijvingen in schuld- en aandeelen

registers, obligatien, pandbrieven, aandeelen, 
winstbewijzen en soortgelijke waardepapie
ren, zoomede, tenzij uit den tekst van dit 
besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften het tegendeel blijkt, afzonder
lijke coupons, dividendbewijzen en talons; 

u) goederen: 
roerende goederen, met uitzondering van 

goud, edele metalen, betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten en andere docu
menten, waarin vorderingen zijn belichaamd; 

12) beschikken: 
beschikken, met inbegrip van bezwaren en 

vervreemden; 
13) overeenkomsten en handelingen ten 

gunste van een niet-ingezetene: 

overeenkomsten en handelingen, welke 
voor rekening van een niet-ingezetene dan 
we! onmiddellijk of middellijk te diens gunste 
worden aangegaan of verricht; , 

14) invoer en uitvoer: 
invoer in en uitvoer uit het vrije verkeer, 

met dien verstande, dat entrepots van bin
nenlandsche goederen - of hiermede voor de 
statistiek van den in- en uitvoer gelijkgestel
de goederen - als bergplaatsen in het vrije 
verkeer warden aangemerkt en dat onder uit
voer mede wordt begrepen: 

a) het ten uitvoer aangeven aan ambte
naren der invoerrechten en accijnzen; 

b) het ten uitvoer aanbieden van roeren
de goederen aan een ondernemer van vervoer ; 

c) het medevoeren van roerende goede
ren, indien in redelijkheid moet worden aan
genomen, dat deze goederen bestemd zijn 
voor uitvoer in strijd met de bestaande voor
schriften; 

d) het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van roerende goederen - waarvan 
het niet aannemelijk is, dat zij bestemd zijn 
om in het binnenland te blijven - in, aan of 
op eenig vervoermiddel, terwijl het zich be-
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ausserhalb eines Ortes befindet, wo es vor 
der Ausreise nach dem Ausland von Beam
ten der Zollstelle abgefertigt werden muss; 

e) das Einladen , das Anbringen oder das 
Belassen von beweglichen Sachen - von de
nen nicht anzunehmen ist, dass sie im Inlan
de bleiben sollen - in, an oder auf einem 
zum Aufstieg fertigen Luftfahrzeug oder ei
nem offenbar zur Abfahrt nach dem Aus
lande bestimmten anderen Transportmittel; 

f) das zur Abfahrt Bereitstellen eines of
fenbar zur Ausfuhr bestimmten Transport
mittels. 

§ 4. 
(1) Im Sinne dieser Verordnung und ih

rer Durchflihrungsvorschriften sind inlan
disch (binnenlandsch) : 

1) Zahlungsmittel, die im Inlande die 
Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungsmit
tels haben; 

2) geldwertige Papiere, soweit sie aus
schliesslich im Inlande zahlbar sind und der 
B ezogene oder der Schuldner lnlander ist; 

3) Forderungen und Effekten, soweit sie 
im Inlande zahlbar sind und der Schuldner 
Inlander ist; 

4) andere Rechte ( onlichamelijke za
ken), soweit die daraus hervorgehenden For
derungen ausschliesslich gegen lnlander gel
t end gemacht werden konnen; 

5) juristische Personen und Handelsge
sellschaften, die Inlander sind. 

(2) Alie anderen Zahlungsmittel, geld
wertigen Papiere, Forderungen, Effekten, 
anderen Rechte, juristischen Personen und 
Handelsgesellschaften sind im Sinne dieser 
Verordnung und ihrer Durchflihrungsvor
schriften auslandisch. 

(3) Das Deviseninstitut kann mit bin
dender Wirkung bestimmen, ob die in den 
Absatzen I und 2 bezeichneten Werte, ju
ristischen Personen und Handelsgesellschaf
ten sowie Gemeinschaften inlandisch oder 
auslandisch sind. 

3. Genehmigungen . 
§ 5. 

(1) Soweit flir die Vornahme von Rechts
geschaften und Handlungen nach dieser Ver
ordnung oder ihren Durchflihrungsvorschrif
ten eine Genehmigung erforderlich ist, ist 
das D eviseninstitut zur Erteilung der Ge
nehmigung zustandig, es sei denn , dass etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Eine Genehmigung kann unter Be
dingungen erteilt werden. Wird eine Bedin
gung nicht erfilllt, so gilt die Genehmigung 
als nicht erteilt. 

(3) Die Genehmigung kann mit Aufla
gen verbunden werden. 

(4) Das D eviseninstitut kann bei Vorlie
gen besonderer Umstande die Vornahme 
eines Rechtsgeschafts oder eine,· Handlung 
nachtraglich genehmigen. Die Genehmigung 
gilt als im Zeitpunkt der Vornahme des 
Rechtsgeschafts oder der Handlung erteilt. 

vindt op of buitenwaarts van de plaats, waar 
het, alvorens naar het buitenland te vertrek
ken, door ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen moet worden uitgeklaard ; 

e) het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van roerende goederen - waarvan 
het niet aannemelijk is, dat zij bestemd zijn 
om in het binnenland te blijven - in, aan of 
op een tot opstijging gereed luchtvaartuig of 
een kennelijk tot vertrek naar het buitenland 
bestemd ander vervoermiddel; 

f) het tot vertrek gereedmaken van een 
kennelijk t en uitvoer bestemd vervoermiddel. 

Artikel 4. 
(1) Voor de toepassing van dit besluit en 

de krachtens dit besluit gegeven voorschrif
ten worden als binnenlandsch aangemerkt: 

1) betaalmiddelen, welke in het binnen
land de hoedanigheid van wettig betaalmid
del bezi tten; 

2) geldswaardige papieren , welke uitslui
tend in het binnenland betaalbaar zijn en 
waarvan de betrokkene of de schuldenaar 
ingezetene is; 

3) vorderingen en effecten, welke in het 
binnenland betaalbaar zijn en waarvan de 
schuldenaar ingezetene is; 

4) andere onlichamelijke zaken, voor zoo
ver de daaruit voortvloeiende aanspraken uit
sluitend jegens inge·zetenen kunnen worden 
geldend gemaakt; 

5) rechtspersonen en vennootschappen. 
die ingezetenen zijn. 

(2) Alie andere betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, vorderingen, effecten, an
dere onlichamelijke zaken, rechtspersonen en 
vennootschappen worden voor de toepassing 
van dit besluit en de krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften als buitenlandsch aan
gemerkt. 

(3) Het Deviezeninstituut kan met bin
dende kracht beslissen of waarden, rechts
personen en vennootschappen, als bedoeld in 
het eerste en tweede lid, zoomede gemeen
schappen, binnenlandsch of buitenlandsch 
zijn. 

3 . Vergunningen. 
Artikel 5. 

(r) Voor zoover op grond van dit besluit 
of van krachtens dit besluit gegeven voor
schriften voor het aangaan van overeenkom
sten en het verrichten van handelingen een 
vergunning is vereischt, is, voor zoover niet 
anders bepaald, het Deviezeninstituut tot het 
verleenen van de vergunning bevoegd. 

(2) Een vergunning kan onder voor
waarden worden verleend. Indien een voor
waarde niet wordt vervuld, wordt de vergun
ning geacht niet te zijn verleend. 

(3) Aan de vergunning kunnen verplich
tingen worden verbonden. 

(4) Het Deviezeninstituut kan, indien 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, 
achteraf voor het aangaan van een overeen
komst of het verrichten van een handeling 
vergunning verleenen. Deze vergunningwordt 
geacht te zijn verleend op het tijdstip van 
het aangaan van de overeenkomst of het 
verrichten van de handeling. 
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§ 6. 
(r) Inliindem, die bestimmte, auf Grund 

dieser Verardnung oder ihrer Durchflihrungs
vorschriften genehmigungsbedlirftige Rechts
geschiifte oder Handlungen berufsmiissig vor
nehmen, kann eine allgemeine Genehmigung 
zur Vornahme dieser Rechtsgeschiifte und 
Handlungen erteilt werden. Sie konnen von 
den nach dieser Verordnung und ihren 
Durchflihrungsvorschriften bestehenden Ver
pflichtungen befreit werden. 

(2) Inlandem, die an Nicht-Inliinder ge
schuldete Leistungen, zu deren Vomahme 
der inliindische Schuldner auf Grund dieser 
Verardnung oder ihrer Durchflihrungsvor
schriften einer Genehmigung bedarf, als Ver
treter dieser Nicht-Inliinder regelmiissig ent
gegennehmen, kann eine allgemeine Geneh
migung zur Entgegennahme dieser Leistun
gen erteilt werden. 

§ 7. 
(r) Hat einer der bei einem Rechtsge

schiift oder einer Handlung Beteiligten eine 
Genehmigung auf Grund dieser Verardnung 
oder ihrer Durchflihrungsvorschriften erhal
ten, so erstreckt sich die Genehmigung 
gleichzeitig auf alle Personen, die an dem 
Rechtsgeschiift oder der Handlung beteiligt 
sind ( partij zijn) oder daran mitwirken. 

(2) Genehmigungen auf Grund dieser 
Verardnung oder ihrer Durchflihrungsvor
schriften, die sich auf die Erflillung einer 
Schuldverpflichtung beziehen, werden vom 
Schuldner beantragt und diesem erteilt. Der 
Gliiubiger ist berechtigt, auch seinerseits die 
Genehmigung zu beantragen. In diesem Fal
le erhiilt der Gliiubiger eine Abschrift der 
erteilten Genehmigung. 

(3) Bedarf ein N icht-Inliinder auf Grund 
dieser Verardnung oder ihrer Durchflihrungs
vorschriften flir die Vomahme eines be
stimmten Rechtsgeschiifts oder einer be
stimmten Handlung einer Genehmigung, so 
kann diese Genehmigung auch von seinem 
inliindischen Vertreter oder von einem an 
dem Rechtsgeschiift oder der Handlung mit
wirkenden Inliinder beantragt werden. 

§ 8. 
Ein Inliinder darf an einem Rechtsgeschiift 

oder einer Handlung, von denen er weiss 
oder wissen muss ( redelijlcerwijs behoort te 
weten), dass sie auf Grund dieser Verard
nung oder ihrer Durchflihrungsvorschriften 
nur mit Genehmigung vorgenommen werden 
dlirfen, nur mitwirken, wenn er sich zuvor 
von der Erteilung der erforderlichen Geneh
migung i.iberzeugt hat. 

4. Zivi/prozessuale Vorschriften. 

§ 9. 
(1) Wird der Anspruch auf eine Leis

tung, zu deren Vornahme auf Grund dieser 
Verardnung oder ihrer Durchflihrungsvor
schriften eine Genehmigung erforderlich ist, 
gerichtlich geltend gemacht, so darf ein Ur-

Artikel 6. 
(r) Aan ingezetenen, die bepaalde over

eenkomsten en handelingen, waarvoor op 
grand van dit besluit of van krachtens dit 
besluit gegeven voorschriften vergunning is 
vereischt, in de uitoefening van hun beraep 
of bedrijf plegen aan te gaan of te verrichten, 
kan een algemeene vergunning worden ver
leend tot het aangaan van zoodanige over
eenkomsten en het verrichten van zoodanige 
handelingen. Aan hen kan daarbij ontheffing 
worden verleend van bij of krachtens dit be
sluit opgelegde verplichtingen. 

(2) Aan ingezetenen, die aan niet-inge
zetenen verschuldigde prestaties, waarvoor 
de schuldenaar- ingezetene op grand van dit 
besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften een vergunning behoeft, als 
vertegenwoordigers van deze niet-ingezete
nen in ontvangst plegen te nemen, kan een 
algemeene vergunning tot het ontvangen van 
deze prestaties worden verleend. 

Artikel 7. 
( r) Is door een der partijen bij een over

eenkomst of handeling een vergunning op 
grand van dit besluit of van krachtens dit 
besluit gegeven voorschriften verkregen, dan 
geldt deze vergunning tegelijkertijd voor 
alien, die bij deze overeenkomst of handeling 
partij zijn of er aan medewerken. 

(2) Vergunningen op grand van dit be
sluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften, welke betrekking hebben op 
het nakomen van een schuldverplichting, 
worden door den schuldenaar aangevraagd 
en aan dezen verleend. De schuldeischer is 
bevoegd ook zijnerzijds de vergunning aan te 
vragen. De schuldeischer ontvangt in dat 
geval een afschrift der verleende vergunning. 

(3) Behoeft een niet-ingezetene op grand 
van dit besluit of van krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften voor het aangaan van 
een bepaalde overeenkomst of het verrichten 
van een bepaalde handeling een vergunning, 
dan kan deze vergunning ook door zijn ver
tegenwoordiger in bet binnenland of door een 
aan de overeenkomst of handeling medewer
kenden ingezetene worden aangevraagd. 

Artikel 8. 
Het is aan een ingezetene slechts geoor

loofd, mede te werken aan een overeenkomst 
of een handeling, waarvan hij weet of rede
lijkerwijs behoort te weten, dat voor het 
aangaan of verrichten er van op grond van 
<lit besluit of van krachtens dit besluit gege
ven voorschriften vergunning is vereischt, 
indien hij zich te voren heeft overtuigd, dat 
de vereischte vergunning is verkregen. 

4. Voorschriften van burgerlijk procesrecht. 

Artikel 9. 
(r) Wordt de aanspraak op een prestatie, 

waarvoor op grand van dit besluit of van 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
een vergunning is vereischt, in rechte gel
dend gemaakt, dan mag een veraordeeling 
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teil auf Vornahme der Leistung nur erlassen 
werden, wenn vorher die Genehmigung er
teilt worden ist. Entsprechendes gilt fi.ir 
Zwangsvollstreckungen und gerichtliche Si
cherheitsmassnahmen. Diese Vorschrift ist 
von Amts wegen zu beachten. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes I fin
den entsprechende Anwendung auf Schieds
spriiche. 

§ IQ. 

Soweit Werte nur mit Genehmigung er
worben werden diirfen, gilt dies auch fi.ir den 
Erwerb im W ege der Zwangsvollstreckung. 
Soweit iiber Werte nur mit Genehmigung 
verfiigt werden darf, gilt dies auch fiir Ver
fiigungen im Wege der Zwangsvollstreckung. 

5. Auskunftspilicht. 

§ II. 

(I) Jedermann ist verpflichtet, dem De
viseninstitut auf sein Verlangen die Aus
kiinfte zu erteilen, die sich unmittelbar oder 
mittelbar auf devisenwirtschaftlich erheb
liche Umstiinde oder auf G eschafte und 
Handlungen beziehen, die nach dieser Ver
ordnung oder ihren Durchfiihrungsvorschrif 
ten verboten oder Beschrankungen unter
worfen sind. Auf Verlangen sind Bucher, Be
lege und sonstige Schriftstiicke, deren Prii
fung von dem Deviseninstitut oder von den 
von ihm beauftragten Sachverstiindigen zur 
Ermittlung solcher Umstande, Geschafte 
und Handlungen fiir zweckdienlich gehalten 
wird, vorzulegen. D er Auskunftpflichtige ist 
gehalten, auf Verlangen des Deviseninsti
tuts persi:inlich zu erscheinen. 

(2) Wer eine Genehmigung auf Grund 
dieser Verordnung oder ihrer Durchfiih
rungsvorschriften erhalten hat, ist verpflich
tet, dem Deviseninstitut au£ sein Verlangen 
innerhalb einer von ihm zu bestimmenden 
Frist glaubhaft zu machen ( te zijnen genoe
gen aan te toonen), dass die Genehmigung 
entsprechend dem Inhalt ausgenutzt worden 
ist und dass die damit verbundenen Auflagen 
erfiillt worden sind. 

(3) Die Verpflichtungen nach den Ab
satzen I und 2 gelten sinngemass gegeniiber 
der Niederlandischen Bank und dem Nieder
landischen Clearinginstitut im Rahmen ihrer 
nach dieser Verordnung und ihren Durch
fiihrungsvorschriften gegebenen Zustandig
kei ts bereiche. 

6. Ausschluss von Entschadigungen. 

§ I2. 

W enn nichts anderes bestimmt ist, wird 
fiir Massnahmen au£ Grund dieser Verord
nung oder ihrer Durchfiihrungsvorschriften 
eine Entschadigung nicht gewahrt. 

tot het verrichten van de prestatie alleen 
uitgesproken worden, wanneer te voren de 
vergunning is verleend . Het bepaalde in den 
vorigen zin is van overeenkomstige toepas
sing op executoriale en conservatoire maat
regelen. Deze bepaling meet ambtshalve 
worden toegepast. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing op scheidsrech
terlijke beslissingen. 

Artikel IC. 

Voor zoover waarden slechts met vergun
ning kunnen worden verkregen, is zulks even
eens van toepassing op verkrijging bij wege 
van executie. Voor zoover over waarden 
slechts met vergunning kan worden beschikt, 
is zulks eveneens van toepassing op beschik
kingen bij wege van executie. 

5. Verplichting tot h et verstrekken van 
inlichtingen. 

Artikel n. 

(I) Een ieder is verplicht het Deviezen
instituut op diens verzoek de inlichtingen te 
verstrekken, welke onmiddellijk of middellijk 
betrekking hebben op omstandigheden, welke 
in verband met de regeling van het deviezen
verkeer van belang zijn, of op overeenkom
sten en handelingen, welke op grond van dit 
besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften verboden of aan beperkende 
bepalingen onderworpen zijn. Boeken , be
wijsstukken en verdere bescheiden, waarvan 
het onderzoek voor de vaststelling van zoo
danige omstandigheden, overeenkomsten of 
handelingen door het Deviezeninstituut of de 
van zijnentwege aangewezen deskundigen 
dienstig wordt geacht, moeten op verzoek 
worden overgelegd. Degene, die tot het geven 
van inlichtingen is gehouden, is verplicht op 
verzoek van het Deviezeninstituut in per
soon te verschijnen. 

(2) De houder van een vergunning, ver
leend op grond van dit besluit of van krach
tens dit besluit gegeven voorschriften, is ver
plicht het Deviezeninstituut op <liens ver
zoek binnen een door hem te bepalen termijn 
te zijnen genoegen aan te toonen , dat van de 
vergunning gebruik is gemaakt overeenkom
stig het daarin gestelde en dat de daaraan 
verbonden verplichtingen zijn nagekomen. 

(3) De verplichtingen, opgelegd in het 
eerste en tweede lid, bestaan eveneens jegens 
de Nederlandsche Bank en het Nederlandsch 
Clearinginstituut, wat betreft de taak, welke 
ieder hunner bij dit besluit en bij krachtens 
dit besluit gegeven voorschriften is opgedra
gen. 

6. Uitsluiti'ng van schadevergoeding. 

Artikel I2 . 

Voor zoover niet anders bepaald, wordt 
wegens maatregelen, genomen op grond van 
dit besluit of van krachtens dit besluit gege
ven voorschriften, geen schadevergoeding 
toegekend. 
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7. Befreiung der Niederlandischen Bank. 

§ 13. 
Die Beschriinkungen und Verbote dieser 

Verordnung und ihrer Durchflihrungsvor
schriften finden auf die Niederliindische 
Bank keine Anwendung. 

ABSCHNITT II. 
Devlsenrechtllche Genehmlgnngen und 

Verbote. 
I. Zahlungsmittel, geldwertige Papiere 

und Forderungen. 

§ 14. 
(1) Gegen Zahlung in inllindischer Wah

rung diirfen ausllindische Zahlungsmittel, 
ausllindische geldwertige Papiere und aus
liindische Forderungen nur bei der Nieder
llindischen Bank oder einer Devisenbank er
worben werden, es sei denn, dass das Devi
seninstitut etwas anderes bestimmt. Der Er
werb ist nur auf Grund einer Genehmigung 
zullissig. 

(2) Es ist nur mit Genehmigung gestat
tet, iiber ausllindische Zahlungsmittel und 
ausliindische geldwertige Papiere zu verfii
gen oder diese im Inlande einem Inliinder 
oder Nicht-Inllinder auszuhiindigen, es sei 
denn, dass sie an die Niederliindische Bank 
oder an eine Devisenbank veriiussert werden. 

(3) Ueber ausliindische Forderungen 
darf nur mit Genehmigung verfligt werden, 
es sei denn, dass sie an die Niederliindische 
Bank oder an eine Devisenbank veriiussert 
werden. 

(4) D as Erloschenlassen von Forderun
gen im Wege der Aufrechnung steht einer 
Verfiigung gleich. 

(5) D ie Niederliindische Bank bestimmt, 
ob der Erwerb und die Veriiusserung durch 
Devisenbanken fiir Rechnung der Nieder
liindischen Bank oder flir eigene Rechnung 
zu erfolgen haben. 

§ 15. 
Termingeschiifte iiber ausliindische Zah

lungsmittel sowie iiber geldwertige Papiere 
und Forderungen in ausliindischer Wiihrung 
gegen Zahlung in inliindischer oder ausliin
discher Wiihrung, sind verboten, es sei denn, 
dass sie mit Genehmigung abgeschlossen 
werden. 

§ 16. 
(1) Ausliindische Zahlungsmittel sowie 

geldwertige Papiere und Forderungen in 
ausllindischer Wiihrung, fiir die Kurse von 
der Niederliindischen Bank veroffentlicht 
werden, diirfen zu keinen hoheren als den 
zuletzt veroffentlichten Kursen erworben 
oder veriiussert werden. 

(2) Die Kurse werden von der Nieder
liindischen Bank im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretiir im Ministerium fiir Finan
zen festgesetzt und an den Warenborsen zu 
Amsterdam und Rotterdam veroffentlicht. 

(3) Ausliindische Zahlungsmittel sowie 
geldwertige Papiere und Forderungen in aus-

7. Vrijstelling van de Nederlandsche Bank. 

Artikel 13. 
De beperkende bepalingen en verbodsbe

palingen, vervat in dit besluit en de krach
tens dit besluit gegeven voorschriften, zijn 
niet van toepassing op de Nederlandsche 
Bank. 

HOOFDSTUK II. 
Devlezenrechtelijke vergunnlng·en en 

verbodsbepalJngen. 
1 . Betaalmiddelen, geldswaardige papieren 

en vorderingen. 

Artikel 14. 

(1) Het is verboden buitenlandsche be
taalmiddelen, buitenlandsche geldswaardige 
papieren en buitenlandsche vorderingen te
gen betaling in binnenlandsche geldsoort van 
anderen dan de N ederlandsche Bank of een 
deviezenbank te verkrijgen, tenzij het De
viezeninstituut anders bepaalt. De verkrij
ging kan slechts geschieden op grond van een 
vergunning. 

(2) Het is slechts met vergunning geoor
loofd over buitenlandsche betaalmiddelen en 
buitenlandsche geldswaardige papieren te 
beschikken of deze waarden in het binncn
land aan een ingezetene of niet-ingezetene af 
te geven, tenzij de waarden aan de N eder
landsche Bank of aan een deviezenbank wor
den vervreemd. 

(3) Het is slechts met vergunning geoor
loofd over buitenlandsche vorderingen te be
schikken, tenzij deze aan de Nederlandsche 
Bank of een deviezenbank worden ver
vreemd. 

(4) Onder beschikken over vorderingen 
is het laten tenietgaan bij wege van schuld
vergelijking begrepen. 

(5) De Nederlandsche Bank bepaalt, of 
de verkrijging en de vervreemding door de
viezenbanken voor rekening der Nederland
sche Bank of voor eigen rekening moeten ge
schieden. 

Artikel 15. 
Termijnzaken in buitenlandsche betaalmid

delen en in buitenlandsche geldsoort uitge
drukte geldswaardige papieren en vorderin
gen tegen betaling in b innenlandsche of bui
tenlandsche geldsoort zijn verboden, tenzij 
zij met vergunning worden afgesloten. 

Artikel 16. 
(1) Het is verboden buitenlandsche be

taalmiddelen, zoomede in een buitenlandsche 
geldsoort uitgedrukte geldswaardige papie
ren en vorderingen , waarvoor de Nederland
sche Bank koersen publiceert, te verkrijgen 
of te vervreemden tegen hoogere dan de laatst 
gepubliceerde koersen. 

(2) De koersen worden door de Neder
landsche Bank vastgesteld in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien en worden gepu
bliceerd op de beurzen van koophandel te 
Amsterdam en te Rotterdam. 

(3) Het is verboden buitenlandsche be
taalmiddelen, zoomede in een buitenlandsche_ 
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landischer Wahrung, fi.ir die Kurse von der 
Niederlandischen Bank nicht veri:iffentlicht 
werden, diirfen zu keinen h i:iheren als den 
jeweils auf Antrag der Beteiligten von der 
Niederlandischen Bank zu bestimmenden 
Kursen erworben oder veraussert werden. 

(4) D ie Niederlandische Bank kann be
stimmen, dass in von ihr zu bezeichnenden 
Fallen oder Gruppen von Fallen der Er
werb und die Verausserung nicht zu niedri
geren als den gemass den Absatzen 2 und 3 
festgesetzten oder bestimmten Kursen er
folgen diirfen. 

§ 17. 
(1) Es ist nur mit Genehmigung gestat

tet, zu verfiigen iiber 
a) inlandische · geldwertige Papiere, die 

von einem Nicht-Inllinder ausgestellt sind, 
und inllindische Forderungen eines Nicht
Inlanders; 

b) inlandische geldwertige Papiere, die 
von einem Inlander ausgestellt sind, und in
llindische Forderungen eines Inlanders, wenn 
die Verfiigung zugunsten eines Nicht-Inlan
ders erfolgen soil. 

(2) Das Erli:ischenlassen von Forderun
gen im Wege der Aufrechnung steht einer 
Verfiigung gleich. 

§ 18. 
Ein Inllinder darf im Inlande nur mit 

Genehmigung Zahlungen an einen Nicht-In
lander oder zugunsten eines solchen an einen 
Inllinder leisten sowie inlandische Zahlungs
mittel und inlandische geldwertige Papiere 
einem Nicht-Inlander oder zugunsten eines 
solchen einem Inlander aushandigen. 

§ 19. 
Zahlungsmittel, einschliesslich ausser Kurs 

gesetzter Zahlungsmittel, geldwertige Pa
piere sowie andere Dokumente, in denen 
Forderungen verki:irpert sind, diirfen nur 
mit Genehmigung ausgefiihrt werden. 

§ 20. 

(1) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen kann bestimmen, dass die Ein
fuhr von ihm zu bezeichnender Zahlungsmit
tel nur mit Genehmigung zulassig ist. 

(2) Er kann bestimmen, dass Inllinder 
den Empfang von Zahlungsmitteln, die ohne 
Genehmigung eingefi.ihrt worden sind, inner
halb von drei Tagen dem Deviseninstitut an
zuzeigen haben. 

(3) Das Deviseninstitut k ann bestim
men, auf welche Weise mit Zahlungsmitteln, 
die ohne Genehmigung eingefiihrt worden 
sind, zu verfahren ist. 

2. Gold und Edelmetalle. 

§ 21 , 

(1) Der Erwerb von Gold und Edelme
tallen von einem Inlander ist nur mit Ge
nehmigung zulassig. 

geldsoort uitgedrukte geldswaardige papieren 
en vorderingen, waarvoor de N ederlandsche 
Bank geen koersen publiceert, te verkrij gen 
of te vervreemden tegen hoogere koersen dan 
die, welke de Nederlandsche Bank telken
male op aanvraag van belanghebbenden zal 
hebben bepaald. 

(4) De Nederlandsche Bank kan bepa
len, dat het in door haar aan te wijzen ge
vallen of groepen van gevallen verboden is 
de verkrijging en de vervreemding te doen 
geschieden tegen lagere koersen dan de krach
tens het tweede of derde lid vastgestelde of 
bepaalde koersen. 

Artikel 17. 
(1) Het is slechts met vergunning geoor

loofd te beschikken over: 
a) binnenlandsche geldswaardige papie

r~n, afgegeven door een niet-ingezetene, en 
bmnenlandsche vorderingen van een niet-in
gezetene; 

b) binnenlandsche geldswaardige papie
ren, afgegeven door een ingezetene, en bin
nenlandsche vorderingen van een ingezetene, 
indien de beschikking ten gunste van een 
niet-ingezetene geschiedt. 

(2) Onder beschikking over vorderingen 
is het laten tenietgaan bij wege van schuld
vergelijking begrepen. 

Artikel 18. 
Het is aan een ingezetene slechts met ver

gunning geoorloofd in het binnenland beta
lingen te verrichten aan een niet-ingezetene 
of aan een ingezetene ten gunste van een 
niet-ingezetene, zoomede binnenlandsche be
taalmiddelen en binnenlandsche geldswaar
dige papieren aan een niet-ingezetene of aan 
een ingezetene ten gunste van een niet-inge
zetene af te geven. 

Artikel 19. 
De uitvoer van betaalmiddelen, met inbe

grip van niet meer gangbare betaalmiddelen, 
van geldswaardige papieren en van andere 
documenten, waarin vorderingen zijn be
lichaamd, is slechts met vergunning geoor
loofd. 

Artikel 20. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bepalen, dat 
de invoer van door hem aan te wijzen betaal
middelen slechts met vergunning geoorloofd 
is. 

(2) Hij kan voorts bepalen, dat ingeze
tenen verplicht zijn van de ontvangst van 
betaalmiddelen, welke zonder vergunning zijn 
ingevoerd, binnen drie dagen bij het Devie
zeninsti tuut aangifte te doen. 

(3) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
op welke wijze zal worden gehandeld ten 
aanzien van betaalmiddelen, welke zonder 
vergunning zijn ingevoerd. 

2. Goud en edele meta/en. 

Artikel 2I. 

(1) Het is slechts met vergunning geoor
loofd, goud en edele metalen van een inge
zetene te verkrijgen. 



128 1941 

(2) Es ist nur mit Genehmigung gestat
tet, i.iber Gold und Edelmetalle zu verfi.igen 
-oder diese Werte im Inlande einem Inliinder 
-0der Nicht-In!ander auszuhiindigen, es sei 
denn, dass die vVerte an die Niederlandische 
Bank oder an eine Devisenbank veraussert 
werden. 

(3) Termingeschiifte i.iber Gold und 
Edelmetalle sind verboten, es sei denn, dass 
~ie mit Genehmigung abgeschlossen werden. 

(4) Gold, Edelmetalle und Bruchmate
rial aus diesen Metallen di.irfen nur mit Ge
nehmigung ausgefi.ihrt werden. Das g!eiche 
gilt fi.ir ganz oder teilweise aus Gold oder 
Edelmetallen hergestellte Halb- und Fertig
waren, die i.iblicherweise nicht aus diesen 
Metallen hergestellt werden. 

3. Eflekten. 

§ 22. 
(1) Ueber auslandische Effekten darf nur 

mit Genehmigung verfi.igt werden, es sei 
d enn, dass sie an die Niederliindische Bank 
veriiussert oder an die Niederlandische Bank 
oder eine Devisenbank verpfandet werden. 

(2) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fi.ir Finanzen kann bestimmen, dass unter 
von ihm zu stellenden B edingungen der Han
del mit von ihm niiher zu bezeichnenden 
auslandischen Effekten unter Inlandern im 
Rahmen eines regelmiissigen Borsenverkehrs 
ohne Genehmigung zuliissig ist: Geschiifte 
zugunsten von Nicht-Inlandern gelten nicht 
als Handel unter Inlandern. 

§ 23. 
Ueber inlandische Effekten darf nur mit 

Genehmigung verfi.igt werden, wenn der 
Eigenti.imer der Effekten Nicht-Inlander ist 
oder die Verfi.igung zugunsten eines Nicht
Inliinders erfolgen soil. 

§ 24. 

Ein Inlander darf nur mit Genehmigung 
Effekten von einem Nicht-Inlander entgelt
lich ( onder bezwarenden titel) erwerben. 

§ 25. 
Effekten di.irfen nur mit Genehmigung 

ausgefi.ihrt werden. 

§ 26. 
Ein Inlander, der berufsmassig mit Effek

t en handelt oder diese verwahrt, darf nur 
mit Genehmigung Effekten in das D epot 
eines Nicht-Inlanders einlegen oder aus dem 
Depot eines Nicht-Inlanders aushiindigen. 

§ 27. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

fi.ir Finanzen kann bestimmen, dass Inliin
der, die berufsmassig mit Effekten handeln 
-0der diese verwahren, bestimmte Effekten, 
die ihnen zum Verkauf oder aus einem an
deren Grunde vorgelegt werden, in Verwah
:rung zu nehmen und innerhalb von drei Ta-

(2) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd over goud en edele metalen te be
schikken of deze waarden in het binnenland 
aan een ingezetene of niet-ingezetene af te 
geven, tenzij de waarden aan de Nederland
sche Bank of aan een deviezenbank worden 
vervreemd. 

(3) Termijnzaken in goud en edele me
talen zijn verboden, tenzij zij met vergun
ning worden afgesloten. 

(4) De uitvoer van goud, edele metalen 
en van voorwerpen van goud of edele meta
Jen in gebroken staat is slechts met vergun
ning geoorloofd. Hetzelfde geldt ten opzichte 
van geheel of gedeeltelijk uit goud of edele 
metalen vervaardigde voorwerpen of half
fabrikaten, welke in den regel niet uit deze 
metalen worden vervaardigd. 

3. Efiecten. 

Artikel 22. 
(1) Het is slechts met vergunning ge

oorloofd over buitenlandsche effecten te be
schikken, tenzij zij aan de Nederlandsche 
Bank worden vervreemd of bij de Nederland
sche Bank of een deviezenbank worden be
zwaard. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bepalen, dat 
onder door hem te stellen voorwaarden de 
handel in door hem nader aan te wijzen bui
tenlandsche effecten tusschen ingezetenen in 
regelmatig beursverkeer zonder vergunning 
geoorloofd is. Overeenkomsten ten gunste 
van niet-ingezetenen zijn niet begrepen on
der handel tusschen ingezetenen. 

Artikel 23. 
Het is slechts met vergunning geoorloofd 

over binnenlandsche effecten te beschikken, 
indien de eigenaar der effecten een niet-in
gezetene is of de beschikking ten gunste van 
een niet-ingezetene geschiedt. 

Artikel 24. 

H et is aan een ingezetene slechts met ver
gunning geoorloofd effecten onder bezwaren
den titel van een niet-ingezetene te verkrij
gen. 

Artikel 25. 
De uitvoer van effecten is slechts met ver

gunning geoorloofd. 

Artikel 26. 
Het is aan een ingezetene, die in de uit

oefening van zijn beroep of bedrijf in effecten 
pleegt te handelen of deze in bewaring pleegt 
te nemen, slechts met vergunning geoorloofd 
effecten aan het depot van een niet-inge
zetene toe te voegen of uit het depot van een 
niet-ingezetene af te geven. 

Artikel 27. 

(1) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bepalen, dat 
ingezetenen, die in de uitoefening van hun 
beroep of bedrijf in effecten plegen te han
delen of deze in bewaring plegen te nemen, 
verplicht zijn bepaalde effecten, welke hun 
t en verkoop of uit anderen hoofde worden 
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gen dem Deviseninstitut anzuzeigen oder in 
sonst von ihm zu bezeichnender Weise damit 
zu verfahren haben. 

(2) Das Deviseninstitut bestimmt, auf 
welche Weise mit Effekten, die ihm nach 
Absatz 1 anzuzeigen sind, zu verfahren ist. 

§ 28. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fi.ir Finanzen kann bestimmen, <lass die Ein
fuhr von ihm zu bezeichnender Effekten nur 
mit Genehmigung zuliissig ist. 

(2) Er kann bestimmen, <lass Inlander 
den Empfang von Effekten, die ohne Ge
nehmigung eingefi.ihrt worden sind, innerhalb 
von drei Tagen dem Deviseninstitut anzu
zeigen haben. 

(3 ) Das Deviseninstitut kann bestim
men, auf welche Weise mit Effekten, die 
ohne Genehmigung eingefi.ihrt worden sind, 
zu verfahren ist. 

4. Anteilsrechte. 
§ 29. 

(1) Ueber Anteilsrechte an auslandischen 
juristischen P ersonen, Handelsgesellschaften 
und Gemeinschaften darf nur mit Genehmi
gung verfUgt werden. 

(2) Anteilsrechte an auslandischen ju
ristischen Personen, Handelsgesellschaften 
und Gemeinschaften dUrfen entgeltlich nur 
mit Genehmigung erworben werden. 

§ 30. 
(1) Ueber Anteilsrechte an inlandischen 

juristischen Personen, Handelsgesellschaften 
und Gemeinschaften darf nur mit Genehmi
gung verfUgt werden, 

a) wenn der Anteilsberechtigte ein Nicht
Inliinder ist oder 

b . wenn die Verfi.igung zugunsten eines 
Nicht-lnlanders erfolgen soil. 

(2) Ein Inliinder darf nur mit Genehmi
gung Anteilsrechte an inlandischen juristi
schen Personen, Handelsgesellschaften und 
Gemeinschaften von einem Nicht-Inliinder 
entgeltlich erwerben. 

§ 31. 
Soweit Anteilsrechte an juristischen Per

sonen, Handelsgesellschaften oder Gemein
schaften in Effekten verkorpert sind, gelten 
ausschliesslich die Vorschriften Uber Effek
ten. 

5. Waren. 
§ 32. 

Ein Inlander dad nur mit Genehmigung 
verftigen Uber 

a) Waren, die sich im Auslande befin
den· 

b) Waren, die im Inlande liegen, jedoch 
nicht in den freien Verkehr eingefi.ihrt sind, 
soweit die Verfilgung zugunsten eines Nicht
Inliinders erfolgen soil. 

§ 33. 
Das Deviseninstitut kann mit Ermachti-

aangeboden, onder zich te nemen en hiervan 
binnen drie dagen bij het Deviezeninstituut 
aangifte te doen dan we! op zoodanige an
dere wijze er mede te handelen, als door den 
Secretaris-Generaal zal worden bepaald. 

(2) H et D eviezeninstituut bepaalt, op 
welke wijze zal worden gehandeld ten aan
zien van overeenkomstig het eerste lid bij 
hem aan te geven effecten. 

Artikel 28. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen, dat 
de invoer van door hem aan te wijzen effec
ten slechts met vergunning geoorloofd is. 

(2) Hij kan voorts bepalen, dat ingeze
tenen verplicht zijn de ontvangst van effec
ten , welke zonder vergunning zijn ingevoerd, 
binnen drie dagen bij het Deviezeninstituut 
aan te geven. 

(3) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
op welke wijze zal worden gehandeld ten 
aanzien van effecten, welke zonder vergun
ning zijn ingevoerd. 

4. Niet in efiecten belichaamde aandeelen. 
Artikel 29. 

(1) Het is slechts met vergunning ge 
oorloofd te beschikken over aandeelen in 

· buitenlandsche rechtspersonen, vennoot
schappen en gemeenschappen. 

(2) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd aandeelen in buitenlandsche rechts
personen, vennootschappen en gemeenschap
pen onder bezwarenden titel te verkrijgen. 

Artikel 3 0. 

(1) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd over aandeelen in binnenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en gemeen
schappen te beschikken, 

a) indien de deelgerechtigde een niet
ingezetene is of 

b) indien de beschikking t en gunste van 
een niet-ingezetene geschiedt. 

(2) Het is aan een ingezetene slechts 
met vergunning geoorloofd aandeelen in bin
nenlandsche rechtspersonen, vennootschap
pen en gemeenschappen onder bezwarenden 
titel van een niet-ingezetene te verkrijgen. 

Artikel 31. 
Voor zoover aandeelen in rechtspersonen, 

vennootschappen of gemeenschappen in ef
fecten belichaamd zijn, zijn daarop uitslui
tend de bepalingen voor effect en van toe-
passing. 

5. Goederen. 
Artikel 32. 

Het is aan een ingezetene slechts met ver
gunning geoorloofd te beschikken over: 

a) in het buitenland berustende goede
ren · 

b) in het binnenland berustende, <loch 
niet in het vrije verkeer ingevoerde goederen , 
voor zoover de beschikking geschiedt ten 
gunste van een niet-ingezetene. 

Artikel 33. 
Het Deviezeninstituut kan met machti-

9 
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gun g des Generalsekretars im Ministerium 
fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt bestim
men, <lass die Einfuhr von Waren in be
stimmten Fallen nur mit Genehmigung ge
stattet ist. 

§ 34· 
(1) Die Einfuhr und die Ausfuhr von 

Waren sind nur bei Vorlage der von dem 
Generalsekretar im M inisterium fiir Finan
zen vorgeschriebenen Dokumente an die 
Beamten der Zollstellen zuiassig. 

(2) Diese Beamten konnen die Einfuhr 
und die Ausfuhr von Waren , soweit den Be
stimmungen dieser Verordnung oder ihrer 
Durchfiihrungsvorschriften nicht entsprochen 
worden ist, verhindern. 

§ 35. 
Umzugsgut, Schmucksti.icke und sonstige 

Waren von Personen, die das Inland zwecks 
Auswanderung verlassen, dUrfen nur mit 
Genehmigung ausgefiihrt werden. 

6. Unbewegliche Sachen. 
§ 36. 

Es ist nur mit Genehmigung gestattet, zu 
verfUgen Uber 

a) eine im Ausland gelegene unbeweg
liche Sache eines Inlanders oder Uber ein 
Recht eines Inlanders an einer im Ausland 
gelegenen unbeweglichen Sache; 

b) eine im Inland gelegene unbewegli
che Sache eines Nicht-Inlanders oder Uber 
ein Recht eines Nicht-Inlanders an einer im 
Inland gelegenen unbeweglichen Sache; 

c) eine im Inland gelegene unbewegliche 
Sache eines Inlanders oder ein Recht eines 
Inlanders an einer im Inland gelegenen un
beweglichen S ache, wenn die Verfiigung zu
gunsten eines Nicht-Inlanders erfolgen soil. 

7. Andere Rechte. 
§ 37. 

(1) Ueber antlere nicht unter die vor
stehenden Bestimmungen dieses Abschnitts 
fallende auslandische Rechte darf nur mit 
Genehmigung verfUgt werden. 

(2) Solche auslandischen Rechte dUrfen 
entgeltlich nur mit Genehmigung erworben 
werden . 

§ 38. 
(1) Ueber andere nicht unter die vor

stehenden Bestimmungen dieses Abschnitts 
fallende inlandische Rechte darf nur mit 
Genehmigung verfiigt w erden, 

a) wenn der Inhaber ein Nicht-Inlander 
ist oder 

b) wenn die Verfiigung zugunsten eines 
Nicht-Inlanders erfolgen soil. 

(2) Ein Inlander darf nur mit Geneh
migung solche inlandischen Rechte von 
einem Nicht-Inlander entgeltlich erwerben. 

ging van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart bepalen, dat de invoer van goe
deren in bepaalde gevallen slechts met ver
gunning geoorloofd is. 

Artikel 34. 
(1) De invoer en de uitvoer van goede

ren zijn slechts geoorloofd onder overiegging 
van door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien aangegeven do
cumenten aan de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

(2) Deze ambtenaren kunnen den invoer 
en den uitvoer beletten van goederen, t en 
aanzien waarvan niet is voldaan aan bepa
lingen van <lit besluit of aan krachtens <lit 
besluit gegeven voorschriften. 

Artikel 35. 
Verhuisboedels, sieraden en andere goede

ren van personen, die het binnenland met
terwoon verlaten, mogen slecht s met ver
gunning worden uitgevoerd. 

6. Onroerende goederen. 
Artikel 36. 

Het is slechts met vergunning geoorloofd 
te beschikken over: 

a) een in het buitenland gelegen onroe
rend goed van een ingezetene of een recht 
van een ingezetene op een in het buitenland 
gelegen onroerend goed; _ 

b) een in het binnenland gelegen onroe
rend goed van een niet-ingezetene of een 
recht van een niet-ingezetene op een in het 
binnenland gelegen onroerend goed; 

c) een in het binnenland gelegen onroe
rend goed van een ingezetene of een recht 
van een ingezetene op een in het binnenland 
gelegen onroerend goed, voor zoover de be
schikking geschiedt ten gunste van een niet
ingezetene. 

' 7. Andere onlichamelijke zaken. 
Artikel 37. 

( 1) Het is slechts met vergunning ge
oorloof d over andere niet onder de vorige 
bepalingen van <lit hoofdstuk vallende bui
tenlandsche onlichamelijke zaken te beschik
ken. 

(2) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd zoodanige buitenlandsche onlicha
melijke zaken onder bezwarenden titel t e 
verkrijgen. 

Artikel 38. 

(1) Het is slechts m et vergunning ge
oorloofd over andere niet onder de vorige 
bepalingen van <lit hoofdstuk vallende bin
nenlandsche onlichamelijke zaken te be
schikken: 

a) indien de gerechtigde een niet-inge
zetene is, of 

b) indien de beschikking t en gunste van 
een niet-ingezetene geschiedt. 

(2) Het is aan een irfgezeterie slechts 
m et vergunning geoorloofd zoodanige bin
nenlandsche onlichamelijke zaken onder be
zwarenden titel van een niet-ingezetene t e 
verkrijgen. 
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8. Kredite und Sicherheiten. 

§ 39. 
(1) Ein Inlander darf nur mit Genehmi

gung zugunsten eines Nicht-Inlanders einen 
Kredit einraumen, Wechselbiirgschaft, eine 
andere personliche Biirgschaft oder andere 
Sicherheiten leisten. 

(2) Eine Genehmigung ist nicht erfor
derlich fiir die Einraumung iiblicher Zah
lungsfristen sowie fiir die Zahlung von Vor
schiissen fiir Frachten, Nebenkosten und 
ahnliche Leistungen. 

9. Verpflichtungsgeschafte. 

§ 40. 

Nur mit Genehmigung diirfen Inlander 

a) an Nicht-Inlander und zugunsten von 
solchen an Inlander Waren liefern und 
Dienste leisten unter Bedingungen oder Um
standen, die ergeben konnen, dass ihr voller 
Gegenwert nicht, nur zum Teil oder spater 
als in dem betreffenden Geschaftszweig Uh
lich, bezahlt wird; 

b) von Nicht-Inlandern Waren erwer
ben und Dienstleistungen annehmen unter 
Bedingungen oder Umstanden, die ergeben 
konnen, dass mehr als der iibliche Wert be
zahlt werden muss. 

§ 41. 
Das Deviseninstitut kann mit Ermachti

gung des Generalsekretars im Ministerium 
fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt bestim
men, dass in bestimmten Fallen des Eingeh
en von Verpflichtungen aus dem Erwerb von 

· Waren und der Annahme von Dienstleistun
gen nur mit Genehmigung gestattet ist. 

§ 42 . 

Soweit das Deviseninstitut fiir Zahlungen 
fiir die Lieferung von beweglichen und un
beweglichen Sachen, die Abtretung von 
Rechten, die Leistung von Diensten oder fiir 
Gruppen dieser H andlungen eine Wahrung · 
oder Wahrungen bestimmt hat, diirfen In
lander Zahlung in einer anderen Wahrung 
nur mit Genehmigung vereinbaren. 

§ 43· 
Ein Inlander, dem das Deviseninstitut 

schriftlich mitgeteilt hat, dass ihm fiir be
stimmte Rechtsgeschafte oder Handlungen 
oder fiir bestimmte Gruppen von Rechtsge
schaften oder Handlungen Genehmigungen 
nicht erteilt werden konnen, oder dem fiir 
bestimmte Gruppen von Rechtsgeschaften 
oder Handlungen eine Genehmigung entzo
gen worden ist, darf fiir diese Rechtsgeschaf
te oder diese Handlungen oder fiir solche 
Gruppen von Rechtsgeschaften oder Hand
lungen keine Verpflichtungen eingehen, de
ren Erfiillung einer Genehmigung bedarf. 

8. Kredietverleening en zekerheidste/ling. 

Artikel 39. 
(1) Het is aan een ingezetene slechts 

met vergunning geoorloofd ten gunste van 
een niet-ingezetene krediet te verleenen, aval 
te geven en borgtocht of andere zekerheid te 
stellen. 

(2) Vergunning is niet vereischt voor 
het verleenen van gebruikelijk betalingskre
diet, zoomede voor het geven van voorschot 
wegens vrachten, nevenkosten en soortgelij
ke prestaties. 

9. Verbintenis scheppende overeen
komsten. 

Artikel 40. 

Het is aan ingezetenen slechts met ver
gunning geoorloofd: 

a) aan niet-ingezetenen of aan ingeze
tenen ten gunste van niet-ingezetenen goe
deren te leveren of diensten te verrichten op 
voorwaarden of onder omstandigheden, wel
ke tot gevolg kunnen hebben, dat de volle 
tegenwaarde niet, slechts ten deele of later 
dan in den betreffenden bedrijfstak gebrui
kelijk is, zal worden voldaan; 

b) van niet-ingezetenen goederen te ver
krijgen en diensten te aanvaarden op voor
waarden of onder omstandigheden, welke tot 
gevolg kunnen hebben, dat meer dan de 
gangbare waarde moet worden voldaan. 

Artikel 41. 

Het Deviezeninstituut kan met machti
ging van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart bepalen, dat in bepaalde geval
len het aangaan van verplichtingen wegens 
het verkrijgen van goederen en het aanvaar
den van diensten slechts met vergunning ge
oorloofd is. 

Artikel 42. 

Voor zoover het Deviezeninstituut een be
paalde geldsoort of bepaalde geldsoorten 
heeft aangewezen voor betalingen wegens le
vering van roerende en onroerende goederen, 
het afstaan van rechten en het verrichten van 
diensten of groepen dezer handelingen, is aan 
ingezetenen het overeenkomen van betaling 
in een andere geldsoort dan de aangewezen 
geldsoort of geldsoorten slechts met vergun
ning geoorloofd. 

Artikel 43. 
Het is aan een ingezetene, aan wien het 

Deviezeninstituut schriftelijk heeft medege
deeld, dat hem voor bepaalde overeenkom
sten of handelingen of voor bepaalde groepen 
van overeenkomsten of handelingen geen 
vergunning ka!} warden verleend of dat een 
hem verleende vergunning voor bepaalde 
groepen van overeenkomsten of handelingen 
is ingetrokken, verboden voor deze overeen
komsten of handelingen of groepen van over
eenkomsten of handelingen verplichtingen 
aan te gaan, waaraan slechts met vergun
ning kan worden voldaan. 
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ABSCHNITT III. 

Anbletungs- und AnmeldungsverJ)fllch
tnngen. 

§ 44· 
(1) Inlander haben nachstehende Werte, 

die ihnen anders als <lurch Erwerb auf Grund 
einer Genehmigung anfallen und deren Ge
genwert den Betrag van fiinf Gulden iiber
steigt, innerhalb van drei Tagen der Nieder
landischen Bank unmittelbar oder <lurch 
Vermittlung einer Devisenbank anzubieten 
•1nd auf Verlangen zu verkaufen und zu 
iibertragen: 

a) Gold; 
b) Edelmetalle; 
c) auslandische Zahlungsmittel; 
d) auslandische geldwertige Papiere. 

(2) Wenn nichts anderes bestimmt ist, 
sind Werte der im Absatz 1 genannten Art, 
die im Rahmen einer Genehmigung erwor
ben sind, innerhalb van drei Tagen nach dem 
Unwirksamwerden der Genehmigung anzu
bieten, soweit der Erwerber die Werte dann 
noch besi tzt. 

(3) P ersonen, die Inlander werden, ha
hen ihre ihnen in diesem Zeitpunkt geho
renden Werte der im Absatz 1 genannten 
Art innerhalb van zehn Tagen der Niederlan
dischen Bank unmittelbar oder <lurch Ver
mittlung einer D evisenbank anzubieten. 

(4) Der gesetzliche oder <lurch richter
liche Entscheidung bestimmte Vertreter d es 
Eigentiimers sowie derjenige, der das Ver
fiigungsrecht iiber anzubietende Werte hat, 
deren Eigentiimer nicht zur Anbietung, zum 
Verkauf oder zur Uebertragung fahig (be
kwaam of bevoegd) ist oder dem hierzu die 
Moglichkeit fehlt, sind zur Anbietung, zum 
Verkauf und zur Uebertragung verpflichtet. 

(5) Der Inlander, der auf anzubietende 
W'erte irgendein Recht geltend machen oder 
iiber sie irgendeine Verfiigungsmacht aus
iiben kann, hat sofort die fiir die Anbietung, 
den Verkauf und die Uebertragung erforder
liche Mitwirkung zu leisten. 

(6) Die Kaufsumme wird <lurch die Nie
derlandische Bank auf Grund der nach § 16, 
A bsatz 2, festgesetzten Kurse bestimmt. 
Sind keine Kurse festgesetzt warden, so 
werden die Kurse sowie die zugrunde zu 
legenden Preise <lurch die Niederlandische 
Bank im Einvemehmen mit dem General
sekretar im Ministerium fiir Finanzen be
stimmt. 

( 7) Die Niederlandische B ank ist rechts
giiltig befreit, wenn sie nach Treu u nd Glau
ben an denjenigen zahlt, der die Werte tat
sachlich zum Verkauf anbietet oder der 
durch schriftliche Vollmacht zur Empfang
nahme besonders ermachtigt ist. Treu und 

G lauben werden stets vorausgesetzt; werBos
glaubigkeit behauptet, muss diese beweisen. 

(8) Die Niederlandische Bank kann dem 
Anbietenden die Verpflichtung auferlegen, 
die angebotenen Werte vorher einzuziehen, 
z u veraussern oder sie auf irgendeine andere 
'\,Veise zu verwerten. In diesem Falle tritt 
der Erlos an die Stelle der urspriinglichen 
Werte. 

HOOFDSTUK III. 
VerJ)lichtlngen tot aanbledlug en aanglfte. 

Artikel 44. 
(1) Ingezetenen zijn verplicht de navol

gende waarden, welke zij anders dan op 
grand van een vergunning verkrijgen, welker 
waarde een bedrag van vijf gulden te boven 
gaat, binnen drie dagen, rechtstreeks of door 
tusschenkomst van een deviezenbank, aan de 
Nederlandsche Bank aan te bieden en op ver
langen te verkoopen en over te dragen: 

a) goud; 
b) edele metalen; 
c) buitenlandsche betaalmiddelen; 
d) buitenlandsche geldswaardige papie

ren . 
(2) Tenzij anders bepaald, moeten de op 

grand van een vergunning verkregen waar
den, als bedoeld in he t eerste lid, binnen drie 
dagen na afloop van den geldigheidsduur van 
de vergunning warden aangeboden, voor zoo
ver de verkrijger de waarden op dat tijdstip 
nag bezit. 

(3) P ersonen, die ingezetenen warden, 
zijn verplicht de hun op dat tijdstip in eigen
dom toebehoorende waarden, als bedoeld in 
het eerste lid, binnen tien dagen rechtstreeks 
of door tusschenkomst van een deviezenbank 
aan de Nederlandsche Bank aan te bieden. 

(4) D e wettelijke of door den rechter be
noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degene, die het beschikkingsrecht 
heeft over aan te bieden waarden, waarvan 
de eigenaar niet tot aanbieding, verkoop of • 
overdracht bekwaam of bevoegd is, dan wel 
in de onmogelijkheid verkeert zulks te doen, 
zijn tot aanbieding, verkoop en overdracht 
verplicht. 

(s) De ingezetene, die op aan te bieden 
waarden eenig recht kan doen gelden of eeni
ge macht daaraver kan uitoefenen, is ver
plicht terstond de medewerking te verleenen, 
noodig voor de aanbieding, verkoop en over
dracht. 

(6) De koopsom wordt door de Neder
landsche Bank bepaald op grand van de over
eenkomstig artikel 16, tweede lid, vastgestel
de koersen. Voor zoover geen koersen zijn 
vast gesteld, warden de koersen, zoom ede de 
tot grandslag te nemen prijzen, door de Ne
derlandsche Bank in overeenstemming met 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien bepaald. 

( 7) De N ederlandsche Bank is rechts
geldig gekweten, indien zij t e goeder trauw 
betaalt aan dengene, die de waarden feitelijk 
ten verkoop aanbiedt of aan diens bijzonder
lijk tot het ontvangen van de betaling schrif
telijk gemachtigde. D e goede trauw wordt 
steeds verandersteld; hij, die kwade trauw 
beweert, moet dezelve bewijzen. 

(8) De Nederlandsche Bank is bevoegd 
dengene, die de waarden aanbiedt, te ver
p lichten tot voorafgaande inning, vervreem
ding of eenige andere tegeldemaking der aan
geboden waarden, in welk geval de opbrengst 
voor de oorsprankelijke waarden in de plaats 
treedt. 
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(9) Die Niederliindische Bank ist befugt, 
wenn daflir besondere Grlinde vorliegen, die 
in den Absiitzen 1, 2 und 3 bestimmten Fris
ten, gegebenenfalls unter Bedingungen zu 
verliingern. 

§ 45. 
(1) lnliinder haben Werte der im § 44, 

Absatz 1, genannten Art, die von ihnen nach 
Artikel 9 der Devisenverordnung 1940 der 
Niederliindischen Bank angeboten worden 
sind oder anzubieten waren, auf Verlangen 
der Niederliindischen Bank zt, verkaufen 
und zµ libertragen. 

(2) Pie Bestimmungen des § 44, Ab
siitze 6, 7 und 8, finden entsprechende An
wendung. 

§ 46. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

flir Finanzen kann bestimmen, dass Inliin
der die ihnen gehorenden und anfallenden 
ausliindischen Forderungen, ausliindischen 
Effekten und anderen ausliindischen R echte 
oder einzelne Gruppen davon bei von ihm 
niiher zu bezeichnenden Stellen anzumelden 
haben. 

(2) Der gesetzliche oder <lurch richter
liche Entscheidung bestimmte Vertreter des 
Eigentlimers sowie derjenige, der das Verfli
gungsrecht liber anzumeldende Werte hat, 
deren Eigentli mer nicht zur Anmeldung 
fiihig is.t oder dem hierzu die Moglichkeit 
fehlt, sind zur Anmeldung verpflichtet. Die 
gleiche Verpflichtung obliegt dem Inliinder, 
der auf die Werte irgendein Recht geltend 
machen oder liber sie irgendeine Verfligungs
macht ausliben kann, soweit die im vorigen 
Satz genannten Personen die Anmeldung 
nicht vorgenommen haben. 
. (3) Die Anmeldung erfolgt entsprechend 
den vom Gener.alsekretiir im Ministerium 
flir Finanzen zu erlassenden Richtlinien. 

(4) Die Anmeldung hat innerhalb einer 
vom Generalsekretiir im Ministerium flir Fi
nanzen zu bestimmenden Frist, die flir die 
genannten Werte oder einzelne Gruppen da
von verschieden sein kann, zu erfolgen. 

(5) Wenn daflir besondere Grtinde vor
liegen, kann die Frist von der Stelle, bei der 
die Anmeldung zu erfolgen hat, gegebenen
falls unter Bedingungen verliingert werden. 

§ 47. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

flir Finanzen kann bestimmen, dass Inliin
der die ihnen gehorenden und anfallenden 
ausliindischen Forderungen der Niederliin
dischen Bank unmittelbar oder <lurch Ver
mittlung einer Devisenbank anzubieten und 
auf Verlangen zu verkaufen und zu libertra
gen haben. 

(z) Die Bestimmungen des § 44, Ab
siitze 3 bis 9, finden entsprechende Anwen
dung. 

§ 48. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

(9) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, is de Nederlandsche Bank be
voegd de in het eerste, tweede en derde lid 
gestelde termijnen, al dan niet onder daarbij 
te stellen voorwaarden, te verlengen. 

Artikel 45. 
(1) Ingezetenen zijn , verplicht waarden, 

als bedoeld in artikel 44, eerste lid, welke 
door hen overeenkomstig artikel 9 der Devie 
zenverordening 1940 aan de Nederlandsche 
Bank zijn of moesten worden aangeboden, op 
verlangen ·van de Nederlandsche Bank aan 
haar te verkoopen en over te dragen. 

(2) De bepalingen van artikel 44, zesde, 
zevende en achtste lid, zijn van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 46. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen, dat 
ingezetenen bij door hem aan te wijzen in
stellingen aangifte moeten doen van de hun 
in eigendom toebehoorende en nadien door 
hen verkregen buitenlandsche vorderingen, 
buitenlandsche effecten en andere buiten
landsche onlichamelijke zaken of bepaalde 
groepen daarvan. 

(z) De wettelijke of door den rechter be
noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degene, die het beschikkingsrecht 
heeft over aan te geven waarden, waarvan de 
eigenaar niet tot aangifte bekwaam of be
voegd is dan wel in de onmogelijkheid ver
keert zulks te doen,zijn tot aangifteverplicht. 
Gelijke verplichting rust op de ingezetenen, 
die op de aan te geven waarden eenig recht 
kunnen doen gelden of eenige macht daarover 
kunnen uitoefenen , voor zoover niet door de 
in den vorigen zin genoemde personen aangif
te is gedaan. 

(3) De aangifte geschiedt overeenkomstig 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien te geven aanwijzingen. 

(4) De aangifte geschiedt binnen een 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien vast te stellen termijn, 
welke voor de onderscheidene waarden of af
zonderlijke groepen daarvan verschillend kan 
worden bepaald. 

(5) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, kan de termijn door de instel
ling, bij welke de aangifte moet geschieden, 
al dan niet onder daarbij te stellen voorwaar-• 
den, worden verlengd. 

Artikel 47. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

>artement van Financien kan bepalen, dat in
gezetenen verplicht zijn de hun in eigendom 
toebehoorende en nadien door hen verkregen 
buitenlandsche vorderingen rechtstreeks of 
door tusschenkomst van een deviezenbank 
aan de Nederlandsche Bank aan te bieden en 
op verlangen te verkoopen en over te dragen. 

(z) De bepalingen van artikel 44, derde 
tot en met negende lid, zijn van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 48. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De-



- - --------

N°. 63 134 1941 

fur Finanzen kann bestimmen, dass inliindi
sche Forderungen von Nicht-Inlandem oder 
einzelne Gruppen davon von den Schuld
nern bei von ihm ruiher zu bezeichnenden 
Stellen anzumelden sind. 

(2) Die Bestimmungen des§ 46, Absiitze 
3 bis 5, finden entsprechende Anwendung. 

ABSCHNITT IV. 

Yerrechnuugsverkehr mlt dem Auslande, 

1. Bestimmungen iiber den Verrechnungs
verkehr mit einze/nen Liindern. 

§ 49· 
(r) Die Bestimmungen tiber den Ver

rechnungsverkehr mit einzelnen Liindem -
einschliesslich Bestimmungen tiber Einzah
lungsverpflichtungen beim Niederliindischen 
Clearinginstitut in Bezug auf einzelne Lan
der - werden von den Generalsekretiiren in 
den Ministerien ftir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und ftir Finanzen erlassen. 

(2) Die Bestimmungen werden im .,Ne
derlandsche Staatscourant" veroffentlicht. 

2. Verrechnungspllichtige Schulden. 

§ 50. 
(r) Eine Schuld, die mittels Einzahlung 

beim Niederliindischen Clearinginstitut zu 
begleichen ist, dad nur mit Genehmigung 
auf andere Weise getilgt oder zum Erloschen 
gebracht werden. 

(2) Ist eine Schuld, die mitte ls Einzah
lung beim Niederliindischen Clearinginstitut 
zu begleichen ist, ohne Genehmigung auf 
andere Weise erloschen oder geti lgt worden, 
so kann das Niederliindische Clearinginsti
tut den frtiheren Schuldner oder denjenigen, 
der an dem Erloschen oder der Tilgung der 
Schuld mitgewirkt hat, zur Einzahlung ein es 
gleichen Betrages verpflichten. 

§ 51. 
(1) Dritte konnen hinsichtlich einer 

Schuld, die mittels Einzahlung beim Nieder
liindischen Clearinginstitut zu begleichen ist, 
nur mit Genehmigung dem Schuldner gegen
Uber irgendein Recht erlangen oder austiben, 
es sei denn, <lass dies auf Grund dieser Ver
ordnung oder ihrer Durchflihrungsvorschrif
ten ohne Genehmigung zuliissig ist. 

(2) Entsprechendes gilt fiir Zwangsvoll
streckungen und gerichtliche Sicherheits
massnahmen. 

§ 52. 
Die Annahme von Wechseln und die Aus

stellung von Eigenwechseln und Schecks in 
Bezug auf Schulden, die mittels Einzahlung 
beim Niederliindischen Clearinginstitut zu 
begleichen sind, ist verboten, es sei denn, 
dass die Einzahlungspflicht beim Niederliin
dischen Clearinginstitut in dem betreffenden 
Dokument zum Ausdruck gebracht worden 
ist. 

partement van Financien kan bepalen, dat 
van binnenlandsche vorderingen van niet-in
gezetenen of bepaalde groepen daarvan door 
de schuldenaren bij door hem aan te wijzen 
instellingen aangifte behoort te worden ge
daan. 

(2) De bepalingen van artikel 46, derde 
tot en met vijfde lid, zijn van overeenkom
stige toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Clearln gverkeer met bet b11ltenlan1l. 

r. Bepalingen betreffende het clea.-ing
verkeer met afzonderlijke /anden. 

Artikel 49. 
(1) De bepalingen betreffende het clear

ingverkeer met afzonderlijke landen - daar
onder mede te verstaan bepalingen betreffen
de verplichting tot storting bij het Neder
landsch Clearinginstituut ten opzichte van 
bepaalde landen - worden gegeven door de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 
en van Financien. 

(2) D e bepalingen worden in de N eder
landsche Staatscourant bekendgemaakt. 

2. C/earingplichtige schulden. 

Artikel 50. 
(1) Het is slechts met vergunning geoor

loofd een schuld, welke door storting bij het 
Nederlandsch Clearinginstituut moet worden 
voldaan, op andere wijze te delgen of te doen 
tenietgaan. 

(2) Indien een schuld, welk1; di:ior _stor
ting bij het Nederlandsch Cleanngm~tttuut 
moet worden voldaan, zonder vergunmng op 
andere wijze is gedelgd of tenietgegaan, kan 
het Nederlandsch Clearinginstituut den ge
wezen schuldenaar of dengene, die aan de 
delging of het tenietgaan van de schuld heeft 
medegewerkt, tot storting van een gelijk be
drag verplichten. 

Artikel 51. 
(1) Slechts met vergunning kunnen der

den ten aanzien van een schuld, welke door 
storting bij het Nederlandsch Clearinginsti
tuut moet worden voldaan, jegens den schul
denaar eenig recht verkrijgen of uitoefenen, 
tenzij zulks op grond van dit besluit of_ van 
krachtens dit besluit gegeven voorschnften 
zonder vergunning geoorloofd is. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing op executoriale 
en conservatoire maatregelen. 

Artikel 52. 
Het accepteeren van wissels en het afgeven 

van promessen en cheques ter zake van 
schulden, welke door storting bij het Neder
landsch Clearinginstituut moeten worden vol
daan, is verboden, tenzij de verplichting tot 
storting bij het N ederlandsch Clearinginsti
tuut in het stuk zelf tot uitdrukking is ge
bracht. 
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3. Verpllichtungsgeschafte. 

§ 53. 
(1) Inlander diirfen nur mit Genehmi

gung 
a) bewegliche und unbewegliche Sachen, 

R echte und Dienstleistungen, deren Bezah
lung <lurch Einzahlung beim Niederlandi 
schen Clearinginstitut zu erfolgen hat, er
werben oder annehmen unter Bedingungen 
oder Umstanden, die ergeben konnen, dass 
ihr voller Gegenwert nicht, nur zum Tei! oder 
spater als in dem b etreffenden Geschafts
zweig iiblich, bezahlt wird; 

b) Waren und Dienste, deren Bezahlung 
im Verrechnungswege zu erfo!gen hat, liefem 
oder leisten unter Bedingungen oder Um
stiinden, die ergeben konnen, dass mehr als 
der i.ibliche Wert bezahlt werden muss. 

(2) Wenn bewegliche und unbewegliche 
Sachen, Rechte und Dienstleistungen, deren 
Bezahlung durch Einzahlung beim N ieder
landischen Clearinginstitut zu erfolgen hat, 
von einem Inlander erworben oder ange
nommen worden sind, ohne dass ihr voller 
Gegenwert zu dem in dem betreffenden Ge
schaftszweig liblichen Termin beim Nieder
landischen Clearinginstitut eingezahlt wor
den ist, kann das Niederlandische Clearing
institut den Erwerber oder Annehmer zur 
Einzahlung des vollen Gegenwerts verpflich
t en. 

4. Vorschuss oder Sicherstellung bei 
Einfuhr. 

§ 54. 
Das Niederlandische Clearinginstitut kann 

bestimmen, dass in von ihm zu bezeichnen
den Fallen die Einfuhr von Waren, deren 
Bezahlung <lurch Einzahlung beim Nieder
landischen Clearinginstitut zu erfo!gen hat, 
nur gegen Einzahlung eines Vorschusses oder 
gegen Sicherstellung zulassig ist. · 

5. Einzahlung. 

§ 55. 
(1) Einzahlung beim Niederlandischen 

Clearinginstitut nach den geltenden Bestim
mungen befreit den Schuldner bis zur H ohe 
des eingezahlten Betrages, es sei denn, dass 
etwas anderes bestimmt wird. 

(2) Zahlung an einen vom Niederlandi
schen C!earinginstitut genehmigten Bevoll
machtigten des Glaubigers gilt als Einzah
lung. 

§ 56. 

Ein auf auslandische Wahrung lautender 
Schuldbetrag ist in inlandische Wahrung 
umzurechnen zu dem zulet zt vom Nieder
landischen Clearinginstitut veroffentlichten 
Clearingkurs oder, falls fi.ir die Wahrung kein 
Clearingkurs veroffentlicht worden ist, zu 
dem Kurs , der vom Niederlandischen Clear
inginstitut jeweils auf Antrag mitgeteilt 
wi rd. 

3. Verbintenis scheppende overeenkomsten. 

Artikel 53. 

(1) Het is aan ingezetenen slechts met 
vergunning geoorloofd: 

a) roerende en onroerende goederen, 
rechten en diensten, waarvan de beta!ing door 
storting bij het Nederlandsch Clearinginsti
tuut behoort te geschieden, te verkrijgen of 
te aanvaarden op voorwaarden of onder om
standigheden, welke tot gevolg kunnen heb
ben , dat de voile tegenwaarde niet, slechts 
t en deele of later dan in den betreffenden be
drijfstak gebruikelijk is , zal worden voldaan, 

b) goederen en diensten, waarvan de be
taling bij wege van clearing behoort te ge
schieden, te leveren of te verrichten op voor
waarden of onder omstandigheden, welke tot 
gevolg kunnen hebben, dat meer dan de gang
bare waarde moet worden voldaan. 

(2) Indien roerende en onroerende goe
deren, rechten en diensten, waarvan de beta
ling door storting bij het Nederlandsch Clear
inginstituut behoort te geschieden, door een 
ingezetene zijn verkregen of aanvaard, zon
der dat de voile waarde op den in den be
drijfstak gebruikelijken termijn bij het Ne
derlandsch Cleaririginstituut is gestort, kan 
het Nederlandsch Clearinginstituut den ver
krijger of aanvaarder tot storting van de voile 
waarde verplichten. 

4. Voorschot of zekerheidstelling bij invoer. 

Artikel 54. 
Het Nederlandsch Clearinginstituut is be

voegd te bepalen, dat in door hem aan te 
wijzen gevallen de invoer van goederen , waar
van de betaling door storting bij het Neder
landsch Clearinginstituut behoort te geschie
den, slechts geoorloofd is tegen het storten 
van voorschot of het stellen van zekerheid. 

5. Storting. 

Artikel 55. 

(1) Storting bij het Nederlandsch Clear
inginstituut overeenkomstig de geldende 
voorschriften bevrijdt den schuldenaar tot 
beloop van het gestorte bedrag, tenzij anders 
wordt bepaald. 

(2) Betaling aan een gemachtigde van 
den schuldeischer, aan wien door ·het Neder
landsch C!earinginstituut vergunning is ver
leend tot het in ontvangst nemen van zoo
danige betalingen, geldt als storting. 

Artikel 56. 
Indien de schuld in een buitenlandsche 

geldsoort is uitgedrukt, moet het verschul
digde bedrag in binnenlandsche geldsoort 
worden omgerekend tegen den door het Ne
derlandsch C!earinginstituut laatst gepubli
ceerden clearingkoers of, indien voor de 
geldsoort geen clea ringkoers is gepubliceerd, 
tegen den op verzoek door het N ederlandsch 
Clearinginstituut mede te deelen koers. 
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§ 57. 
(r) Wer eine Einzahlung beim Nieder

landischen Clearinginstitut vomimmt, ist 
verpflichtet, am gleichen Tage das Nieder
liindische Clearinginstitut hiervon mittels 
Einsendung eines ordnungsmiissig ausgefiill
ten und unterzeichneten Formblatts in 
Kenntnis zu setzen. Das Formblatt wird vom 
Niederliindischen Clearinginstitut festgesetzt 
und ist allgemein erhiiltlich. 

(2) Eine Einzahlung wird als solche nicht 
anerkannt, solange das Niederliindische Clea
ringinstitut die erforderliche Genehmigung 
sowie das Formblatt nach Absatz r und et
waige Belege nicht erhalten hat. 

6. Zwangsbefehl. 

§ 58. 
Das Niederliindische Clearinginstitut kann 

den Schuldner einer fiilligen Schuld, die mit
tels Einzahlung beim Niederliindischen Clea
ringinstitut zu begleichen ist, sowie die van 
ihm nach § 50, Absatz 2, oder § 53 , Absatz 
2, zur Einzahlung verpflichteten P ersonen 
mit eingeschriebenem Brief auffordem, den 
geschuldeten Betrag innerhalb einer be
stimmten Frist van mindestens zehn Tagen 
einzuzahlen, mit dem Hinweis, dass im Fal
le der Nichtzahlung die im § 59 angeordnete 
Zwangsvollstreckung erfolgen kann. 

§ 59. 
(r) Wird der Aufforderung keine Falge 

geleistet, so kann der geschuldete Betrag 
durch Zwangsbefehl, der das Recht in sich 
schliesst, in das Vermogen des Schuldners 
ohne Urteil zu vollstrecken, eingefordert wer
den. 

(2) Das Recht zur Einforderung <lurch 
Zwangsbefehl erstreckt sich auch auf die 
Einforderungs- und Vollstreckungskosten. 

§ 60. 
(r) Die Vollstreckung des Zwangsbefehls 

wird <lurch einen begri.indeten Widerspruch 
gehemmt. Die Hemmung kann im Kurzver
fahren aufgehoben werden. 

(2) Der Widerspruch wird durch Ladung 
des Niederliindischen Clearinginstituts vor 
d as Landgericht ( arrondissements-recht
bank) in Den Haag erhoben. 

(3) Der Widerspruch kann nicht auf die 
Behauptung, <lass die Aufforderung nicht er
halten warden sei, gegriindet werden. 

(4) Ueber die Verteilung der Beweislast 
entscheidet der Richter. 

(5) Gegen das Urteil des Landgerichts 
kann Berufung nicht eingelegt werden. Revi
sion kann van dem Widersprechenden nur 
nach vorheriger Zahlung des Betrages des 
Zwangsbefehls einschliesslich der Kosten an 
das Niederliindische Clearinginstitut einge
legt werden. 

7. Auszahlung. 

§ 61. 
(r) Eine Auszahlung erfolgt nicht, so

lange die Forderung nicht vom Niederliindi-

Artikel 57. 
(r) Hij die een starting bij het Neder

landsch Clearinginstituut verricht, is ver
plicht hiervan denzelfden dag aan het Neder
landsch Clearinginstituut kennis te geven 
door inzending van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formulier. Het formulier 
wordt door het Clearinginstituut vastgesteld 
en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

(2) Geen starting wordt als zoodanig 
aanvaard, zoolang de vereischte vergunning, 
zoomede het formulier, bedoeld in het eerste 
lid, en eventueele bewijsstukken, niet in het 
bezit zijn gekomen van het Nederlandsch 
Clearinginstituut. 

6. Dwangbevel. 

Artikel 58. 
Het Nederlandsch Clearinginstituut is be

voegd den schuldenaar van een opeischbare 
schuld, welke door starting bij het Neder
landsch Clearinginstituut moet warden vol
daan, zoomede dengene, die door hem inge
volge artikel 50, tweede lid, of artikel 53, 
tweede lid, tot starting is verplicht, bij aan
geteekenden brief aan te manen om het ver
schuldigde binnen een daarbij te stellen ter
mijn van ten minste tien dagen te storten, 
onder kennisgeving, dat hij anders daartoe 
op de in artikel 59 geregelde wijze zal kun
nen warden gedwongen. 

Artikel 59. 
(r) Indien aan de aanmaning niet wordt 

voldaan, kan het verschuldigde warden inge
vorderd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten. 

(2) Het recht tot invordering bij dwang
bevel strekt zich oak uit tot de kosten van 
invordering en executie. 

Artikel 60. 
(r) De tenuitvoerlegging van het dwang

bevel wordt geschorst door een met redenen 
omkleed verzet. Deze schorsing kan in kart 
geding warden opgeheven. 

(2) Het verzet wordt ingesteld door dag
vaarding van het Nederlandsch Clearingin
stituut voor de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage. 

(3) Het verzet kan niet gegrond zijn op 
de bewering, dat d e aanmaning niet ontvan
gen zou zijn. 

(4) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

(5) Tegen het vonnis der rechtbank staat 
hooger beroep niet open. Voorziening in cas
satie door den opposant is slechts mogelijk 
na voorafgaande betaling van het bedrag, 
waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd, 
met de kosten aan het Nederlandsch Clear
inginstituut. 

7. Uitbetaling. 

Artikel 61. 
(r) Geen uitbetaling geschiedt zoolang 

de vordering niet door het Nederlandsch 
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schen Clearinginstitut als verrechnungsfiihig 
e rkliirt worden ist. 

(2) Die gegebenenfalls vom Generalse
kretiir im Ministeriµm fiir Ha~del, Gewerbe 
und Schiffahrt oder vom Generalsekretiir im 
Ministerium ftir Finanzen vorgeschriebenen 
Zertifikate oder sonstigen Dokumente sind 
mit dem vom Niederliindischen Clearingin
stitut vorgeschriebenen und ordnungsmiissig 
ausgeflillten und unterzeichneten Formblatt 
und etwaigen Belegen dem Niederliindischen 
Clearinginstitut vorzulegen. 

ABSCHNITT V. 

Strafbestlmmung·en. 
§ 62 . 

(1) Wer vorsiitzlich 
1) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in 

vollem Umfange den ihm nach den §§ II, 

44, 45, 57, 68 oder 75 obliegenden Pflichten 
nachkommt, 

2) einer der Vorschriften der §§ 8, 14, 
15, 16, Absiitze 1 oder 3, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, .50, 51, 52, 53 oder 79, Absatz 
3, zuwiderhandelt; 

3) nicht, nicht rechtzeitig oder -nicht in 
vollem Umfange den Bestimmungen, Vor
schriften, Massnahmen oder Anordnungen, 
die au£ Grund der §§ 16, Absatz 4, 20, 27, 
28, 33, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 79, Absiitze 
1 oder 2, oder 80 erlassen werden, nach
kommt, oder diesen Bestimmungen, Vor
schriften, Massnahmen oder Anordnungen 
zuwiderhandelt; 

4) im Zusammenhang mit einem Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung auf Grund 
dieser Verordnung oder ihrer Durchfiihrungs
vorschriften oder auf Erteilung einer Erklii
rung nach § 61 eine unrichtige Angabe macht 
oder eine sachdienliche Tatsache nicht mit
teilt, 
wird mit Gefiingnis bis zu vier Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Das Hochstmass der 
Geldstrafe betriigt einhunderttausend Gul
den oder, soweit der Wert der korperlichen 
und nichtkorperlichen Werte, au£ die sich 
die strafbare Tat bezieht ( welke door mid
del van het stralbare feit zijn verkregen of 
waarmede het feit is gepleegd o f welke het 
voorwerp daarvan hebben uitgemaakt), 
flinfundzwanzigtausend Gulden iibersteigt, 
das Vierfache dieses Wertes. 

(2) Bei Verhiingung einer G efiingnisstra
fe kann der Richter auch eine Geldstrafe 
auferlegen. 

(3) Die im Absatz 1 aufgefiihrten straf
baren Taten s ind Verbreche n ( misdrijven). 

(4) Die Bestimmungen der Absiitze 1 

bis 3 finden auch Anwendung auf strafbare 
Taten, die von Niederliindern oder nieder
liindischen Untertanen •im Auslande began
gen worden sind. 

(1) Wer 
1) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in 

vollem Umfange den ihm nach den§§ II , 44, 
45, 57, 68 oder 75 obliegenden Pflichten 
nachkommt; 

Clearinginstituut tot de clearing is toegela
ten. 

(2) De eventueel door den Secretaris
G eneraal van het Departem ent van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart of door d en Secre
taris-Generaal van het D epartement van Fi
nancien voorgeschreven certificaten of ande
re documenten moeten m et het behoorlijk 
ingevuld en onderteekend, door het Neder
landsch Clearinginstituut voorgeschreven 
formulier en eventueele bewijsstukken aan 
het N ederlandsch Clearinginstituut worden 
overgelegd. 

HOOFDSTUK V. 

Strafbepallngen. 

Artikel 62. 
(1) Hij die opzettelijk: 
1) niet, nie t tij dig of niet ten volle vol

doet aan een verplichting, als bedoeld in de 
artikelen II , 44, 45, 57, 68 of 75 ; 

2) handelt in strijd met het bepaa_lde bij 
de artikelen 8, 14, 15, 16, eerste of derde lid, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32 , 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 51, 52 , 
53 of 79, derde lid; 
. 3) niet, niet tijdig of niet t en volle vol

doet aan bepalingen, voorschriften, maat
regelen of bevelen op grond van de artikelen 
i 6, vierde lid, 20, 27, 28, 33, 41, 46. 47, 48, 
49, 54, 64, 79, eerste of tweede lid, of 80, of 
handelt in strijd met zoodanige bepalingen, 
voorschriften, maatregelen of bevelen; 

4) in verband met een aanvrage tot het 
verleenen eener vergunning op grond van dit 
besluit of van krachtens dit b esluit gegeven 
voorschriften of om toelating van een vor
dering tot de clearing, overeenkomstig arti 
kel 61, een onjuiste opgave doet of een ter 
zake dienend feit niet mededeelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete. De geld
boete bedraagt t en hoogste honderd duizend 
gulden of, indien de waarde der lichamelijke 
en onlichamelijke zaken, welke door middel 
van het strafbare feit zijn verkregen of waar
m ede het feit is gepleegd of welke het voor
werp daarvan hebben uitgemaakt, hooger is 
dan vijf en twintig duizend gulden, ten hoog
ste het viervoud dezer waarde. 

(2) In geval van veroordeeling tot ge
vangenisstraf kan de rechter tevens geld
boete opleggen. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als misdrijven. 

(4) Het bepaalde in het eers te tot en 
met d erde lid is ook van toepassing op fei
ten , door Nederlanders of Nederlandsche on
derdanen in het buitenland begaan. 

Artikel 63. 
(1) Hij die : 
1) niet, n iet tijdig of niet t en volle vol

doet aan een verplichting, als bedoeld in de 
artikelen II , 44, 45, 57, 68 of 75; 
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2) einer der Vorschriften der §§ 8, 14, 
15, 16, Absatze l oder 3, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 2 9, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 53 oder 79, Absatz 
3, zuwiderhandelt; 

3) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in 
vollem Umfange den Bestimmungen, Vor
schriften, Massnahmen oder Anordnungen, 
die auf Grund der §§ 16, Absatz 4, 20, 27, 
28, 33, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 79, Absatze 
1 oder 2, oder 80 erlassen werden, nach
kommt oder diesen Bestimmungen, Vor
schriften, Massnahmen oder Anordnungen 
zuwiderhandelt; 

4) im Zusammenhang mit einem An
trag au£ Erteilung einer Genehmigung au£ 
Grund dieser Verordnung oder ihrer Durch
flihrungsvorschriften oder auf Erteilung 
einer Erklarung nach § 61 eine unrichtige 
Angabe macht oder eine sachdienliche Tat
sache nicht mitteilt; 

5) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in 
vollem Umfange die mit einer au£ Grund 
dieser Verordnung oder ihrer Durchftih
rungsvorschriften erteilten Genehmigung 
verbundenen Auflagen erftillt oder diesen 
Auflagen zuwiderhandelt, 
wird, soweit die strafbare Tat nicht unter 
§ 62 fallt, mit H aft bis zu einem Jahr oder 
mit · Geldstrafe bestraft. Das Hochstmass 
der Geldstrafe betragt ftinfzigtausend Gul
den oder, soweit der Wert der korperlichen 
und nichtkorperlichen Werte, auf die sich 
die strafbare Tat bezieht ( welke door mid
del van het straibare ieit zijn verkregen of 
waarmede het ieit is gepleegd of welke het 
voorwerp daarvan hebben uitgetr/aakt), 
ftinfundzwanzigtausend Gulden libersteigt, 
das Doppelte dieses Wertes. 

(2) Bei Verhangung einer Haftstrafe 
kann der · Richter auch eine Geldstrafe auf
erlegen. 

(3) Die im Absatz 1 aufgeflihrten straf
baren Taten sind Uebertretungen ( overtre
dingen) . 

(4) Die Bestimmungen der Absatze 1 bis 
3 finden auch Anwendung auf strafbare Ta
ten, die von Niederlandem oder niederlan
dischen Untertanen im Auslande begangen 
worden sind. 

§ 64. 
Besteht hinreichender Verdacht (indien 

uit bepaalde ieiten of omstandigheden het 
vermoeden voortvloeit), <lass eine P erson 
gegen die Bestirnmunge n dieser Verordnung 
oder ihrer Durchfiihrungsvorschriften zu 
handeln beabsichtigt, so konnen das Devi
seninstitu oder-nach der Art der strafbaren 
Tat - das Niederlandische Clearinginstitut 
anordnen, <lass der Betroffene Uber sein Ver
mogen oder Uber bestimmte Vermogens
gegenstande nur mit Genehmigung verfli
gen darf. Die gleiche Befugnis steht denje
nigen zu, die <lurch den Generalsekretar im 
Ministerium ftir Finanzen, <lurch das Devi
seninstitut oder das Niederlandische Clear
inginstitut dazu angewiesen werden, mit der 
Massgabe, <lass sie unverzliglich die Besta
tigung des Devi~eninstituts oder des Nieder-

2) handelt in strijd met het bepaalde bij 
de artikelen 8, 14, 15, 16 , eerste of derde 
lid, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 51 , 
52, 53 of 79, derde lid; 

3) niet, niet tijdig of niet ten voile vol
doet aan bepalingen, voorschriften, maat
regelen of bevelen op grond van de artikelen 
16, vierde lid, 20, 27, 28, 33, 41, 46, 47, 48, 
49, 54, 64, 79, eerste of tweede lid, of 80, of 
handelt in strijd met zoodanige bepalingen, 
voorschriften, maatregelen of bevelen; 

4) in verband met een aanvrage tot het 
verleenen eener vergunning op grond van 
<lit besluit of van krachtens <lit besluit ge
geven voorschriften of om toelating van een 
vordering tot de clearing, overeenkomstig 
artikel 61, een onjuiste opgave doet of een 
ter zake -dienend feit niet mededeelt; 

5) niet, niet tijdig of niet ten voile vol
doet aan verplichtingen, verbonden aan een 
vergunning, verleend op grond van <lit be
sluit of van krachtens <lit besluit gegeven 
voorschriften, of handelt in strijd met zoo
danige verplichtingen; 
wordt, voor zoover het feit niet valt onder 
het vorige artikel, gestraft met hechtenis van 
ten hoogste een jaar of geldboete. De geld
boete bedraagt ten hoogste vijftig duizend 
gulden of, indien de waarde der lichamelijke 
of onlichamelijke zaken, welke door middel 
van het strafbare feit zijn verkregen of 
waarmede het feit is gepleegd of welke het 
voorwerp daarvan hebben uitgemaakt hoo
ger is dan vijf en twintig duizend gulden, ten 
hoogste het tweevoud dezer waarde. 

(2) In geval van veroordeeling tot hech
tenis kan de rechter tevens geldboete opleg
gen. 

(3) D e feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als overtredin
gen. 

(4) Het bepaalde in het eerste tot en 
met derde lid is ook van toepassing op fei
ten, door Nederlanders of Nederlandsche on
derdanen in het buitenland begaan. 

Artikel 64. 
Indien uit bepaalde feiten of omstandig

heden het vermoeden voortvloeit, dat een 
bepaald persoon het voornemen heeft te han
delen in strijd met <lit besluit of met krach
t ens <lit besluit gegeven voorschriften, kan, 
naar gelang van den aard van het feit, het 
Deviezeninsti tuut of het Nederlandsch Clear
inginstituut bepalen, dat de betrokkene 
slechts met vergunning mag beschikken over 
zijn vermogen of over bepaalde bestanddee
len daarvan. Gelijke bevoegdheid komt toe 
aan hen, die door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien of door 
het D eviezeninstituut dan we! het N eder
landsch Clearinginstituut daartoe worden 
aangewezen, met <lien verstande, dat deze 
personen de door hen getroffen maatregelen 
onverwijld aan het D eviezeninstituut dan 
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landischen Clearinginstituts einzuholen ha
ben; insoweit die Bestatigung nicht erfolgt, 
sind die Massnahmen aufzuheben. Die Auf
hebung ist dem Betroffenen mitzuteilen. 
Artikel 21 des Konkursgesetzes (Faillisse
mentswet) findet entsprechende Anwen
dung. 

§ 65. 
K orperliche und nichtkorperliche Werte, 

auf die sich eine der in den §§ 62 oder 63 
mit Strafe bedrohten Taten bezieht, oder 
solche, van denen anzunehmen ist, <lass sie 
ganz oder t eilweise an Stelle dieser Werte 
getreten sind, konnen eingezogen werden, 
auch wenn sie dem Verurteilten nicht ge
horen. 

§ 66. 
( 1) Ist ein Tater nicht feststellbar oder 

verfolgbar, so kann die Einziehung <lurch 
Beschluss des L andgerichts in Den Haag 
ausgesprochen werden. Die Einziehung wird 
van dem Staatsanwalt, auf Gesuch des De
viseninstituts oder - nach der Art der straf
baren Tat - d es Niederlandischen Clearing
instituts beantragt. 

(2) Der Beschluss ist vom Protokoll
fi.ihrer ( gr iffier) im ,,Nederlandsche Staats
courant" und in einer oder mehreren vom 
Gericht zu bezeichnenden Tageszeitungen 
zu veroffentlichen. 

(3) Der B eschluss wird rechtskraftig, es 
sei denn, <lass ein Berechtigter (belangheb
bende) innerhalb eines Monats nach der Ver
offentlichung eine Beschwerdeschrift bei der 
Geschaftsstelle einreicht und <lass es sich 
im Verlauf der weiteren Untersuchung nicht 
herausstellt, <lass hinsichtlich der betref
fenden Werte eine strafbare Tat vorliegt. 

(4) Der Staatsanwalt, das Deviseninsti 
tut oder das Niederlandische Clearinginsti
tut und der Beschwerdefi.ihrer werden ge
hort, jedenfalls ordnungsmassig vorgeladen. 
Der Beschluss des Landgerichts enthalt die 
Entscheidungsgri.inde. 

(s) Gegen die auf Grund des Absatzes 1 

ausgesprochenen Beschli.isse kann der Staats
anwalt auf Gesuch des D evisen instituts oder 
des Niederlandischen Clearinginstituts, ge
gen die auf Grund des Absatzes 3 infolge 
einer Beschwerde ausgesprochenen Beschli.is
se konnen der Staatsanwalt auf G esuch des 
D eviseninstituts oder des Niederlandischen 
Clearinginstituts und der B eschwerdefi.ihrer 
innerhalb van vierzehn Tagen Berufung 
beim Gerichtshof ( Gerechtshof) einlegen. 
Gegen die Beschli.isse des Gerichtshofs kann 
innerhalb der gleichen Frist beim Hohen 
Rat (Hoage Raad) R evision eingelegt wer
den. Die Berufung und die Revision werden 
<lurch Abgabe einer Erklarung bei der Ge
schaftsstelle des Gerichtes, das den B eschluss 

• ausgesprochen hat, eingelegt. 

§ 67. 
Wird eine der in den §§ 62 und 63 mit 

Strafe bedrohten Taten im Rahmen des B e-

we! het Nederlandsch Clearinginstituut ter 
bekrachtiging moeten voordragen; voor zoo
ver geen bekrachtiging plaats vindt, warden 
de maatregelen opgeheven. De betrokkene 
wordt van de opheffing in kennis gesteld. 
Artikel 2 1 van de Faillissementswet is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 65. 
Lichamelijke en onlichamelijke zaken, 

door middel van een feit, strafbaar gesteld 
in de artikelen 62 of 63, verkregen of waar
m ede zoodanig feit is gepleegd of welke het 
voorwerp daarva n uitmaken of waarvan 
moet warden aangenomen, dat zij geheel of 
ten deele voor deze zaken in de plaats zijn 
getreden, kunnen warden verbeurd verklaard, 
ongeacht of zij den veroordeelde toebehoo
ren. 

Artikel 66. 
(1) Indien de dader niet opgespoord of 

vervolgd kan warden, kan de verbeurdver
klaring bij beschikking van de arrondisse
ments-rechtbank te 's-Gravenhage warden 
uitgesproken. De verbeurdverklaring wordt 
gevorderd door het openbaar ministerie , na 
verzoek van het Deviezeninstituut of -
naar den aard van het strafbare feit - het 
Nederlandsch Clearinginstituut. 
· (2) Deze beschikking wordt door den 
griffier openbaargemaakt in de Nederland
sche Staatscourant en in een of meer door 
de rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. 

(3) De beschikking wordt van kracht, 
t enzij een belanghebbende binnen een maand 
na de openbaarmaking een bezwaarschrift 
ter griffie inlevert en gedurende het verdere 
onderzoek niet blijkt, dat een strafbaar feit 
ten opzichte van de betrokken zaken heeft: 
plaats gehad. 

(4) D e officier van justitie, het Devie
zeninstituut of het Nederlandsch Clearing
instituut en de belanghebbende warden ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen. De 
rechtbank geeft een met redenen omkleede 
beschikking. • 

(5) Van de beschikkingen, krachtens het 
eerste lid genomen, staat den officier van 
justitie, na verzoek van het D eviezeninsti
tuut of het Nederlandsch Clearinginstituut, 
van die, krachtens het derde lid op een be
zwaarschrift genomen, staat den officier van 
justitie, na verzoek van het Deviezeninsti
tuut of het Nederlandsch Clearinginstituut 
en den belanghebbende, gedurende veertien 
dagen beroep open op het gerechtshof. Van 
de beschikkingen van het hof staat binnen 
gelijken termijn beroep in cassatie open op 
den Hoogen Raad. Het beroep wordt inge
steld door een verklaring, af te leggen ter 
griffie van het gerecht, hetwelk de beschik
king heeft gegeven. 

Artikel 67. 
Indien een d er feiten, strafbaar gesteld in 

de artikelen 62 en 63, wordt begaan door of 
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triebes einer iuristischen Person begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zu der 
strafbaren Tat erteilt hat oder bei der ver
botenen Handlung oder der Unterlassung die 
tatsachliche Leitung hatte. 

68. 
Die Inhaber und Leiter eines Unterneh

mens sind verpflichtet, die Aufsicht zu fiih
ren, die Anordnungen zu geben, die l'vlass
nahmen zu treffen und die Hilfsmittel zu 
beschaffen, die billigerweise von ihnen ge
fordert werden konnen um die in den §§ 62 
und 63 mit Strafe bedrohten Taten zu ver
hi.iten. 

§ 69. 
(r) Wird im Auftrag oder im Dienste 

einer juristischen Person oder einer Handels
gesellschaft eine in den §§ 62 oder 63 mit 
Strafe bedrohte Tat begangen, so kann der 
juristischen Person oder der Handelsgesell
schaft die Verpflichtung auferlegt werden, 
dem· Deviseninstitut oder - nach der Art 
der strafbaren Tat - dem Niederlandischen 
Clearinginstitut eine Geldsumme bis zu ein
hunderttausend Gulden, jedoch nicht mehr 
al§ die Hochstgeldstrafe, die auf die Tat 
angedroht ist, zu zahlen. 

(2) Die Verpflichtung wird nicht auf
erlegt, sofern die Inhaber oder Leiter nach
weisen, <lass sie die Begehung der Tat nicht 
haben verhindern konnen. 

(3) Die Verpflichtung zur Zahlung der 
Geldsumme wird von einer Kommission auf
erlegt. Die Entscheia,ung der Kommission ist. 
unwiderruflich. 

(4) Die Kommission besteht aus drei 
Personen, von denen ein Mitglied vom Ge
neralsekretar im Ministerium fi.ir Justiz, ein 
Mitglied vom Generalsekretar im Ministe
•rium fi.ir Finanzen und ein Mitglied vom 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt ernannt wird. 

(5) D er Betroffene ist vor der Auferle
gung der Zahlungsverpflichtung zu horen, 
jedenfalls ordnungsmassig vorzuladen. Er 
darf sich <lurch einen Berater beistehen !as
sen. Als Berater werden nur •Rechtsanwalte, 
die ihre Praxis im Inland ausi.iben, zugelas
sen. 

(6) Die auferlegte Geldsumme ist mit 
einem von dem Deviseninstitut oder dem 
Niederlandischen Clearinginstitut erlassenen 
Zwangsbefehl einforderbar. Die §§ 58 bis 60 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 70. 
(r) Wer auf Grund seines Amtes oder 

seines Berufes an der D urchfiihrung dieser 
Verordnung und ihrer Durchfi.ihrungsvor
schriften beteiligt ist, hat die Verpflichtung, 
all dasjenige geheimzuhalten, was er in sei
ner Eigenschaft in Erfahrung bringt, soweit 
er nicht kraft dieses Amtes oder dieses Be
rufes zur Mitteilung verpflichtet ist. 

(2) Diese Verpflichtung gilt auch fi.ir 
Sachverstandige, die im Zusammenhang mit 
der Ausfi.ihrung dieser Verordnung und ihrer 
P ;1rchf\ihrungsvorschriften zu Rate gezogen 

vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uit6esproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten . 

Artikel 68. 
De eigenaren en leiders van een onderne

ming zijn v erplicht het toezicht te houden, 
de bevelen te geven, de maatregelen te ne
men en de middelen te verschaffen, welke 
redelijkerwijs van hen kunnen warden ge
eischt ter voorkoming van feiten, stra{baar 
gesteld in de artikelen 62 en 63. 

Artikel 69. 
(r) E en rechtspersoon of een vennoot

schap, in opdracht of in dienst waarvan een 
feit , strafbaar gesteld in de artikelen 62 of 
63, wordt begaan, kari. verplicht warden om, 
naar gelang van den aard van het feit, aan 
het Deviezeninstituut of aan · het Neder
iandsch Clearinginstituut een geldsom te be
talen van ten hoogste honderd duizend gul
den, <loch niet meer dan het maximum van 
de geldboete, welke op het feit is gesteld. 

(2) De verplichting wordt niet opgelegd, 
indien de eigenaren of de !eiders aantoonen, 
dat zij ~et feit niet hebben kunnen voorko
men. 
· (3) De verplichting tot betaling van de 
geldsom wordt door een commissie opgelegd. 
D e beslissing van de commissie is onherroe
pelijk. 

(4) D e commissie bestaat uit drie perso
nen, waarvan een lid wordt benoemd door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Justitie, een lid door den Secre
taris-Generaal van het D epartement van Fi
nancien en een lid door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart. 

(s) De betrokkene wordt v66r het op
leggen van de geldsom gehoord, althans be-
1.:!oorlijk opgeroepen. Hij is bevoegd zich door 
een raadsman te doen bijstaan. Als raadslie
den warden slechts advocaten toegelaten, die 
in het binnenland de praktijk uitoefenen. 

. (6) De opgelegde geldsom is invorder
baar bij dwangbevel, uitgevaardigd door het 
Deviezeninstituut of het Nederlandsch 
Clearinginstituut. De artikelen 58 tot en met 
60 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 70. 

(r) Hij die uit hoofde van zijn ambt of 
beroep betrokken is bij de uitvoering van dit 
besluit en van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften, is verplicht tot geheimhou
ding van al hetgeen hij in zijn hoedanigheid 
verneemt, voor zoover hij niet uit hoofde van 
dat ambt of beroep tot mededeeling daarvan 
is gehouden. 

(2) Deze verplichting geldt mede voor 
deskundigen, die in verband met de uitvoe
ring van <lit besluit en van krachtens <lit be
sluit gegeven voorschriften warden geraad-
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oder mit irgendeiner Aufgabe beauftragt 
werden. 

(3) Wer vorsatzlich die Geheimhaltungs
pflicht verletzt, wird mit Gefangnis bis zu 
sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu sechs
hundert Gulden bestraft. 

(4) Wer fahrlassig die Geheimhaltungs
pflicht verletzt, wird mit Haft bis zu drei 
Monaten oder Geldstrafe bis zu dreihundert 
Gulden bestraft. 

(s) Die Taten sind Verbrechen ( mis
drijven). 

(6) Falls eins dieser Verbrechen gegen 
eine bestimmte Person gerichtet ist, erfolgt 
die Strafverfolgung nur auf deren Antrag. 

§ 71. 
(1) Wegen in den §§ 62 und 63 mit 

Strafe bedrohter Taten wird nur auf Antrag 
des Deviseninstituts oder - nach der Art 
der strafbaren Tat - des Niederlandischen 
Clearinginstituts eine gerichtliche Vorunter
suchung und eine Hauptverhandlung (be
handeling ter terechtzitting) eingeleitet. 

(2) Ein solcher Antrag kann zu jeder 
Zeit gestellt werden und bis zur Anhangig
machung (totdat de zaak ter terechtzitting 
is aangebracht) zurlickgezogen werden. 

(3) Der Staatsanwalt kann dem Tater 
nicht gemass Artikel 74 des Strafgesetz
buches (Wetboek van Strafrecht) die Gele
genheit geben, <lurch Erflillung bestimmter 
Bedingungen die Strafverfolgung zu vermei
den. 

(4) Wird ein Strafverfahren durchge
flihrt (in geval van voortzetting van de ver
volging), ist dem Deviseninstitut oder dem 
Niederlandischen Clearinginstitut Gelegen
heit zu geben, vor der Zustellung der Ladung 
von der Anklage Kenntnis zu nehmen. 

(s) Dern Deviseninstitut oder dem Nie
derlandischen Clearinginstitut ist die Ge
legenheit zu geben, nachdem der Staatsan
walt seinen Antrag gestellt hat, die Sache 
zur Sitzung zu erlautem und seine Meinung 
Uber die geforderte Strafe mi tzuteilen. 

(6) Das Urteil und andere Entscheidun
gen sind vom Protokollflihrer d em Devisen
institut oder - nach der Art der strafbaren 
Tat - dem Niederlandischen Clearinginsti
tut abschriftlich zuzustellen. 

§ 72 . 
(1) Das Recht zur Strafverfolgung und 

zur Verhangung emer Verwaltungsstrafe 
nach § 73 hinsichtlich einer in den §§ 62 und 
63 mit Strafe bedrohten Tat erlischt <lurch 
freiwillige Erflillung der Bedingung, die das 
Deviseninstitut oder - nach der Art der 
strafbaren Tat - das Niederlandische Clear
inginstitut dem Beschuldigten zwecks Ver
meidung der Strafverfolgung gestellt hat. 

( 2) Die Bedingung dad nur enthalten: 

1) die Zahlung einer bestimmten Geld
·summe; 

pleegd of met eenige werkzaamheid worden 
belast. 

(3) Hij die opzettelijk den geheimhou
dingsplicht schendt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

(4) Hij aan wiens schuld schending van 
den geheimhoudingsplicht te wijten is, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van t en hoogste drie
honderd gulden. 

(5) De feiten worden bescho·uwd als mis
drijven. 

(6) Indien een dezer misdrijven tegen 
een bepaald persoon is gepleegd, wordt het 
slechts vervolgd op <liens klachte. 

Artikel 71. 
(1) Ter zake van feiten, strafbaar gesteld 

in de artikelen 62 en 63, wordt geen gerech
telijk vooronderzoek ingesteld en vindt geen 
behandeling ter terechtzitting plaats dan op 
verzoek van het D eviezeninstituut of - naar 
gelang van den aard van het strafbare feit 
- van het Nederlandsch Clearinginstituut. 

(2) Zoodanig verzoek kan te alien tijde 
worden gedaan en, totdat de zaak ter terecht
zitting is aangebracht, worden ingetrokken. 

(3) Het openbaar ministerie is niet be
voegd den verdachte overeenkomstig artikel 
74 van het Wetboek van Strafrecht in de ge
legenheid te stellen om door voldoening aan 
bepaalde voorwaarden de strafvervolging te 
voorkomen. 

(4) In geval van voortzetting van de 
vervolging wordt het Deviezeninstituut of 
het Nederlandsch Clearinginstituut in de ge
legenheid gesteld voor het uitbrengen van 
de dagvaarding v an de telastlegging kennis 
te nemen. 

(s) Het Deviezeninstituut of het Neder
landsch Clearinginstituut wordt in de gele
genheid gesteld om, nadat het openbaar mi
nisterie zijn vordering heeft gedaan, de zaak 
ter terechtzitting toe te lichten en zijn mee
ning omtrent de geeischte straf mede te dee
len. 

(6) Een afschrift van het vonnis en van 
andere beslissingen wordt door den griffier 
aan het Deviezeninstituut of - naar den 
aard van het strafbare feit - het Neder
landsch Clearinginstituut toegezonden. 

Artikel 72. 
(1) Het recht tot strafvordering en tot 

het opleggen van een administratieve straf 
ingevolge artikel 73 ter zake van een feit, 
strafbaar gesteld in de artikelen 62 en 63, 
vervalt door vrijwillige voldoening aan de 
voorwaarde, welke het Deviezeninstituut of 
- naar gelang van den aard van het feit -
het Nederlandsch Clearinginstituut aan den 
verdachte ter voorkoming van strafvervol
ging mocht hebben gesteld. 

(2) De voorwaarde mag slechts inhou
den: 

1) betaling van een bepaalde geldsom; 
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2) die Abgabe der im § 65 aufgeftihrten 
korperlichen und nichtkorperlichen Werte, 
die Bezahlung ihres Schatzwertes oder den 
Verzicht auf bereits beschlagnahmte Werte. 

§ 73. 
(r) Das Deviseninstitut oder - nach der 

Art der strafbaren Tat - das Niederlandi
sche Clearinginstitut kann hinsichtlich einer 
in den §§ 62 und 63 mit Strafe bedrohten 
Tat dem Beschuldigten mit eingeschriebe
nem Brief eine Verwaltungsstrafe auferle
gen. Von dieser Befugnis kann kein Ge
brauch gemacht werden, wenn die Strafver
folgung rechtshangig gemacht warden ist. 

( 2) Die Verwaltungsstrafe darf nur be
stehen in: 

r) einer Geldstrafe bis zu filnfhundert 
Gulden; 

2) der Abgabe der im § 65 bezeichneten 
korperlichen oder nichtkorperlichen Werte 
bis zu eintausend Gulden, oder dem Ver
zicht auf sie oder der Bezahlung ihres 
Schatzwertes bis zu diesem Betrag. 

(3) Der Beschuldigte wird vor Auferle
gung der Verwaltungsstrafe gehort, jeden
falls ordnungsmassig vorgeladen. 

(4). Die Verwaltungsstrafe wird rechts
kraftig vierzehn Tage nach Versand des ein
geschriebenen Briefes, es sei denn, dass der 

Beschuldigte innerhalb dieser Frist zur K ennt
nis des Deviseninstituts oder des Niederlan
dischen Clearinginstituts gebracht hat, <lass 
er Behandlung vor dem Strafrichter ver
langt. Wenn der Beschuldigte im Ausland 
wohnt, wird diese Frist auf dreissig Tage 
verlangert. 

(5) Die Bestimmungen des vorigen Ab
satzes sind dem Beschuldigten in dem ein
geschriebenen Brief mitzuteilen. 

(6) Die rechtskraftig gewordene Ver
waltungsstrafe ist mit einem durch das De
viseninstitut oder das Niederlandische Clear
inginstitut erlassenen Zwangsbefehl einfor
derbar. Die §§ 59 und 60 finden entsprechen
de Anwendung. 

(7) Wird eine Verwaltungsstrafe rechts
kraftig, so erlischt das Recht zur Strafver
folgung hinsichtlich der abgeurteilten Tat. 

§ 74. 
(r) Mit der Fahndung nach in den §§ 

62 und 63 mit Strafe bedrohten und sonsti
g e n in unmittelbarer Verbindung damit 
stehenden strafbaren Taten sind ausser den 
Personen, die im Artikel 141 der Strafpro
zessordnung (Wetboek van Strafvordering) 
bezeichnet sind, beauftragt: 

a) die Beamten des Zollfahndungsdien
stes ( douanerecherchedienst) sowie diejeni
gen, die dazu vom Generalsekretar im Mi
nisterium filr Finanzen beauftragt werden; 

b) die Beamten der Zollstellen; 

c) die Beamten der Reichs- und Ge
meindepolizei. 

(2) Von den Beamten des Zollfahndungs
dienstes sind diejenigen, die vom General-

2) uitlevering van de lichamelijke of on
lichamelijke zaken, bedoeld in artikel 65, 
dan we! voldoening van de geschatte waarde 
van deze zaken of afstand van reeds in be
slag genomen zaken. 

Artikel 73. 
(r) Het Deviezeninstituut of - naar ge

lang van den aard van het feit - het Neder
landsch C!earinginstituut kan ter zake van 
een feit, strafbaar gesteld in de artikelen 62 
en 63, den verdachte bij aangeteekenden 
brief een administratieve straf opleggen. Van 
deze bevoegdheid kan geen gebruik warden 
gemaakt, wanneer de zaak ter terechtzitting 
is aangebracht. 

(2) De administratieve straf kan slechts 
bestaan uit: 

1) een boete van ten hoogste vijfhonderd 
gulden; 

2) uitlevering of afstand van de lichame
lijke of onlichamelijke zaken, bedoeld in arti
kel 65, tot een waarde van ten hoogste een 
duizend gulden, of voldoening van de ge
schatte waarde van deze zaken tot dit bedrag. 

(3) De verdachte wordt v66r het opleg
gen van de administratieve straf gehoord. 
althans behoorlijk opgeroepen. 

(4) De administratieve straf wordt on
herroepelijk veertien dagen na verzending 
van den aangeteekenden brief, t enzij de ver
dachte binnen <lien termijn ter k ennis van 
het Deviezeninstituut of het Nederlandsch 
Clearinginstituut heeft gebracht, dat hij be
handeling voor den strafrechter verlangt. In
dien de verdachte in het buitenland woont, 
wordt deze termijn tot dertig dagen verlengd . 

(5) De verdachte wordt in den aange
teekenden brief in kennis gesteld met het 
bepaalde in het voorgaande lid. 

(6) De onherroepelijk geworden admi
nistratieve straf is invorderbaar bij dwang
bevel, uitgevaardigd door het Deviezeninsti
tuut of het Nederlandsch Clearinginstituut. 
De artikelen 59 en 60 zijn van overeenkom
stige toepassing. 

( 7) Zoodra de administratieve straf on
herroepelijk is geworden, vervalt het recht 
tot strafvordering ter zake van het feit , waar
voor de administratieve straf is opgelegd. 

Artikel 74. 
(1) Met het opsporen van de feiten, 

strafbaar gesteld in de artikelen 62 en 63, 
zoomede van andere strafbare feiten, welke 
daarmede in rechtstreeksch verband staan, 
zijn behalve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast: 

a) de ambtenaren van den douane-re
cherchedienst, zoomede zij, die daartoe door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien warden aangewezen; 

b) de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

c) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie. 

(2) Van de in het vorige lid bedoelde 
ambtenaren van den douane-recherchedienst 
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sekretar im Ministerium fiir Justiz dazu be
zeichnet werden, Hilfsstaatsanwalt (hulp
officier van just itie) mit Bezug auf die Er
mittlung der in den §§ 62 und 63 mit Strafe 
bedrohten und sonstigen in unmittelbarer 
Verbindung damit stehenden strafbaren Ta
ten. 

(3) Alie bei anderen Hilfsstaatsanwalten 
oder bei Staatsanwalten eingehenden oder 
von ihnen gefertigten Protokolle Uber die in 
den §§ 62 und 63 mit S trafe bedrohten Ta
ten sind mit den dazu gehorigen beschlag
nahmten Gegenstanden an die Hilfsstaats 
anwalte des Zollfahndungsdienstes weiter
zuleiten. 

§ 75. 
(r) Jedermann ist verpf!ichtet, den Fahn

dungsbeamten auf ihr Verlangen Auskiinfte 
zu erteilen Uber Tatsachen und Umstande, 
die die Befolgung dieser Verordnung und 
ihrer D urchfiihrungsvorschriften betreffen . 

(2) Die Fahndungsbeamten konnen je
derzeit Einsichtnahme in alle BUcher und 
Belege fordern, wenn sie eine solche Ein
sichtnahme zur richtigen Erfiillung der ihnen 
gestellten Aufgaben fiir notwendig erachten. 

(3) Sie sind jederzeit berechtigt, alle 
Gegenstande, die zur Aufdeckung der Wahr
heit dienen konnen oder deren Einziehung, 
Vemichtung oder Unbrauchbarmachung an
geordnet werden kann, zu beschlagnahmen 
und _zwecks Beschlagnahme die Auslieferung 
dieser Gegenstande zu fordem. 

(4) Sie konnen jederzeit alle Orte ( plaat
sen), einschliesslich Lokale (lokalen) , 
Grundstiicke ( erven) und Wohnungen be
treten, in denen begrUndeterweise G egen
stande vermutet werden (waarvan zij op 
grand van bepaalde feiten of omstandighe
den vermoeden, dat zich aldaar v oorwerpen 
bevinden), die zur Aufdeckung der in den 
§§ 62 und 63 mit Strafe bedrohten Taten 
fiihi-en konnen. Wird ihnen der Zutritt ver
weigert, so verschaffen sie sich diesen not
falls unter Zwang. 

(s) Wohnungen konnen sie gegen den 
Willen des Inhabers nur in Begleitung eines 
Polizeikommissars oder des BUrgermeisters 
oder auf Grund eines nach Artikel 121 der 
Strafprozessordmmg ergangenen besonderen 
schriftlichen Auftrages eines Polizeikommis
sars und in G emeinden, in denen kein Kom
missar seinen Sitz hut, des Biirgermeisters 
betreten. Dieser besondere sch,iftliche Auf
trag kann auch van ei:1em Hilfsstaatsanwalt 
des Zollfahndungsdienstes erteilt werden. 

(6) Ueber das Betreten wird innerhalb 
von achtundvierzig Stunden ein Protokoll 
aufgenommen. D a rin werden der Zeitpunkt 
des Betretens und <lessen Zweck erwahnt. 
Die Fahndungsbeamten sind berechtigt, sich 
van bestimmten von ihnen angewiesenen 
P ersonen begleit<!n zu !assen. In diesem Fal
le wird dies im ?rotokoll erwahnt. 

zijn degenen, d ie daartoe door den Secretaris
Generaal van het Departement van Justitie 
zijn aangewezen, hulpofficier van justitie ten 
aanzien van het voorbereidend onderzoek 
naar in de artikelen 62 en 63 strafbaar ge
stelde feiten, zoomede naar andere strafbare 
feiten, welke daarmede in rechtstreeksch ver
band staan. 

(3) Alie processen-verbaal, opgemaakt 
ter zake van in de artikelen 62 en 63 straf
baar gestelde feiten, welke bij andere hulp
officieren van justitie of bij officieren van 
justitie inkomen dan we! door dezen worden 
opgemaakt, warden te zamen met de daarbij 
behoorende in beslag genomen voorwerpen 
aan de hulpofficieren van justitie van den 
douanerecherchedienst opgezonden. 

Artikel 75. 
(r) E en ieder is verplicht den opspo

ringsambtenaren op hun verzoek inlichtingen 
te verstrekken over feiten en omstandighe
den, welke betrekking hebben op de naleving 
van dit besluit en van krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften. 

(2) D e opsporingsambtenaren kunnen te 
alien tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede ver
vulling van hun taak inzage noodig oordee
len. 

(3) Zij zijn te alien tijde bevoegd om in 
beslag te nemen, zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun -
nen dienen of welker verbeurdverklaring, 
vernietiging of onbruikbaarmaking kan wor
den bevolen. 

(4) Zij hebben te alien tijde toegang tot 
alle plaatsen, daaronder begrepen lokalen, 
erven en woningen, waarvan zij op grand van 
bepaalde feiten of omstandigheden vermoe
den, dat zich aldaar voorwerpen bevinden, 
leidende tot opsporing van de in de artikelen 
62 en 63 strafbaar gestelde feiten. Wordt hun 
de toegang geweigerd, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met behulp van den ster
ken arm. 

(s) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner slechts binnen, vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of voorzien van 
een bijzonderen schriftelijken last, in den zin 
van artikel 121 van het Wetboek van Straf
vordering, van een commissaris van politie, 
en in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Deze bijzondere 
schriftelijke last kan eveneens door een hulp-
officier van justitie van den douanerecher
chedienst gegeven worden. 

(6) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van bet binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. De op
sporingsambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aangewezen personen te 
doen vergezellen. In dat geval wordt hiervan 
in het proces-verbaal melding gemaakt. 
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( 7) Personen, die nach ihrem Stand, 
nach ihrem Beruf oder auf Grund ihres Am
tes zur Geheimhaltung verpflichtet sind, 
konnen die Erteilung van Auskunft, die Ein
sichtnahme in Belege und die Auslieferung 
van Gegenstanden, auf die sich ihre Pflicht 
zur Geheimhaltung erstreckt, verweigem. 
Diese Belege und Gegenstande konnen nur 
-mit ihrer Zustimmung beschlagnahmt wer• 
den. W ird bei derartigen Personen eine 
Haussuchung vorgenommen, so darf sie nur 
-sowei t durchgeftihrt werden, als sie ohne Ver
letzung des Standes- , Berufs- oder Amtsge
heimnisses moglich ist, es sei denn, dass die 
betreffende Person ihre Zustimmung erteilt. 

§ 76. 
Abweichend van den Bestimmungen der 

Artikel 58, 65 und 67 der Strafprozessord
nung kann gegen den Beschuldigten 

a) ein Befehl zur vorlaufigen Festnahme 
{inverzekeringstelling) flir hochstens vier 
Tage erteilt und vom Staatsanwalt oder vom 
Hi!fsstaatsanwalt des Zollfahndungsdienstes 
einmal flir hochstens dieselbe Frist verlan
gert werden; 

b) ein Befehl zum sichem Gewahrsam 
•(bewaring) flir hochstens zwolf Tage erteilt 
und einmal fur hochstens dieselbe Frist ver-
1angert werden; 

c) ein Befehl zur Gefangenhaltung ( ge
vangenhouding) flir hochstens neunzig Tage 
erteilt und jedesmal ftir hochstens dieselbe 
Frist verlangert werden; dieser Befehl kann 
-auch gegen einen Beschuldigten erteilt wer
,den, der vorlaufig festgenommen warden ist. 

§ 77. 
(1) Der Fahndungsbeamte oder der Un

·tersuchungsrichter, der Werte beschlagnahmt 
hat, die auf Grund dieser Verordnung oder 
ihrer Durchflihrungsvorschriften an die Nie
derlandische Bank oder an eine da zu be
zeichnete Stelle anzubieten sind, kann die 
Anbietung vornehmen und die Werte auf 
Verlangen verkaufen und iibertragen. 

(2) Die Bestimmungen der Strafprozess
-ordnung iiber beschlagnahmte Sachen finden 
auf die erhaltene Kaufsumme entsprechende 
Anwendung. 

§ 78. 
(1) Die Hilfsstaatsanwalte des Zollfahn

•dungsdienstes sind befugt, einzelne zum Ver
mogen des Beschuldigten gehorige korper
liche und nichtkorper!iche W erte vor!aufig 
zu beschlagnahmen ( conservatoir beslag te 
leggen), soweit es nach ihrem Ermessen zur 
Deckung der den Beschuldigten m oglicher
weise treffenden hochstens Geldstrafe und 
der nach Artikel 34 des Strafgesetzbuches 
(Wetboek van Strafrecht) moglicherweise 
festzusetzenden Ersatzwerte erforderlich ist. 

(2) Die vorlaufige Beschlagnahme er
folgt 

a) bei beweglichen Sachen, mit Aus
nahme van Wasserfahrzeugen, die in ein 
Schiffsregister eingetragen sind, gemass Ar

·tikel 134 der Strafprozessordnung; 
b) bei Wasserfahrzengen, die in ein 

( 7) Personen, die uit hoof de van hun 
stand, hun beroep of bun ambt tot geheim
houding verplicht zijn, kunnen het verstrek
ken van inlichting~n, de inzage van beschei
den en de uitlevering van voorwerpen wei
geren tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt. Deze bescheiden en voorwer
pen kunnen slechts met hun toestemming in 
beslag warden genomen. Geschiedt bij zoo
d anige personen huiszoeking, dan vindt zij, 
tenzij met hun toestemming, alleen plaats 
voor zoover zij zonder schending van het 
stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan ge
schieden. 

Artikei 76. 
In afwijking van het bepaalde in de arti

kelen 58, 65 en 67 van het Wetboek van 
Strafvordering kan tegen den verdachte: 

a) een bevel tot inverzekeringstelling 
warden ver!eend voor ten hoogste vier dagen, 
hetwelk door den officier van justitie of door 
den hulpofficier van justitie van den douane
recherchedienst eenmaal voor ten hoogste 
gelijken termijn kan warden verlengd ; 

b) een bevel tot bewaring warden ver
leend voor ten hoogste twaalf dagen, hetwelk 
eenmaal voor ten hoogste gelijken termijn 
kan warden verlengd; 

c) een bevel tot gevangenhouding war
den verleend voor ten hoogste negentig da
gen, hetwelk telkens voor ten hoogste gelijken 
termijn kan warden verlengd; dit bevel kan 
oak warden verleend tegen een in verzeke
ring gestelden verdachte. 

Artikel 77. 
(1) De opsporingsambtenaar of de rech

ter-commissaris, die waarden heeft in beslag 
genomen, waarvan bij of krachtens dit besluit 
de aanbieding aan de Nederlandsche Bank 
of aan een aangewezen instelling is voorge
schreven, is bevoegd tot deze aanbie<ling over 
te gaan, zoomede de waarden op verlangen t e 
verkoopen en over te dragen. 

(2) T en aanzien van de ontvangen koop
som zijn de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering betreffende in beslag geno
men voorwerpen van overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 78. 
(1) De hulpofficieren van justitie van 

den douanerecherchedienst zijn bevoegd con
servatoir beslag te leggen op bepaalde, tot 
het vermogen van den verdachte behooren
de lichamelijke en onlichamelijke zaken, 
voor zoover zulks naar hun oordeel tot ze
kerheid van de maximum geldboete, welke 
den verdachte kan warden opgelegd, en v an 
de bij toepassing van artikel 34 van het Wet
boek van Strafrecht te schatten waarde nood
zakelijk moet warden geacht. 

(2) Het conservatoir beslag wordt ge
legd : 

a) op roerende goederen, met uitzonde 
ring van schepen, welke in een scheepsregis
ter zijn ingeschreven, volgens artikel 134 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

b) op schepen, welke in een scheepsre-



INHOUD VERORDENINGENBLAD 

Abolltie en gratle. 
N ° 1 Decreet van den Fi.ihrer betreffende de 

uitoefening van het recht van abolitie en 
van gratie in het bezette Nederlandsche 
gebied (Rijkswetblad, dee! I , biz. 1644). 
(Stuk 1). 20 December. 

2 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie. (Stuk 1). 

6 Januari. 
Ver1lulsterlng·. 

3 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijzigingen en aanvul
lingen van de Verordening No. 34/i 940 be
treffende het verduisteren. (Stuk 1) . 

6 Januari. 
Bou wn ij verheld. 

4 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Financien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de Bouwnijver
heid. (Stuk 1). 23 December. 
Belemmerlng·enwet Verordenlngen. 

5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen . 
(Stuk 1). 19 December. 

Belemmerlngenwet Prlvaatrecht. 
5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Stuk 1). 19 December. 

.A.anmeldlng joclen. 
6 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den aanmeldingsplicht van per
sonen van geheel of gedeeltelijk joodschen 
bloede. (Stuk 2). 10 Januari . 

Presta ties. 
7 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het opleggen van prestaties. 
(Stuk 2) . II Januari. 
Pachtwet. 

8 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij over artikel 7 der 
Pachtwet. (Stuk 2) . 14 December. 

Bioscoo1nvet. 
9 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie nopens de zooge
naamde nakeuring van films en het toe
laten van personen beneden zekere leef
t ijdsgrens bij voorstellingen. (St.uk 2). 

2 December. 
Rijksambtenaren eu -werklleden. 

10 Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Financien 
en van Binnenlandsche Zaken betreffende 
toekenning van een tijdelijke toelage aan 
het Rijkspersoneel en verhooging van het 
minimum van de kindertoelage, bedoeld 
in de artikelen 21 en 24 van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934. (Stuk 2). 27 December. 

Prljs beheerschln gs bes I u It. 
11 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Justitie, 
houdende bepalingen omtrent straffen en 
strafvordering bij overtredin g van prijs
voorschrif ten (Prijs b eheerschi ngs beslui t) . 
(Stuk 2). 7 Januari. 
V oed selvoo rzlen Ing~ bes I ul t. 

12 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Landbouw en Vis
scherij met betrekking tot de voedselvoor
ziening (Voedselvoorzieningsbesluit) . 
(Stuk 2). 2 1 December. 
J,uchtbeschermlng. 

13 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken betreffende 
de inste lling van een Luchtbeschermings
ongevallenfonds. (Stuk 2) . 3 Januari. 
]Jlstrlbutiewet. 

14 Derde verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied ter aanvulling van de Verordening 
No. 51 /1940 betreffende het invoeren van 
distributiekaarten en distributiebons voor 
de Duitsche Weermacht voor den aankoop 
van !evens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan h et ge
bruik in het algemeen verboden is . (Stuk 
3). 14 Januari. 
Rechtswezen. 

15 Tweede uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ingevolge de Verordening No. 
13/1940 betreffende maatregelen ten aan
zien van de bescherming van schuldena
ren, van de burgerlijke en strafrechtsple-



ging, alsmede van het administratieve 
recht, met het oog op de sinds 10 M ei 1940 
ingetreden bijzondere omstandigheden. 
(Stuk 3). 6 December. 
Dlstrlbutlewet. 

16 Eerste Verordening van den Rijkscom 
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijzigin~ en aanvulling 
van de Verordening No. 60/1940 betreffen
de het invoeren van distributiekaarten 
voor de Duitsche weermacht voor den 
aankoop van geweven stoffen en schoen
waren, die ender de distributie vallen of 
waarvan het gebruik in het a!gemeen ver
boden is. (Stuk 4) . 24 Januari. 
Oorlogsge1lenkteekene11. 

17 Besluit van den Secretaris- G eneraal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende oorlogsgedenkteeke
nen. (Stuk 4) . 20 Januari . 
"\Vederopbouw. 

18 Besluit van den Secretaris-Ge neraal van 
het Departement van Financien betref
fende de bijdragen van het R ijk ten be
hoeve van den wederopbouw en het her
stel van door oorlogsgeweld beschadigde 
goederen, toebehoorende aan publiekrech
telijke en daarmede gelijkgestelde licha
men. (Stuk 4) . 20 Januari . 
Dlstrlbutlewet. 

19 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri 
butiewet 1939 (distributie van diverse 
goederen, benoodigd of vervaardigd in de 
chemische industrie). (Stuk 4) . 

Strarreeht. 
20 Januari . 

20 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de strafbaarheid van handelin
gen, in strijd met militaire of politievoor
schriften. (Stuk 5) . 7 Februari. 
Oorlogsgewell!. 

21 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het schadeloosstellen van Duit
schers ter zake van door oorlogsgeweld 
veroorzaakte schade aan goederen. (Stuk 
5). 7 Februari . 
Wederopbouw. 

22 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende credieten voor op
bouw of herstel van onroerende goederen 
en schepen. (Stuk 5) . 5 Februari. 
Hypotheken. 

23 Besluit van de Secretarissen -Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. (Stuk 5). 

5 Februari. 
"\Vederopbouw. 

23 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. (Stuk 5). 

5 Februari. 

Jaar- en streekbeurzen. 
24 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende jaarbeurzen 
en streekbeurzen. (Stuk 5) . 22 Januari . 
Dlstrlbutlewet. 

25 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van plantaar
dige vezels). (Stuk 5). 23 Januari. 
Radio. 

26 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere beschermingsmaatre
gelen op het gebied van den radio-omroep. 
(Stuk 6). 11 Februari. 
Onderwij s. (Hooger) 

27 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende joodsche studenten. (Stuk 6). 

11 Februari. 
28 Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming ter uitvoe
ring van d e Verordening No. 27/i941 be
treffende joodsche studenten. (Stuk 6). 

11 Februari. 
Gemeeutebestuur. 

29 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti
kelen 129 tot en met 146 van de gemeen
tewet geregelde mogelijkheid tot vorming 
van doelcorporaties. (Stuk 6). 

29 Januari . 
Doelcorporatle . 

29 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti 
kelen 12Q tot en met 146 van de gemeen
tewet geregelde mogelijkheid tot vorming 
van doelcorporaties. (Stuk 6). 

Provlnclaal bes tu ur. 
29 Januari. 

30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken tot regeling 
voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6). 4 Februari. 
Gemeentebestuur. 

30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken tot regeling 
voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6). 4 Februari. 
Rijksbelastlngen. 

30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken tot regeling 



voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6) . 4 Februari. 
Flnancleele verhoudlng. 

31 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Za
ken, tot verlenging van den geldigheids
duur en tot wijziging der wet van 4 Maart 
1935, S. 76, en van eenige met die wet 
verband houdende wetten, alsmede tot re 
geling voor de begrootingsjaren 1940 en 
1941 van de gevolgen voor het Werkloos
heidssubsidiefonds van de vervanging van 
de bestaande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. (Stuk 
6). 5 Februari. 
Mllltalre Zaken. 

32 Tweede uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk per'so
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 6). 9 December. 
Effectenvernle11wlngsbesl11lt. 

33 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Justitie tot regeling van de vervan
ging van waardepapieren, welke verloren 
gegaan dan we! in die mate geschonden 
zijn, dat zij onverhandelbaar zijn geworden 
(Effectenvemieuwingsbesluit 1941). (Stuk 
7). 13 Januari. 
Devlezenverkeer. 

34 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij betreffende niet 
geregistreerde Duitsche effecten. (Stuk 7). 

24 Februari. 
35 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de aangifte van buitenlandsche vorde
ringen en andere niet in effecten be
lichaamde buitenlandsche waarden. (Stuk 
7). 25 Februari. 
Gemeentebestuur. 

36 Eerste verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende buitengewone maatre
gelen op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied. (Stuk 8). 1 Maart. 

37 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats 
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
8). 1 Maart. 
BnrgerIJJke Stand. 

38 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de voltrekking van het huwelijk 
van mannelijke personen van Duitsche na
tionaliteit in het bezette N ederlandsche 

gebied en daarmede verband houdende 
aangelegenheden. (Stuk 8). 28 Februari. 

39 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende bepalingen omtrent den bur
gerlijken stand van Duitschers in het be
zette Nederlandsche gebied. (Stuk 8) . 

28 Februari. 
40 Bekendmaking van d en Ri,ikscommissa

ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het aantal der ambtenaren van 
den Duitschen burgerlijken stand, het ge
bied, waarbinnen zij hun werkzaamheden 
uitoefenen, -en de plaats, waar zij bureel 
houden. (Stuk 8). 28 Februari. 
Vereenlglng·en en stlchtlngen. 

41 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, ten 
einde te komen tot een herordening op het 
gebied van de niet commercieele vereeni
gingen en stichtingen. (Stuk 8). 

28 Februari. 
Dlenstl'errlchtlngen. 

42 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de verplichting tot het verrich
ten van diensten en betreffende de beper
king ten aanzien van het veranderen van 
betrekking. (Stuk 8.) 28 Februari. 
Dleustbetrekklngen. 

42 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de verplichting tot het verrich
ten van diensten en betreffende de beper
king ten aanzien van het veranderen van 
betrekking. (Stuk 8.) 28 Februari. 
Admlnlstratlerecht. 

43 Zevende Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
9.) 5 Maart. 
Roode Kruis. 

44 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het be'zette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheid van het Depar
tement van Sociale Zaken op het gebied 
der vrijwillige hulpverleening aan zieken 
en gewonden, behoorende tot het leger, de 
vloot en de luchtmacht van oorlogvoeren
de staten. (Stuk 9.) 5 Maart. 
Admlnlstratlerecht. 

45 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied_. (Stuk 
9.) 5 Maart. 
Dlstrlbutlewet. 

46 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, houdende wijziging 
van de Beschikking No. 243/i 940 ingevol
ge de Distributiewet 1939 (distributie van 
gasgeneratoren). (Stuk 9.) 24 Februari . 
Sleepvaart. 

47 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departem ent van Waterstaat betref-



fende de uitoefening van de sleepvaart in 
het bezette Nederlandsche gebied. (Stuk 
9.) 25 Februari. 
Ondernemlngen. 

48 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de behandeling van ondememin
gen, welke aangegeven dienen te warden. 
(Stuk 10.) 12 Maart. 
Radlo-omroep, 

49 Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende maatregelen op het ge
bied van den Nederlandschen radio-om
roep. (Stuk 10.) 12 Maart. 
Scheepvaart. 

50 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen betreffende het 
verkeer ter zee. (Stuk 10.) 12 Maart. 
Sclmldbrleven. 

51 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende vergaderingen van houders van 
schuldbrieven aan toonder. (Stuk 10.) 

24 Januari. 
Rljksbelastlngen. 

52 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de verpl ich
t ing tot aangifte en betreffende amnestie 
op het gebied der belastingen en der de
viezen. (Stuk 10.) 10 Maart. 
Invoerrechten en accijnzen. 

53 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de v erhooging van den tabaksaccijns. 
S t uk 10.) 28 Februari. 
Dlstrlbu tlewet. 

54 Beschikking van den Secretaris-Genetaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, houdende wijzigirig van de Be
schikking No. 143/1q40 ingevolge de Dis
tributiewet 1939 (distributie van vleesch 
en vleeschwaren). (Stuk 10.) 4 Maart. 
Civlele staudrecht. 

55 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het afkondigen van het civiele 
s t andrecht. (Stuk 11.) 19 Maart. 
Mllitaire Zak'en. 

56 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbrenging van aanhangige strafza
ken naar den gewonen strafrechter. (Stuk 
11.) 19 Maart. 
Rechtswezen. 

56 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartem ent v an Justitie betreffende 
de opheffing v a n de militaire gerechten en 
de overb renging van aanhangige strafza-

ken naar den gewon en strafrechter. (Stuk 
u.) 19 MaarL 
Brandweer. 

57 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende het brandweerwezen (Be
sluit Brandweerwezen). (Stuk 11.) 

19 Maart. 
Ondernemlngen. 

58 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het vervreemden van onderne
mingen en bedrijven aan buitenlanders. 
(Stuk 12.) 24 Maart. 
Luchtbescherming, 

59 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nedcrlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 113/1940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming, en van de Verordening No. 188/1940 
betreffende vaststelling van den tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen. (Stuk 12). 24 Maart. 
Verkeer. 

59 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederiandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. u3/1940 betreffende bijzondere maat-• 
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming, en van de Verordening No. 188/1940 
betreffende vaststelling van den tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen. (Stuk 12). 24 Maart. 
Scheepvaart. 

60 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart betreffen
de het herstel van de Rijn- en bin nen
vaartvloot (Besluit Herstel Rijn- en Bin 
nenvaartvloot I). (Stuk 12). 6 Maart. 

Renteverzekering·. 
61 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende een voorloopige regelin g van be
paalde aanspraken op uitkeering ter zake 
van renteverzekering. (Stuk r2). 

20 Februari. 
Onderwljs. (Hoog·er) 

62 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, We-ten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
handhaving der orde ender de studenten 
aan universiteiten en hoogescholen in het 
bezette Nederlandsche gebied. (St uk 13). 

26 Maar t . 
Devlezenverkeer. 

63 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen v an Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van L a ndbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de regeling 
van het deviezenv erkeer (Deviezenbesluit 
1941). (Stuk 13). 26 Maart. 
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Schiffsregister eingetragen sind, und bei un
beweglichen Sachen durch schriftliche Be
schlagnahmeerklarung gegenliber dem Eigen
tlimer und dem zustandigen Grundbuchsbe
amten (hypotheekbewaarder); 

c) bei Forderungen und anderen Rech
ten <lurch schriftliche Beschlagnahmeerkla
rung gegenliber dem Berechtigten und gege
benenfalls d em Verpflichteten und, soweit es 
sich um registerpflichtige Forderungen und 
andere Rechte handelt, gegeniiber dem Re
gisterflihrer. 

Artikel 21 des Konkursgesetzes findet ent
sprechende Anwendung. 

(3) Artikel 103 der Strafprozessordnung 
findet entsprechende Anwendung mit der 
Massgabe, dass, falls eine Verfolgung noch 
nicht eingeleitet worden ist, die Beschwerde
schrift bei der Geschaftsstelle des Landge
richts, in <lessen Bezirk die vorlaufige Be
schlagnahme vorgenommen worden ist, ein
gereicht werden kann. 

(4) Wenn vorher die vorlaufige Be
schlagnahme noch nicht aufgehoben worden 
ist, entscheidet das Gericht im Urteil Uber 
ihre Fortdauer oder ihre vollstandige oder 
teilweise Aufhebung. Die Werte, die vom 
Gericht zur Deckung der auferlegten Geld
strafe und des nach Artikel 34 des Strafge
setzbuches for den Fall der Nichtablieferung 
eingezogener Werte festgesetzten Ersatzwer
tes bestimmt werden, werden von der Steuer
verwaltung offentlich dem Meistbietenden 
versteigert oder, soweit es sich um Forde
rungen handelt, eingezogen. 

§ 79. 
(1) Um die Durchfohrung der im § 78 

vorgesehenen Massnahmen sicherzustellen, 
kann das Landgericht auf Antrag des Staats
anwalts anordnen, dass der Beschuldigte alle 
zu seinem Vermogen gehorigen Werte unter 
Angabe der Stellen, wo sie sich befinden , 
dem dabei zu bezeichnenden Hilfsstaatsan
walt des Zollfahndungsdienstes innerhalb 
einer vom Gericht zu bestimmenden Frist 
anzuzeigen hat. Artikel 2 1 des Konkursge
setzes findet entsprechende Anwendung. 

(2) Das Landgericht kann auf gleichen 
Antrag anordnen, dass jedermann, der Werte 
inne hat, von denen anzunehmen ist, <lass sie 
unmittelbar oder mittelbar zum Vermogen 
des Beschuldigten gehoren, oder der die Be
nutzung einer Raumlichkeit liberlassen hat, 
zu der der Beschuldigte oder ein von ihm 
Beauftragter Zutritt hat, diese Werte und 
diese Raumlichkeit innerhalb einer vom Ge
richt zu bestimmenden Frist dem dabei zu 
bezeichnenden Hilfsstaatsanwalt des Zoll
fahndungsdienstes anzuzeigen hat. Die An
ordnung ist vom Protokollfohrer im .,Neder
landsche Staatscourant" und in einer oder 
mehreren vom Gericht zu bezeichnenden 
Tageszeitungen zu veroffentlichen. 

gister zijn ingeschreven, en op onroerende 
goederen door een schriftelijke verklaring 
van inbeslagneming tegenover den eigenaar 
en den bevoegden hypotheekbewaarder; 

c) op vorderingen en andere onlichame
lijke zaken door een schriftelijke verklaring 
van inbeslagneming tegenover den recht
hebbende en, zoo noodig, tegenover dengene, 
jegens wien de vorderingen en andere on
lichamelijke zaken kunnen worden geldend 
gemaakt, zoomede op vorderingen en andere 
onlichamelijke zaken, welke in een register 
zijn ingeschreven, tegenover dengene, die dit 
register houdt. 
Artikel 2 1 van de Faillissementswet is van 
overeenkomstige toepassing. 

(3) Artikel 103 van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing, met <lien verstande, dat het be
zwaarschrift v66r den aanvang van de ver
volging kan warden ingediend bij de griffie 
van de arrondissements-rechtbank, binnen 
welker rechtsgebied de voorloopige inbeslag
neming heeft plaats gevonden. 

(4) Indien het conservatoir beslag nog 
niet is opgeheven, beslist het gerecht in de 
uitspraak of het beslag voortduurt dan we! 
geheel of ten deele wordt opgeheven. De 
zaken, welke het gerecht aanwijst tot verhaal 
van de opgelegde geldboete en van het krach
tens artikel 34 van het Wetboek van Straf
recht voor het geval van niet uitleveren van 
verbeurd verklaarde zaken bepaalde bedrag, 
worden door den belastingdienst in het open
baar aan den meestbiedende verkocht of, 
voor zoover het vorderingen betreft, geind. 

Artikel 79. 
(1) Ter verzekering van een doeltreffen

de toepassing van· het bepaalde in artikel 78 
kan de arrondissements- rechtbank op vorde
ring van het openbaar ministerie den ver
dachte bij beschikking bevelen binnen een 
door haar te bepalen termijn alle tot zijn 
vermogen behoorende waarden aan den bij 
de beschikking aan te wijzen hulp-officier 
van justitie van den douanerecherchedienst 
op te geven, onder mededeeling van de 
plaatsen, waar zij zich bevinden. Artikel 21 

van de Faillissementswet is van overeen
komstige toepassing. 

(2) De arrondissements-rechtbank kan 
voorts op gelijke vordering bij beschikking 
bevelen, dat een ieder, die waarden onder 
zich heeft, waarvan aannemelijk is, dat zij 
onmiddellijk of middellijk behooren tot het 
vermogen van den verdachte, of die het ge
bruik van een ruimte heeft afgestaan, waar
toe de verdachte of zijn gemachtigde toe
gang heeft, verplicht is deze waarden of deze 
ruimte binnen een door de rechtbank te be
palen termijn aan den daarbij aan te wijzen 
hulpofficier van justitie van den douane
recherchedienst op te geven. Deze beschik
king wordt door toedoen van den griffier 
openbaargemaakt in de Nederlandsche 
Staatscourant en in een of meer door de 
rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. 

10 
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(3) Die nach den Absatzen 1 und 2 zur 
Anzeige verpflichteten Personen dlirfen 
wahrend der Anzeigefrist sowie wahrend 
weiterer drei Wochen nur mit Ermachtigung 
des Hilfsstaatsanwaltes des Zollfahndungs
dienstes Uber die anzuzeigenden Vermi.igens
werte verfligen oder diese aushandigen, an 
einer solchen Verfligung oder Aushandigung 
mitwirken oder irgendeiner Person Zutritt 
zu der anzuzeigenden Raumlichkeit gewah
ren. 

(4) Die Anordnung kann vom Landge
richt von Amts wegen, auf Antrag des 
Staatsanwalts oder auf Beschwerde des Be
troffenen aufgehoben werden, wenn sie nicht 
oder nicht mehr notwendig ist, insbesondere 
sobald <lurch Massnahmen nach § 78 ausrei
chende Sicherung erreicht ist. Die Aufhe
bung ist vom Protokollflihrer im,,Nederland
sche Staatscourant" und in den Tageszeitun
gen, in denen die Anordnung bekanntgege
ben warden ist, zu veri.iffentlichen. 

(s) Die Antrage nach den Absatzen 1, 2 

und 4 werden vom Staatsanwalt gleichzeitig 
dem Deviseninstitut oder dem Niederlandi
schen Clearinginstitut mitgeteilt. 

ABSCHNITT VI. 

Durchfiihruugsvorschrlften. 
§ 80. 

(1) Die Generalsekretare in den Ministe
rien flir Finanzen und flir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen die zur Durchflih
rung und Erganzung dieser Verordnung er
forderlichen Vorschriften. 

(2) Soweit es zur Erreichung der Zwecke 
dieser Verordnung erforderlich ist, ki.innen 
diese Vorschriften weitere Beschrankungen 
und Verbote sowie Ausnahmen von den Be
schrankungen und Verboten dieser Verord
nung enthalten. 

(3) Sie ki.innen das Deviseninstitut und 
das Niederlandische Clearinginstitut ermach
tigen, in bestimmten Fallen oder Gruppen 
von Fallen nahere Vorschriften gemass den 
Absatzen I und 2 zu erlassen. 

§ 81. 
( 1) Die nach § 80 von den Generalsekre

taren zu erlassenden Vorschriften werden im 
Verordnungsblatt flir die besetzten nieder
liindischen Gebiete und im ,,Staatsblad" oder 
im ,,Nederlandsche Staatscoura..'"lt" veri.iffent
licht. 

(2) Die nach § 80, Absatz 3, Yon dem 
:Ceviseninstitut oder von dem Niederlandi
sch.en Clearinginstitut zu erlassenden Vor
schriften werden im ,,Nederlandsche Staats
courant" veri.iffentlicht. 

ABSCHNITT VII. 
lJeberg·ang·s- und Schln8sbestlmmnng·en. 

§ 82. 
(1) Die Devisenverordnung 1940 wird 

aufgehoben; sie bleibt in Kraft, soweit sie 

(3) Het is aan de ingevolge het eerste 
of tweede lid tot opgave verplichte personen 
verboden gedurende den voor hen bepaalden 
termijn, zoomede gedurende drie weken na
dien, zonder machtiging· van den hulpofficier 
van justitie van den douanerecherchedienst 
over de op te geven vermogensbesta nddee 
len te beschikken of deze af te geven , aan 
zoodanige beschikking of afgifte mede te 
werken of iemand, wien ook, toegang te ver
schaffen tot de op te geven ruimte. 

(4) De beschikking kan door de arron
dissements-rechtbank ambtshalve, op vorde
ring van het openbaar ministerie of op ver
zoek van den verdachte worden ingetrokken, 
indien zij niet of niet meer noodzakelijk is , 
bepaaldelijk indien door maatregelen inge
volge artikel 78 voldoende zekerheid is ver
kregen. De intrekking wordt door toedoen 
van den griffier ir, de Nederlandsche Staats
courant en in de nieuwsbladen, waarin de 

oorspronkelijke beschikking werd opgenomen, 
openbaargemaakt. 

(s) De vorderingen, bedoeld in het eer
ste, tweede en vierde lid, worden door het 
openbaar ministerie terstond aan het Devie
zeninstituut of aan het Nederlandsche Clear
inginstituut medegedeeld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanvnllende en ultvoerlng·svoorschrlrten. 

Artikel 80. 
(1) De Secretarissen- Generaal van de 

Departementen van Financien en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart geven de noo
dige aanvullende voorschriften en uitvoe
ringsvoorschriften. 

(2) Voor zoover zulks voor het bereiken 
van het doe! van dit besluit noodig is, kun
nen deze voorschriften verdere beperkende 
bepalingen en verbodsbepalingen, zoomede 
uitzonderingen op de in dit ·besluit gestelde 
beperkende bepalingen en verbodsbepalingen 
inhouden. 

3. Zij kunnen het D eviezeninstituut en 
het Nederlandsch Clearinginstituut machti
gen in door hen te omschrijven gevallen of 
groepen van gevallen nadere voorschriften te 
geven, als bedoeld in het eerste en tweede lid. 

Artikel 81. 
( 1) Voorschriften van de Secretarissen

Generaal, als bedoeld in artikel 80, worden 
in het Verordeningenblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied en in het Staatsblad 
dan we! in de Nederlandsche Staatscourant 
openbaargemaakt. 

(2) Voorschriften van het Deviezeni nsti
tuut en van het Nederlandsch C learinginsti
tuut, als bedoeld in artikel 80, derde lid , 
warden in de Nederlandsche Staatscourant 
openbaargemaakt. 

HOOFDSTUK VII. 
Overgangs- en slotbepallngen. 

Artikel 82. 

(1) De Deviezenverordening 1940 wordt 
ingetrokken, behalve voor zoover betreft 
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sich auf strafbare Taten bezieht, die :vor ln
krafttreten dieser Verordnung _ begangen 
worden sind. 

(2) Das Gesetz Uber den Internationa
len Zahlungsverkehr 1934 wi.rd fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete aufgeho
b en; es b leibt in Kraft, soweit es sich auf 
strafbare Taten bezieht, die vor Inkrafi:tre
ten dieser Verordnung begangen worden 
sind. 

(3) Erganzungs- und Durchfiihrungsvor
schriften, die flir d ie besetzten niederlandi
schen Gebiete auf Grund der D eviscnver
ordnung 1940 und des Gesetzes Uber den In
te rnationalen Zahlungsverkehr 1934 erlassen 
worden- sind, bleiben in Kraft und gel ten als 
auf Grund ·der entsprechenden Bestimmun
gen dieser Verordnung erlassen, bis sie er 
setzt oder aufgehoben werden. Im letzteren 
Falle bleiben sie in Kraft, soweit sie sich auf 
strafbare Taten beziehen, die vor ihrer Er
setzung ode, Aufhebung began gen worden 
sind. 

Die Fahndung nach Taten und. die Straf
verfolgung von Taten, die im Koniglichen 
Beschluss vom 10. Mai 1940 (Staatsblatt Nr. 
484) in der Fassung des Beschlusses des 
Oberbefehlshabers der Land- und Seemacht 
vom 24. Mai 1940 (Staatsblatt Nr. O.400) 
mit Strafe bedroht sind, sowie von strafba
ren Taten, auf die § 82 Bezug nimmt, erfol
gen nach den Bestimmungen dieser Verord
nung. 

Die Bestimmungen des § 20, Absatz 3, und 
des § 28, Absatz 3, finden Anwendung auf 
Zahlungsmittel und Effekten, die vor In
krafttreten dieser Verordnung ohne Geneh
migung eingefiihrt worden sind. 

§ 85. 
Genehmigungen, Befreiungen ( ontheflin

gen) und Freistellungen, die fiir die besetz
t en niederlandischen Gebiete auf Grund der 
Devisenverordnung 1940, des Gesetzes Uber 
den Internationalen Zahlungsverkehr 1934 
und deren Durchfiihrungsvorschriften erteilt 
worden sind, bleiben in Kraft und gelten als 
auf Grund dieser Verordnung erteilt, bis sie 
von der nach dieser Verordnung zustandigen 
Stelle ersetzt oder aufgehoben werden. 

§ 86. 
Diese Verordnung wird als .,Devisenver

ordnung 1941" zitiert. 

§ 87. 
Diese Verordnung tritt am I. April I94I in 

Kraft. 
D en Haag, am 26. Marz 1941 . 

Der G .-S. im Min. fiir Finanzen, 
In Vertretung 

B. J . DELEEUW. 

Der G.-S. im Min. liir Justiz, 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beauftragt), 

J. P . HooYKAAS . 

strafbare feiten; welke voor het in werking 
treden van dit besluit zijn begaan. 

(2) De Wet Internationaal. Betalings
verkeer 1934 wordt voor het bezette Neder
landsche gebied ingetrokken, behalve voor 
zoover betreft Etrafbare feiten, ),Velke v6qi 
het in werking treden yan dit besluit zijn 6e
gaan. 

(3) Aanvullende en uitvoeringsvoor
schriften, welke voor het bezette Nederland
sche gebied op grond van de Deviezenveror
dening 1940 en van de Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1g34 zijn gegeven, blijven 
van kracht en worden geacht op grond van 
de overeenkomstige bepalingen van dit be
sluit te zijn gegeven, totdat zij worden ver 
vangen of ingetrokken. In het laatste geval 
blijven zij van kracht voor zoover betreft 
strafbare feiten, welke v66r deze vervanging 
of intrekking zijn begaan. 

Artikel 83. 
De opsporing en vervolging van feiten , 

strafbaar gesteld bij het Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1940 (Staatsblad No. 484) gelijk 
aangevuld bij Besluit van den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 
1940 (Staatsblad No. O.400), zoomede van 
strafbare fei ten, als bedoeld in artikel 82, 
geschieden overeenkomstig het bepaalde in 
dit besluit. 

Artikel 84. 

Artikel '20, derde lid, en artikel 28, derde 
lid, zijn van toepassing in geval van verboden 
invoer van betaalmiddelen en effecten, ge
pleegd v66r het in werking treden van dit 
besluit. 

Artikel 85. 
Vergunningen, ontheffingen en vrijstellin

gen, welke voor het bezette Nederlandsche 
gebied op grond van de Deviezenverordening 
1940, de Wet Internationaal Betalingsver
keer 1934, dan we! krachtens genoemde ver
ordening of wet gegeven bepalingen zijn ver
leend, blijven van kracht en worden geacht 
op grond van_dit besluit te zijn verleend, tot
dat zij door de ins tan tie, welke daartoe .over
eenkomstig dit besluit bevoegd is, .worden 
vervangen of ingetrokken. 

Artikel 86. 
Dit besluit wordt aangehaald als ,.Devie

zenbesluit 1941". 

Artikel 87. 
Dit besluit treedt in werking op I April 

1941. 
's-Gravenhage, 26 Maart 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
B. J . DELEEUW. 

1° .-S.-G. 
De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

J. P. HOOYKAAS. 
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Der G.-S. im Min. liir Handel, Gewerbe 
und Schillahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. liir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. liir Kolonien, 
0. E. w. SIX. 

1. Marz 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fi.ir Soziale 
Angelegenheiten, wodurch die Erste 
Ausfi.ihrungsvorschrift zur Verordnung 
Nr. 8/r940 Uber Arbeitsbeschriinkungen 
(Verordnung Nr. 9/1940) abgeiindert 
wird. (Verordnungsblatt , Sttick 13.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 8/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

§ 1 der Verordnung Nr. 9/1940 (Erste Aus
fi.ihrungsvorschrift zur Verordnung Nr. 8/1940 
Uber Arbeitsbeschriinkungen hat zu lauten 
wie folgt: 

,,D en Leitern von landwirtschaftlichen, 
gewerblichen und Handelsbetrieben sowie 
denjenigen, die einen freie n B eruf austiben, 
ist es verboten, 

1) die Arbeit im Betrieb oder im freien 
Beruf auf Zeit oder dauernd stilzulegen; 

2) die Arbeitszeit der Arbeiter oder An
gestellten auf weniger als 36 Stunden in der 
Woche zu ktirzen; 

3) Arbeiter oder Angestellte zu entlassen, 
es sei denn, <lass Artikel 1639p des BUrger
lichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) 
Anwendung findet." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt an dem auf den 
Tag der Verktindung folgenden Tag in Kraft. 

Den Haag, am r. Marz 1941. 
Der G.-S. im Min. liir Soziale Angelegen

heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schiilte beaultragt ) ; 

31. 

R. A. VERWEY. 

Marz 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derliindischen Gebiete Uber die Aufhe
bung der Devisengrenze zwischen dem 
Deutschen Reich und den besetzten nie
derlandischen Gebieten. (Verordnunt1s
blatt, Sttick 14.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van .Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Kolonien, 
0. E . w. SIX. 

1 Maart 194z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Eerste Uitvoeringsbesluit ingevolge 
de Verordening No. 8/1940 betreffende 
het beperken van werk (Besluit No. 
9/1940). (Verordeningenblad, Stuk 13.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
8/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

§ I van het Besluit No. 9/1940 (Eerste 
Uitvoeringsbesluit ingevolge de Verordening 
No. 8/1940 betreffende het beperken van 
werk) meet luiden als volgt: 

,,Het is den !eiders van landbouw-, indus
trie- en handelsbedrijven, alsmede dengenen, 
die een vrij beroep uitoefenen, verboden 

1) bet werk in bet bedrijf of in bet vrije 
beroep tijdelijk of voorgoed stop te zetten; 

2) den werktijd van werknemers tot min
der dan 36 uren in de week in te korten; 

3) werknemers te ontslaan, tenzij artikel 
1639p van bet Burgerlijk Wetboek toepasse
lijk is." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
na <lien zijner afkondiging. 

's-Gravenbage, I Maart 1941. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

31 Maart 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de op
heffing van de deviezengrens tusschen 
het Duitsche Rijk en bet bezette Ne
derlandsche gebied.(Verordenint1enblad, 
Stuk 14.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den FUhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik : 
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§ I. 

(1) Die Beschrankungen und Verbote 
der Devisenverordnung 1941 (Verordnung 
Nr. 63/r 941) gelten nicht im Verkehr zwi
schen den besetzten niederlandischen Ge
bieten und dem Deutschen Reich und den 
Gebieten, in denen das deutsche Devisenge
setz und seine Durchflihrungsverordnungen 
in Kraft sind. Das Deutsche Reich und die 
Gebiete, in denen das deutsche Devisenge
setz und seine Durchflihrungsverordnungen 
in Kraft sind, gelten nicht als Ausland im 
Sinne der Devisenverordnung 1941 ; nati.irli
che und juristische Personen und Handels
gesellschaften, die ihren Wohnsitz, gewohn
lichen Aufenthalt, Sitz oder Ort der Leitung 
in diesen Gebieten haben oder in diesen Ge
bieten ihr Bi.iro halten, sowie Zweignieder
lassungen und Betriebe von Inlandern in 
diesen Gebieten gelten nicht als Nicht-In
lander im Sinne der Devisenverordnung 
1941. 

(2) Deutsche Auslandbonds mit Aus
nahme derjenigen, die in den besetzten nie
derlandischen Gebieten begeben worden 
sind, sowie verzinsliche Schuldverschreibun
gen und unverzinsliche Schuldscheine der 
Konversionskasse fi.ir deutsche Auslands
schulden gelten weiterhin als ausliindische 
Effekten. 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 31. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die be~tzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 66. 

31. Marz 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete i.iber das im 
Deutschen Reich angelegte niederlan
dische Kapital (Sperrmarksteuerverord
nung 1941). (Verordnungsblatt, Sti.ick 
14.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

(1) Die im § 2 naher bezeichneten deut
schen Anlagen und Forderungen, die am x. 
November 1940 einer nati.irlichen oder juris
tischen Person zustanden, die in den besetz
ten niederlandischen Gebieten ihren Wohn
sitz, Sitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat, 
unterliegen bei ihrer Zuri.ickziehung einer 
einmaligen Steuer nach Massgabe dieser 
Verordnung. 

(2) Als Zuri.ickziehung gilt eine Hand-

Artikel 1. 

(1) De beperkingen en verbodsbepalin
gen, vervat in het Deviezenbesluit 1941 
(Besluit No. 63/r941), gelden niet in het 
verkeer tusschen het bezette N ederlandsche 
gebied eenerzijds en het Duitsche Rijk en 
de gebieden, waarvoor de Duitsche Devie
zenwet en haar uitvoeringsverordeningen 
van kracht zijn, anderzijds. Het Duitsche 
Rijk en de gebieden, waarvoor de Duitsche 
Deviezenwet en haar uitvoeringsverordenin
gen van kracht zijn, worden niet beschouwd 
als buitenland in den zin van het Deviezen
besluit 1941; natuurlijke en rechtspersonen 
en vennootschappen, welke hun woonplaats 
in deze gebieden hebben, dan we! aldaar ge
woonlijk verblijven, gevestigd zijn, bestuurd 
worden of kantoor houden , alsmede filialen, 
bijkantoren en bedrijven van ingezetenen in 
deze gebieden, worden niet beschouwd als 
niet-ingezetenen in den zin van het Devie
zenbesluit 1941. 

(2) Duitsche .,Auslandbonds", met uit
zondering van die, welke in het bezette Ne
derlandsche gebied zijn geplaatst, alsmede 
rentegevende obligatien en niet rentegeven
de schuldbekentenissen (Schuldscheine) van 
de ,,Konversionskasse fi.ir deutsche Auslands
schulden" worden ook verder als buiten
landsche effecten beschouwd. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's- Gravenhage, 31 Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 66. 

31 Maart 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het in 
het Duitsche Rijk belegde Nederland
sche kapitaal (Geblokkeerde Marken
belastingbesluit 1941). (Verordeningen
blad, Stuk 14.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I , biz. 778) bepaal_ ik: 

Artikel 1. 

(1) De onder artikel 2 vallende Duitsche 
beleggingen en vorderingen, ten aanzien van 
welke een natuurlijke of rechtspersoon, die 
in het _bezette Nederlandsche gebied zijn 
woonplaats of gewoonlijk zijn verblijfplaats 
heeft of aldaar is gevestigd, op 1 November 
1940 eigenaar, bezitter of schuldeischer was, 
zijn op het oogenblik, waarop deze als zoo
danig terugtreedt (bei ihrer Zuriickziehung), 
op den voet van deze verordening onder
worpen aan een in eens geheven belasting. 

(2) Onder ,, terugtreden" wordt verstaan 
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lung, die zur Aufhebung der Eigenschaft 
der Anlage oder Forderung als deutscher An
lage oder Forderung in der Person des Eigen
tiimers, Inhabers oder Glaubigers flihrt, ins
besondere 

1) die entgeltliche Verausserung, sei es 
an einen Inlander, sei es an einen Auslan
der, wenn das Entgelt in den besetzten nie
derlandischen Gebieten gewahrt oder dorthin 
ii berflihrt wird; 

2) die Tilgung, wenn der Gegenwert in 
den besetzten niederlandischen Gebieten ge
.wahrt oder dorthin liberflihrt wird; 

3) die Belastung, wenn daflir ein Gegen
wert in den besetzten niederlandischen Ge
bieten gewahrt oder dorthin liberflihrt wird ; 

4) die Durchflihrung einer Zwangsvoll
streckung oder Enteignung, wenn der Erlos 
oder die Entschadigung in den besetzten nie
derlandischen Gebieten anfallt oder dorthin 
liberflihrt wird; 

5) die Verwendung einer deutschen An
lage oder Forderung oder ihres Gegenwerts 
zum Erwerb von Waren oder sonstigen Ge
genstanden, die nicht die Eigenschaft deut
scher Anlagen oder Forderungen haben. 

(3) Als Zurlickziehung gilt nicht 

1) der Umtausch einer deutschen Anla
ge oder Forderung in eine andere deutsche 
Anlage oder Forderung; 

2) der Uebergan g von Todes wegen, eine 
sonstige Gesamtrechtsn achfolge sowie eine 
Schenkung, wenn keine Ueberflihrung der 
Anlage oder Forderung oder des Gegenwerts 
in die besetzten niederlandischen Gebiete 
erfolgt. 

(4) Wechselt bei einer Anlage oder For
derung die Person des Eigentlimers, Inha
bers oder Glaubigers oder die Person des 
Schuldners oder des sonst Belasteten, ohne 
<lass dieser Wechsel die Steuerpflicht aus
lost, so bleibt der bedingte Forderung ver
bunden oder geht auf die neu entstehende 
Anlage oder Forderung Uber. Die neu ent
stchende Anlage oder Forderung tritt an die 
S telle der alten, aus der sie <lurch Wieder
a·1lage entstanden ist. 

(s) 1st die Steuerpflicht flir eine deut
sche Anlage oder Forderung nach Massgabe 
dieser Verordnung einmal entstanden, so un
terliegen alle weiteren Handlungen hinsicht
lich der gleichen Anlage oder Forderung der 
Steuer nicht mehr. 

(6) Steuerpflichtig ist der Eigentlimer, 
Inhaber oder Glaubiger der Anlage oder For
derung zur Zeit der steuerpflichtigen Hand
lung. 
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iedere handeling, welke er toe leicit, ciat t en 
aanzien van den persoon van den eigenaar, 
bezitter of schuldeischer aan de belegging of 
vordering bet karakter van Duitsche beleg
ging of vordering wordt ontnomen, en we! 
meer in het bijzonder: 

1) het vervreemden onder bezwarenden 
titel aan een persoon, onverschillig of deze 
al dan niet in het bezette Nederlandsche ge
bied zijn woonplaats of gewoonlijk zijn ver
blijfplaats heeft of aldaar is gevestigd, indien 
de tegenprestatie in bet bezette Nederland
sche gebied wordt betaald of naar het be
zette Nederlandsche gebied wordt overge
bracht; 

2) het delgen, indien de tegenwaarde in 
het bezette Nederlandsche gebied uitbetaald 
of naar het bezette Nederlandsche gebied 
wordt overgebracht; 

3) het bezwaren, indien daarvoor een 
tegenwaarde in het bezette Nederlandsche 
gebied geleverd of naar h et bezette Neder
landsche gebied wordt overgebracht; 

4) het executeeren of het onteigenen, in
dien de opbrengst of de schadeloosstelling 
in het bezette Nederlandsche gebied wordt 
ontvangen of<naar het bezette Nederlandsche 
gebied wordt overgebracht; 

5) het aanwenden eener Duitsche beleg
ging of vordering of van haar tegenwaaide 
tot het verwerven van goederen of van an
dere zaken, welke niet het karakter van 
Duitsche beleggingen of vorderingen hebben. 

(3) Onder ,,terugtreden" wordt niet be
grepen: 

1) het inruilen van een Duitsche beleg
ging of vordering tegen een andere Duitsche 
belegging of vordering; 

2) de rechtsovergang bij overlijden, 
eenigerlei andere opvolging onder a lgemee
n en titel, alsmede een schenking, tenzij over
brenging der belegging of vordering of van 
haar tegenwaarde naar het bezette Neder
landsche gebied plaats vindt. 

(4) Waneer bij een belegging of een vor
dering een verandering intreedt ten aanzien 
van den persoon van den eigenaar, bezitter 
of schuldeischer of van den persoon van den 
schuldenaar of van een persoon, die op 
eenigerlei andere wijze is bezwaard, zonder 
dat deze verandering de belastingschuld doet 
ontstaan, dan blijft de voorwaardelijke be
lastingschuld aan de belegging of vordering 
verbonden of zij gaat over op de nieuwont
staande .b eleggin g of vordering. De nieuw
ontstaande belegging of vordering treedt in 
de plaats van de oude, uit welke zij door her
belegging is voortgekomen. 

(s) Zoodra de verplichting tot voldoe
ning der belasting voor een Duitsche beleg
ging of vordering is ontstaan op den voet 
van deze verordening, zijn alle verdere han
delingen ten aanzien van die zelfde beleg
ging of vordering niet m eer aan de belasting 
onderworpen. 

(6) De belasting is verschuldigd door 
den eigenaar, den bezitter of den schuld
eischer der belegging of vordering op het 
tijdstip, waarop de handeling wordt ver
richt, door welke de belastingschuld ontstaat. 
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§ 2. 

(1) Deutsche Anlagen oder Forderungen 
im Sinne des § 1, Absatz 1, sind 

1) Anspriiche gegen einen Schuldner 
oder sonstigen Verpflichteten, der im Ge
biet des Deutschen Reichs , im Elsass, in 
Lothringen oder in Luxemburg seinen Wohn
sitz oder Sitz hat, die im Sinne der deut
schen Devisengesetzgebung vor dem 1. April 
1941 als Sperrforderungen galten oder ge
golten hatten; 

2) Effekten, die von einer natiirlichen 
oder juristischen Person ausgestellt sind, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz in den unter Ziffer 
1 bezeichneten Gebicten hat; 

3) andere Rechte, soweit die daraus her
vorgehenden Ansprii!=he gegen natiirliche 
oder juristische Personen geltend gemacht 
werden konnen, die in den unter Ziffer 1 

bezeichneten Gebieten ihren Wohnsitz oder 
Sitz haben; 

4) im Gebiet des Deutschen Reichs, im 
Elsass, in Lothringen oder in Luxemburg 
gelegene unbewegliche Sachen. 

(2) Als deutsche Anlagen und Forderun
gen im Sinne des § 1, Absatz I , gelten nicht 

1) Forderungen aus Krediten, die nach 
dem 15. Juli 1931 in Devisen oder freier 
Reichsmark einer Person eingeraumt worden 
sind, die im Gebiet des Deutschen Reichs , 
im Elsass, in Lothringen oder in Luxem
burg ihren Wohnsitz oder Sitz hat. An die 
Stelle des 15. Juli 1931 tritt bei Krediten 
an Schuldner in den nachfolgenden Gebieten 
der jeweils dabei genannte Stichtag: im 
Saarland der 1. Marz 1935, in Oesterreich 
der 23. · Marz 1938, in den sudetendeutschen 
Gebieten der 28. Oktober 1938, im Memel
land der 28. Marz 1939, in Danzig und in 
den eingegliederten Ostgebieten der 1. Sep
tember 1939, im Elsass, in Lothringen, in 
Luxemburg und in den Gebieten von Eupen, 
Malmedy und Moresnet der 10. Mai 1940, 
im Protektorat Bohmen und Mahren der 1. 

Oktober 1940; 
2) die im Absatz 1 aufgefiihrten Werte, 

soweit sie mit Mitteln erworben worden sind, 
die aus der Riickzahlung der nach Absatz 2, 

Ziffer 1, eingeraumten Kredite stammen; 

3) Forderungen aus Warenlieferungen 
und Dienstleistungen, die nach dem 15. Juli 
1931 entstanden sind; 

4) Forderungl'n aus dem Gebiet des Ver
sicherungs- und Riickversicherungsverkehrs , 
soweit sie nicht nach den allgemeinen deut
schen devisenrechtlichen Bestimmungen 
<lurch Zahlung auf ein Sperrkonto e rfiillt 
sind oder zu erfiillen waren; 

5) Zinsen, Ertragnisse, Gewinnanteile, 
Mietzinse, P achtzinse und ahnliche, regel
massig wiederkehrende L eistungen aus An
lagen oder Forderungen der im Absatz 1 be
zeichneten Art sowie P ensionen und R enten; 
Riickstande, die auf die Zeit vor dem 1. Juli 

Artikel 2. 

(1) Duitsche beleggingen en vorderin
gen in den zin van het eerste lid van artikel 
1 zijn: 

1) aanspraken jegens een schuldenaar of 
jegens een persoon, die anderszins tot een 
prestatie is gehouden, die in het gebied van 
het Duitsche Rijk, in den Elzas, in Lotharin
gen of in Luxemburg zijn woonplaats heeft of 
aldaar gevestigd is, welke op den voet van 
de Duitsche dev~ezenwetgeving v66r 1 April 
1941 als geblo1<keerde vorderingen werden 
beschouwd of zouden zijn beschouwd; 

2) effecten, welke zijn uitgegeven door 
een natuurlijken of rechtspersoon, die zijn 
woonplaats binnen de onder 1 bedoelde ge-

• bieden heeft of aldaar gevestigd is; 
3) andere rechten, voor zoover de daar

uit voortvloeiende aanspraken kunnen wor
den geldend gemaakt tegen natuurlijke of 
rechtspersonen, die hun woonplaats binnen 
de onder 1 bedoelde gebieden hebben of al
daar gevestigd zijn; 

4) binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk, in den Elzas, in Lotharingen of in 
Luxemburg liggende onroerende goederen. 

(2) Onder Duitsche beleggingen en vor
deringen, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 1, zijn niet begrepen: 

1) vorderingen wegens kredieten, welke 
na 15 Juli 1931 in deviezen of in vrije Rijks
marken zijn verleend aan een persoon, die 
binnen het gebied van het Duitsche Rijk, in 
den Elzas, in Lotharingen of in Luxemburg 
zijn woonplaats heeft of aldaar gevestigd is. 
In de plaats van r5 Juli 1931 gelden bij kre
dieten aan schuldenaren in de navolgende 
gebieden de telkens daarbij genoemde data : 
in het Saargebied: 1 Maart 1935; in Oosten
rijk : 23 Maart 1938; in de Sudt:tenduitsche 
gebieden: 28 October 1938 ; in het Memel
gebied: 28 Maart 1939; in D anzig en in de 
ingelijfde oostelijke gebieden: 1 September 
1939; in den Elzas, in Lotharingen, in Lu 
xemburg en in de gebieden van Eupen, Mal
medy en Moresnet: 10 Mei 1940; in het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie : 1 October 
1940; 

2) de in het eerste lid genoemde waar
den, voor zoover zij verworven zijn met m id
delen, afkomstig uit de terugbetaling van 
verleende kredieten, als bedoeld in het twee
de lid , onder 1 ; 

3) vorderingen wegens levering van goe
deren of wegens het verrichten van diensten, 
voor zoover deze na 15 Juli 1931 zijn ont
staan; 

4) vorderingen in verband met overeen
komsten van verzekering en herverzekering, 
voor zoover deze niet volgens de algemeene 
voorschriften van het Duitsche deviezen
recht door storting op een geblokkeerde re
kening (Sperrkonto) zijn of moesten worden 
voldaan; 

5) renten (Zinsen), vruchten, winstaan
deelen, huur- en pachtopbrengsten en derge
lijke regelmatig wederkeerende prestaties 
wegens beleggingen of vorderingen van de 
soort, als bedoeld in het eerste lid, alsmede 
pensioenen en rente-uitkeeringen (Renten); 
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1940 entfallen, jedoch nur insoweit, als sie 
fiir einen Steuerpflichtigen insgesamt den 
Betrag von 375 Gulden nicht i.ibersteigen; 

6) Forderungen, die unter das deutsche 
Kreditabkommen 1939 und unter das am 29. 
Juni 1940 in Den Haag getroffene deutsch
hollandische Abkommen i.iber das deutsche 
Kreditabkommen 1940 (Stillhalte-Abkom
men 1939 und 1940) fallen ; 

7) laufende Tilgungsbetrage, wenn die 
Verpflichtung zu ihrer Leistung vor dem 1. 

Mai 1940 eingegangen worden ist und soweit 
der Jahrestilgungssatz 5 vom Hundert nicht 
iibersteigt; 

8) Anspriiche, zu deren Sicherstellung' 
Schiffshypotheken bestellt worden sind. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen kann weitere Ausnahmen zu
lassen. 

§ 3. 

(1) Die Steuer wird von dem durch die 
steuerpflichtige Handlung erlangten Gegen
wert berechnet. Ist der erlangte Gegenwert 
geringer als das i.iblicherweise zu erwartende 
Entgelt, so wird dieses der Besteuerung zu
grundegelegt. Bei einer Belastung tritt an die 
Stelle des Entgelts der Wert der Anlage oder 
Forderung. 

(2) Die Steuer betragt 
60 vom Hundert bei Zuri.ickziehung bis 

zum 31. Dezember 1941; 
40 vom Hundert bei Zuriickziehung im 

Jahre 1942; 
20 vom Hundert bei Zuriickziehung im 

Jahre 1943. 
(3) Der Generalsekretar im Ministerium 

fiir Finanzen kann die Steuer fiir einzelne 
Fiille oder fi.ir Gruppen von Fallen ganz oder 
teilweise erlassen oder erstatten, wenn ihre 
Erhebung nach Lage des Falles unbillig ist. 
Das Vorliegen einer Unbilligkeit soil insbe
sondere bejaht werden, 

1) wenn glaubhaft gemacht wird, dass 
die Anlage oder Forderung vor dem Inkraft
treten dieser Verordnung zu einem hoheren 
Betrag als dem nach Entrichtung der Steuer 
dem Steuerpflichtigen verbleibenden R est
betrag erworben warden ist, und 

2) wenn die wirtschaftliche Lage des 
steuerpflichtigen unter Beriicksichtigung 
aller Umstiinde des Falles die Einziehung 
der Steuer als Hiirte erscheinen liisst. 

(4) Eine auf Grund der Sperrmark
steuerverordnung 1940 fiir die gleiche An
lage oder Forderung entrichtete oder zu ent
richtende Steuer wird auf die Steuer nach 
dieser Verordnung angerechnet; eine Erstat
tung findet nicht statt. 

§ 4. 
(1) Jeder, der am 1. November 1940 

1941 

achterstallige schulden, welke voor 1 Juli 
1940 opvorderbaar werden, evenwel slechts 
voor zooveel deze voor een belastingschul
dige in totaal het bedrag van 375 gulden 
niet te boven gaan; 

6) vorderingen, vallende onder de Duit
sche Crediet-Overeenkomst van 1939 en de 
op 29 Juni 1940 te 's-Gravenhage gesloten 
Nederlandsch-Duitsche Overeenkomst be
treffende de Duitsche Crediet-Overeenkomst 
van 1940 (Stillhalte-Overeenkomsten 1939 
en 1940); 

7) regelmatige aflossingen, indien de ver
plichting tot betaling daarvan v66r 1 Mei 
1940 is aangegaan en voor zooveel het bedrag 
der jaarlijksche aflossing 5 % niet over
schrijdt; 

8) aanspraken, tot welker zekerheid 
scheepshypotheek is verleend. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan verdere uit
zonderingen toestaan. 

Artikel 3. 
(1) De belasting wordt berekend naar de 

waarde, welke verkregen is door de hande
ling, welke de belastingschuld deed ontstaan. 
Is de verkregen waarde kleiner dan de als 
gebruikelijk te verwachten tegenprestatie, 
dan dient de laatste als grondslag voor den 
aanslag. In geval van een bezwaring geldt in 
de plaats van een tegenprestatie de waarde 
van de belegging of van de vordering. 

(2) De belasting bedraagt: 
60 % ingeval het terugtreden plaats vindt 

v66r of op 31 December 1941; 
40 % ingeval het terugtreden plaats vindt 

in het jaar 1942; 
20 % ingeval het terugtreden plaats vindt 

in het jaar 1943. 
(3) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan in bijzondere 
gevallen of groepen van gevallen de belas
ting geheel of ten deele kwijtschelden of te
ruggeven, wanneer de heffing der belasting 
in verband met de bijzondere omstandighe
den, aan een bepaald geval verbonden, on
billiik is. Het voorhanden zijn van een on
billiikheid zal in het bijzonder worden er
kend : 

1) indien aannemelijk wordt gemaakt, 
dat de belegging of vordering v66r het in 
werking treden dezer verordening verworven 
is tegen een hooger bedrag dan dat, hetwelk 
den belastingschuldige na voldoening der be
lasting als resteerend bedrag overblijft, en 

2) indien de economische toestand van 
den belastingschuldige, bij beschouwing van 
alle aan het geval verbonden omstandighe
den, de inning der belasting tot een onbil
lijkheid maakt. 

(4) Belasting, welke op grond van het 
Geblokkeerde Marken-belastingbesluit 1940 
voor een bepaalde belegging of vordenng is 
of moet worden voldaan, wordt in aftrek ge
bracht van de belasting, welke krachtens de
ze verordening is verschuldigd; eenigerlei te
rugbetaling vindt uit dien hoofde niet plaats. 

Artikel 4. 
(1) Een ieder, die op 1 November 1940 
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Eigenti.imer, Inhaber oder Glaubiger von 
Anlagen oder Forderungen der im § 2 be
zeichneten Art war sowie sein Rechtsnach
folger, sofern der Rechtsi.ibergang nicht 
steuerpflichtig war, hat diese Werte jeweils 
nach dem Stande des vorangegangenen 3 1. 

Dezember und die inzwischen im abgelau
fenen Kalenderjahr eingetretenen Verande
rungen spatestens bis zum 1. Mai der J ahre 
1942 bis 1944 ohne besondere Aufforderung , 
zu erklaren . 

(2) Wer kraft Gesetzes oder auf Grund 
anderer hoheitlicher Anordnungen zur Ver
tretung des Steuerpflichtigen berufen ist , hat 
die sich aus dieser Verordnung und den 
dazu ergehenden Bestimmungen ergebenden 
Pflichten an Stelle des Steuerpflichtigen zu 
erfi.illen. 

(3) Die Erklarung ist auf einem vom 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Finan
zen im ,,Nederlandsche Staatscourant" be
kanntzugebenden Muster in doppelter Aus
fertigung bei dem Inspecteur der Sperr
marksteuer in Den Haag zu erstatten. 

(4) Der Inspecteur der Sperrmarksteuer 
erteilt auf Antrag schriftlich Auskunft dar
i.iber, ob und in welcher Hohe eine Hand
lung die Steuerpflicht nach dieser Verord
nung und den Durchfi.ihrungs- und Ergan
zungsvorschriften auslost. Der Antragstel
ler hat alle Angaben und Unterlagen beizu
bringen, die nach dem Ermessen des In
specteurs der Sperrmarksteuer filr die Aus
kunfterteilung notwendig sind. Die Aus
kunft ist fi.ir die spatere Veranlagung ver
bindlich. 

§ !i• 

Durch Missbrauch von Formen und Ge
staltungsmoglichkeiten des Privatrechts kann 
<lie Steuerpflicht nicht umgangen werden. 

§ 6. 
Auf Zuwiderhandlungen gegen diese Ver

ordnung und ihre Durchfi.ihrungs- und Er
ganzungsvorschriften finden die fi.ir die Ein
kommensteuer geltenden Strafbestimmungen 
sinngemass Anwendung. Die Hochststrafen 
betragen jedoch bei Vorsatz ein Jahr Ge
fangnis und fi.infhunderttausend Gulden -
mindestens aber den Betrag der Steuer - , 
bei Fahrlassigkeit sechs Monate Haft und 
einhunderttausend Gulden. 

§ 7. 
Die zur Durchfi.ihrung und Erganzung die

ser Verordnung erforderlichen Vorschriften 
erlasst der Generalsekretar im Ministerium 
fi.ir Finanzen. 

§ 8. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verki.indung in Kraft. 

eigenaar, bezitter of schuldeischer van be
leggingen of vorderingen van de in artikel 
2 bedoelde soort was, alsmede zijn rechtver
krijgende of rechtsopvolger, voor zoover de 
verkrijging of opvolging geen belasting
schuld deed ontstaan, moet deze waarden 
jaarlijks, uiterlijk op den eersten Mei van de 
jaren 1942 tot en met 1944, zonder bijzon
dere waarschuwing aangeven, telkens onder 
opgave van den stand dier waarden op den 
laatstelijk daaraan voorafgaanden 31sten De
cember en van de intusschen in het verloo
pen kalenderjaar ingetreden veranderingen. 

(2) Hij die op grond van eenige wetsbe
paling of op grond van een ander van over
heidswege gegeven voorschrift tot vertegen
woordiging van den belastingschuldige is ge
roepen, moet de uit deze verordening en uit 
de krachtens haar geldende voorschriften 
voortvloeiende plichten in de plaats van den 
belastingschuldige vervullen. 

(3) De aangifte moet in duplo geschie
den bij den Inspecteur der geblokkeerde
markenbelasting te 's-Gravenhage door in
vulling van een formulier, waarvan het mo
del door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien in de Neder
landsche Staatscourant wordt bekendge
maakt. 

(4) Op verzoek geeft de Inspecteur der 
geblokkeerde-markenbelasting schriftelijk in
lichtingen omtrent de vraag, of en tot welk 
bedrag een bepaalde handeling de belasting
schuld ingevolge dezer verordening en haar 
uitvoerings- en aanvullingsvoorschriften doet 
ontstaan. De verzoeker dient alle opgaven en 
stukken te verschaffen, welke naar het oor
deel van den Inspecteur der geblokkeerde
markenbelasting voor het geven der inlich
tingen noodig zijn. De gegeven inlichtingen 
zijn voor den lateren aanslag bindend. 

Artikel 5. 
Misbruik van formeele of materieele 

rechtsvoorschriften van het burgerlijk of 
handelsrecht kan niet tot gevolg hebben, dat 
de belastingschuld ontdoken wordt. 

Artikel 6. 
Op overtreding van de bepalingen dezer 

verordening en van haar uitvoerings- en 
aanvullingsvoorschriften zijn de strafbepa
lingen, welke gelden voor de inkomstenbe
lasting, van overeenkomstige toepassing. De 
straffen bedragen evenwel bij opzet gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar en geld
boete van ten hoogste vijfhonderd duizend 
gulden - ten minste echter het bedrag der 
belasting -, bij schuld hechtenis van ten 
hoogste zes maanden en geldboete van ten 
hoogste honderd duizend gulden. 

Artikel 7. 
De voor de uitvoering en aanvulling van 

deze verordening noodige voorschriften wor
den door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien uitgevaardigd. 

Artikel 8. 
( 1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 



154 1941 

(2) Gleichzeitig treten ausser Kraft die 
Sperrma rksteuerverordnung 1940 nebst den 
dazu ergangenen Durchflihrungsverordnun
gen und Bekanntmachungen mit der Mass
gabe, dass diese Vorschriften noch auf die 
Fa.lie Anwendung finden, in den en der Glau
biger den Gegenwert vor diesem Zeitpunkt 
empfangen hat. 

(3) Diese Verordnun'g wird · als ,,Sperr
marksteuerverordnung 1941" zitiert. 

Den Haag, am 31. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

3 r. Marz 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete iiber die Organisation 
der Staats post. (Verordnungsblatt, Stiick 
14). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers iiber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai l940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) All'e Giiter, Rechte und Verbindlich
keiten des niederlandischen Staates (van het 
Rijk der Nederlanden) , die in den Rahmen 
des staatlichen Post- und Femmeldewesens 
(Staatsbedrijf der P.T.T.) gehoren, geh_efi 
mit denen der P ostscheckverwaltung· (P6st 
cheque- en Girodienst) kraft dieser Verord
nung auf einen Rechtstrager ( rechtspersoon) 
iiber, der die Bezeichnung ,,Staatspost" 
(Staatsbedrijf der Posterijen, T e /egrafie en 
Telefonie) fiihrt und seinen Sitz in · D en 
Haag hat. 

(2) Die Staatspost als Rechtstr.ager tritt 
an die Stelle des Betriebes im Sinne des 
Betriebsgesetzes 1928 (Bedrijvenwet 1928) 
(Staatsblatt Nr. 24.9) und des Organisations
erlasses P .T.T. 1928 (Organiek Besluit P.T. 
T. 1928). ~ .j' 

§ 2. 

(1) Die laufende Verwaltung der Staats
post obliegt rlem Generaldirektor. Er is 
dem Generalsekretar im Ministerium des 
Innern unterstellt und fiir die ordnungs
massige Leitung der Verwaltung verantwort
lich. 

(2) Der Generaldirektor wird vom G e
neralsekretar im Ministerium des Innern er 
nannt und entlassen. 

§ 3. 
Die Bestimmungen iiber die Bedingungen 

und die Gebiihren fiir die Benutzung der 
Einrichtungen der Staatspost werden vom 
Generalsekretar im Ministerium des Innern 
erlassen. Er kann diese Befugnis a uf den 
Generaldirektor iibertragen . 

(2) Tegelijkertijd treden buiten werking 
het Geblokkeerde Markenbelastingbesluit 
1940 en de krachtens hetzelve uitgevaardig
de uitvoeringsbesluiten en bekendmakingen, 
met <lien verstande, dat deze voorschriften 
nog van toepassing blijven op die gevallen, 
waarin de schuldeischer de tegenwaarde v66r 
dat tijdstip heeft ontvangen. 

(3) Deze verordening wordt aangehaald 
, als ,,Geblokkeerde Markenbelastingbesluit 

1941". 

's -Gravenhage, 3 1 Maart 1941. 
De Rijkscocmnissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

31 Maart 194r. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de orga
nisatie van het Staatsbedrijf der Poste
rij en , T elegrafie en Telefonie. (Verorde
ningenblad, Stuk 14) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B . ~. biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) Alle goederen, rechten en verplich

tingen van het Rijk der Nederlanden, het 
Staatsbedrijf : der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie betreffende, gaan met de goede
ren, rechten en verplichtingen van den Post
cheq ue- en Girodienst krachtens deze veror
dening over op een rechtspersoon, welke op
treedt onder den naam ,,Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie" en welke 
te 's-Gravenhage is ge\o'estigd. 

( 2) Het Staatsbedrijf der Posterijen, Te
legrafie en Tele fonie als rechtspersoon treedt 
in de plaats van het bedrijf in den zin van 
de Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad No. 249) 
en van het Organiek Besluit P .T ,T . 1928. 

;i ~ 

Artikel 2. 

(1) De directeur-generaal is belast met 
het dagelijksch bestuur van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, T elegrafie en Telefonie . Hij 
ressorteert onder den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken en is dezen voor de behoorlijke leiding 
van het bestuur verantwoordelijk. 

(2) De directeur-generaal wordt door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken benoemd 
en ontsl_agen. 

Artikel 3. 
De bepalingen betreffende de voorwaar

den en de kosten voor het gebruik van de in
stellingen van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Te!efonie worden door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken vastgesteld. Hij kan 
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§ 4· 
Die Beamten der Staatspost einschliess

lich des Generaldirektors sind den Staats
beamten gleichgestellt. 

§ 5. 
( 1) Vor Beginn eines jeden Kalender

jahres ist nach naherer Anweisung des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Finanzen 
-ein Voranschlag aufzustellen, der die Ein
nahmen und Ausgaben umfasst und den vor
aussichtlichen Gewinn oder Verlust ausweist. 
Der Voranschlag bedarf der Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fiir Fi
nanzen. 

(2) Der Generaldirektor gibt dem Gene
ralsekretlir im Ministerium fiir Finanzen 
jahrlich Rechenschaft iiber alle Einnahmen 
und Ausgaben der Staatspost. 

§ 6. 
(1) Zur Sidierstellung einer gleichmas

sigen Verwaltung der Staatspost ist eine 
Riicklage zu bilden, die vom Generaldirektor 
verwaltet wird. 

(2) Nach Ablauf eines jeden Rechnungs
jahres hat die Staatspost eine Ablieferung 
an den Staat (het Rijk) zu leisten. 

§ 7. 
Der Generalsekretar im Ministerium fiir 

Finanzen und der Generalsekretlir im Mini 
sterium des Innern erlassen gemeinsam die 
Richtlinien fiir die Finanzverwaltung und 
fiir die Ueberwachung der Finanzverwaltung 
der Staatspost. Durch die Richtlinien ist ins
besondere zu bestimmen 

1) die Hohe der Riicklag~ gemass § 5, 
Absatz 1, in welcher Zeit sie zu bilden ist 
und welche Betrage ihr zuzufi..ihren sind ; 

2) die Hohe der Ablieferung gemass § 5, 
Absatz 2, die in Form eines gleichbleibenden 
Hundertsatzes der Betriebseinnahmen fest
zusetzen ist; 

3) die Grundsiitze fur die Aufnahme von 
Anleihen und Krediten sowie fiir die Anlage 
von Geldern; 

4) die Bildung weiterer Riicklagen. 

§ 8. 
Der Staat stellt der Staatspost, fells er

forderlich, die notwendil!en K assengelder zur 
Verfi..igung. 

§ g. 
D er Staat wird die Staatspost in den 

Stand setzen, ihre Verbindlichkeiten aus dem 
P ostscheckdienst (Postcheque- en Giro
dienst) jederzeit voll zu erfiillen. 

deze bevoegdheid op den directeur-generaal 
overdragen. 

Artikel 4. 
De ambtenaren van het Staatsbedrijf der 

Posterijen, Telegrafie en Telefonie, met in
begrip van den directeur-generaal, worden 
met Rijksambtenaren gelijkgesteld. 

Artikel 5. 
(1) Telkenmale v66r het begin van een 

kalenderjaar dient overeenkomstig nader 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien te stellen regelen, 
eer. begrooting te worden opgemaakt, welke 
de inkomsten en uitgaven vermeld en het 
geraamde voordeelige of nadeelige saldo aan
wijst. De begrooting behoeft de goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien. 

(2) De directeur-generaal doet den Se
cretaris-Generaal van het D epartement van 
Financien jaarlijks rekening en verantwoor
ding van alle inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. 

Artikel 6. 
(1) Ter verzekering van een gelijkmatig 

beheer van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie dient een reserve te 
worden aangelegd, welke wordt beheerd door 
den directeur-generaal. 

(2) Na afloop van ieder begrootingsjaar 
dient het Staatsbedrijf der P osterijen, Tele
grafie en Telefonie het Rijk een uitkeering 
te doen. 

Artikel 7. 
De Sec~etaris-Generaal van het Departe

ment van Financien en de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken stellen gezamenlijk de richtlijnen 
vdor het geldelijk beheer van het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
en voor het toezicht op dit beheer vast. 
Daarbij wordt meer in het· bijzonder vastge
steld: 

1) het bedrag der reserve, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 5, de tijdruimte, waarin 
deze dient te worden aangelegd, alsmede 
welke bedragen bij deze reserve moeten wor
den gevoegd; 

2) het bedrag der uitkeering, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 5, hetwelk op een 
onveranderlijk percentage der inkomsten van 
het bedrijf moet worden vastgesteld; 

3) de beginselen in zake het aangaan van 
leeningen en het opnemen van kredieten, 
alsmede voor het beleggen van gelden; 

4) het aanleggen van verdere reserv es. 

Artikel 8. 
Het Rijk stelt het Staatsbedrijf der Pos 

terijen, Telegrafie en Telefonie zoo noodig 
de vereischte kasmidelen ter beschikking. 

Artikel g. 
Het Rijk waarborgt de volledige nakoming 

door het Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie van al zijn verplichtingen, 
welke voortvloe ien uit den Postcheque- en 
Girodienst. 
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§ 10. 

(I) Zur beratenden Mitwirkung in An
gelegenheiten der Staatspost wird an Stelle 
des auf Grund des Postratgesetzes vom I6. 
Dezember I927 (Staatsblatt Nr. 390) ein
gesetzten Postrates (Postraad) ein aus vier 
Mitgliedern bestehender Beirat gebildet, der 
in grundsatzlichen und besonders wichtigen 
Angelegenheiten zu horen ist. 

(2) Den Vorsitz im Beirat fi.ihrt der Ge
neraldirektor. Die Mitglieder des Beirats 
werden auf Vorschlag des Generaldirektors 
<lurch den Generalsekretar im Ministerium 
des lnnern auf die Dauer von drei J ahren 
bestellt. Sie sind ehrenamtlich tatig. 

(3) Der Beirat wird nach Bedarf ein
berufen. Seine Geschaftsordnung erlasst der 
Generaldirektor. 

§ II. 

Soweit gesetzliche Bestimmungen dieser 
Verordnung entgegenstehen, treten sie aus
ser Kraft. 

§ I2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am JI. Marz I94I. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

31. Marz 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 220/ I940 Uber die Einzieh~ng 
von Waffen, Munition und Spreng
mitteln abgeandert und erganzt wird. 
(Verordnungsblatt , Stiick I4). 

Auf Grund des § s des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai I940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

§ 3 der Verordnung Nr. 220/J.940 Uber die 
Einziehung von Waffen , Munition und 
Sprengmitteln wird wie folgt abgeandert 
und erganzt: 

I. 
Hinter Absatz I wird eingefi.igt : 
,, (2) Die Ausnahme nach Absatz I findet 

auf J agdwaffen keine Anwendung, die bei 
den im Absatz 3 bezeichneten Personen be
schlagnahmt worden sind oder solchen Per
sonen gehoren. 

(3) Personen im Sinne des Absatzes 2 

sind 
I) Personen , die nach der Verordnung 

Nr. 6/I94~ Uber die Meldepflicht von Per
sonen, die ganz oder teilweise jUdischen Blu
tes sind, anzumelden sind mit Ausnahme 
jener, die von nur einem der Rasse nach 

Artikel 10. 

(1) Voor het geven van adviezen in aan
gelegenheden, het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie betreffende, 
wordt in de plaats van den bij de Postraad
wet (Staatsblad 1927, No. 390) ingestelden 
Postraad een uit vier leden bestaande com
missie van advies gevormd, welke in princi
pieele en buitengewoon belangrijke aange
legenheden dient te worden gehoord. 

(2) Voorzitter dezer commissie is de di
recteur-generaal. De leden van de commissie 
worden op voorstel van den directeur-gene
raal door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
voor den duur van drie jaar benoemd. Zij 
genieten geen bezoldiging. 

(3) De commissie wordt, zooveel zulks 
noodig is, bijeengeroepen. De directeur
generaal stelt een reglement van orde vast. 

Artikel n. 
Wettelijke bepalingen, met deze verorde

ning in strijd zijnde, treden in zooverre bui
ten werking. 

Artikel I2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, JI Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS- INQUART. 

0
• 68. 

31 Maart 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging 
en aanvulling van de Verordening No. 
220/ I940 betreffende de verbeurdverkla
ring van wapens, munitie en springstof
fen. (Verordeningenblad, Stuk I4). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

Artikel 3 der Verordening No. 220/ I940 
betreffende de verbeurdverklaring van wa
pens, munitie en springstoffen wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
Na het eerste lid wordt ingevoegd: 
,,(2) De uitzondering ingevolge het eer

ste lid is niet toepasselijk op voor de jacht 
bestemde wapens, welke bij personen, be
doeld in het derde lid, in beslag zijn genomen 
of aan zoodapige personen toebehooren. 

(3) Als personen in den zin van het twee
de lid worden beschouwd: 

I) personen, die zich op grond der Ver
ordening No. 6/ IC141 betreffende den aan
meldingsplicht van personen van geheel of 
gedeeltelijk joodschen bloede dienen aan te 
melden, met uitzondering van diegenen, die 

J 
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volljUdischen Grosselternteil im Sinne jener 
Verordnung abstammen; 

2) Personen, die der ji.idischen Religions
gemeinschaft angehoren." 

II. 
Der Absatz 2 wird Absatz 4. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

D en Haag, am 31. Marz 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
• SEYSS- INQUART. 

N °. 69. 

28. Marz z941. VERORDNUNG des Ge
neralsekretiirs im Ministerium fi.ir Land
wirtschaft und Fischerei Uber den Auf
bau einer Organisation fi.ir die Erniih
rungswirtschaft (Verordnung Uber die 
Organisation der Ernahrungswirtschaft 
1941). (Verordnungsblatt , StUck 14). 

Au£ Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/,940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fi.ir Landwirtschaft und Fischerei (im fol
genden ,,Generalsekretiir" genannt) erliisst 
Vorschriften Uber den Aufbau einer Organi
sation der Erniihrungswirtschaft sowie Uber 
die den Gliederungen dieser Organisation zu 
erteilenden Befugnisse. 

(2) Zur Emiihrungswirtschaft gehoren 
die Erzeugung aller fi.ir die menschliche und 
tierische Erniihrung und den menschlichen 
Genuss bestimmten Erzeugnisse sowie der
jenigen Erzeugnisse der niederliindischen 
Landwirtschaft, die nicht filr die Erniihrung 
bestimmt sind, sowie der Handel mit der
artigen Erzeugnissen und die Be- und Ver
arbeitung dieser Erzeugnisse; dabei wird 
unter Landwirtschaft verstanden: 

1) Ackerbau, Gartenbau oder jeder an
dere Zweig der Bodenkultur mit Ausnahme 
der Forstwirtschaft; 

2) Viehhaltung und Gef!Ugelhaltung. 
(3) Zur Erniihrungswirtschaft wird fer

ner der Handel mit c:len Waren gerechnet, die 
als Rohstoffe oder Hilfsmittel fi.ir die Land
wirtschaft und die Fischerei von besonderer 
Wichtigkeit sind. 

§ 2. 

(1) Zur Organisation der Erniihrungs
wirtschaft werden Korperschaften im Sinne 
des Artikels 152 der Verfassungsurkunde er
richtet. 

(2) D iese Korperschaften (im folgenden 
,,Organisationen" genannt) konnen Wirt-

slechts van een naar ras voljoodschen groot
ouder in den zin van bedoelde verordening 
stammen; 

2) personen, die tot de joodsch-kerkelijke 
gemeenschap behooren." 

II. 
Het tweede lid wordt vierde lid. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 Maart 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

28 Maart z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij betreffende 
den opbouw van een organisatie voor de 
voedselvoorziening (Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941). (Verordenin
genblad, Stuk 14). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel z. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Landbouw en Visscherij, hier
na te noemen ,,Secretaris-Generaal", stelt 
regelen omtrent den cipbouw van een organi
satie voor de voedselvoorziening, zoomede 
omtrent de aan deze toe te kennen bevoegd
heden. 

(2) Tot de voedselvoorziening worden 
geacht te behooren de voortbrenging van, de 
handel in en de be- en verwerking van alle 
producten van de voedselvoorziening - met 
inbegrip van genotmiddelen - , zoom ede van 
die producten van den Nederlandschen land
bouw, welke niet voor de voedselvoorziening 
zijn bestemd, waarbij wordt verstaan onder 
landbouw : 

1) akkerbouw, tui.nbouw of eenige andere 
tak van bodemcultuur, met uitzondering van 
boschbouw; 

2) veehouderij en pluimveehouderij. 
(3) Tot de voedselvoorziening wordt 

voorts geacht te behooren de handel in die 
artikelen, welke als grondstoffen of hulp
middelen voor den landbouw en de visscherij 
van bijzondere beteekenis zijn. 

Artikel 2. 

(1) T en behoeve van de organisatie voor 
de voedselvoorziening worden lichamen in 
den zin van artikel 152 van de Grondwet in
gesteld. 

(2) Deze lichamen, hierna te noemen or
ganisaties, kunnen zijn bedrijfsorganisaties , 
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schaftsverbande, Wirtschaftsunterverbande, 
Fachverbande, Fachgruppen und F achunter
gruppen sein. 

( 3 ) Wirtschaftsverbande und Wirtschafts 
unterverbande umfassen: 

1) die landwirtschaftlichen Erzeuger und 
die Unternehmer in der Fischerei ; 

2) die Fachverbande oder Fachgruppen 
und, falls notwendig, die Fachuntergruppen 
der Handler und der Be- und Verarbeiter 
auf dem Gebiete der Ernahrungswirtschaft. 

(4) Wirtschaftsverbande und Wirt
schaftsunterverbande auf dem Gebiete der 
landwirtschaftlichen Rohstoffe und Hilfsmit
tel im Sinne des § 1, Absatz 3, umfassen die 
landwirtschaftlichen Erzeuger und die Un
ternehmer in der Fischerei und die Fach
verbande oder Fachgruppen und Fachunter
gruppen der Handler. 

§ 3. 
Die Organisationen konnen ortliche und 

provinzielle Abtei lungen errichten. 

§ 4. 
(1) Die Ernahrungswirtschaft bedient 

sich der entsprechenden Gliederungen der 
gewerblichen Wirtschaft auf Grund der Ver
ordnung Nr. 206/1940 iiber den Aufbau einer 
Selbstverwaltungsorganisation zur Forde
rung der gewerblichen Wirtschaft als Fach
gruppen und Fachuntergruppen der Hand
ler, Bearbeiter und Verarbeiter. 

(2) Diese Fachgruppen und Fachunter
gruppen konnen in Fachverbande zusam
mengefasst werden . 

§ 5. 
(1) Die Errichtung einer Organisation 

erfolgt durch den G eneralsekretar und wird 
im .,Nederlandsche Staatscourant" bekannt
gemacht; ausgenommen sind die im § 4, Ab
satz 1, erwahnten Gliederungen der gewerb
lichen Wirtschaft. 

(2) Zugleich mit der Errichtung der Or
ganisationen wird vom G eneralsekretiir eine 
Satzung ( reglement) festgesetzt, die ihre Zu
sammensetzung, ihren inneren Aufbau sowie 
ihre Befugnisse regelt. In einer solchen Sat
zung kann auf eine vom Generalsekretar 
festzusetzende .,Allgemeine Satzung Uber die 
Zusammensetzung, den inneren Aufbau und 
die B efugnisse der auf dem Gebiete der Er
nahrungswirtschaft errichteten Organisatio
nen" verwiesen werden. 

(3) Die im vorigen Absatz e rwahnten 
Satzungen werden unter Beriicksichtigung 
der nachfolgenden Bestimmungen festge
setzt. 

§ 6. 

(1) Die Tatigkeit der Organisationen ist 
beratend, ausfiihrend und verwaltend. 

(2) Eine Organisation umfasst alle Un
ternehmer - ohne Riicksicht auf die Rechts
form , in der die Unternehmung betrieben 
wird - , die auf dem Gebiete der Ernah
rungswirtschaft, fiir das die Organisation er
richtet ist, tatig sind. 

(.~) Den Organisationen kann die Ver
ordnungsbefugnis gemass Artikel 153 der 
Verfassungsurkunde erteilt werden. 

onderbedrijfsorganisaties, vakorganisaties, 
vakgroepen en ondervakgroepen. 

(3) De bedrijfsorganisaties en onderbe
drijfsorganisaties omvatten: 

1) producenten in den landbouw en in 
de visscherij ; 

2) vakorganisaties of vakgroepen en zoo 
noodig ondervakgroepen van handelaren, be, 
werkers en verwerkers op het gebied van de 
voedselvoorziening. 

(4) D e bedrijfsorganisaties en onderbe
drij fsorganisaties op het gebied van de grond
stoffen en hu!P,middelen, als bedoeld in arti
kel 1, lid 3, omvatten producenten in den 
landbouw en in de visscherij en vakorganisa
ties of vakgroepcn en ondervakgroepen van 
handelaren. 

Artikel 3. 
De organisaties kunnen plaatselijke en pro

vinciale afdeelingen instellen. 

Artikel 4. 
(r) Als vakgroepen en ondervakgroepen 

van handelaren, bewerkers en verwerkers op 
het gebied van de voedselvoorziening wor
den gebezigd organisaties, ingesteld of er
kend o p grond van het Besluit No. 206/ 1940 
betreffende den opbouw van een zelfstan
dige organisatie ter ontwikkeling van het 
bedrijfsleven. 

(2) Deze vakgroepen en ondervakgroe
pen kunnen tot vakorganisatie worden sa
mengevoegd. 

Artikel .5. 
(1) Behoudens t en aanzien van de in 

artikel 4 , lid 1, genoemde vakgroepen en on
dervakgroepen geschiedt de instelling van 
een organisatie door den Secretaris-Generaal 
en wordt deze bekendgemaakt in de Neder
landsche Staatscourant. 

(2) Te gelijk met de instelling van een 
organisatie wordt door den Secretaris-Gene
raal vastgesteld een reglement, regelende 
haar samenstelling, inrichting en bevoegd
heid. In zulk een reglement kan naar een door 
den Secretaris-Generaal vast te stellen .,Al
gemeen Reglement betreffende de samen 
stelling, inrichting en bevoegdheid van orga
nisaties, ingesteld op het gebied der voed
selvoorziening" worden verwezen, 

(3) De in bet vorige lid bedoelde regle
m enten worden met inachtneming van het 
in de volgende artikelen bepaalde vastge
steld. 

ArtikeI 6. 
(1) De taak van de o rganisaties is advi

seerend, uitvoerend en besturend. 
(2) E en organisatie omvat alle onderne

mers - ongeacht den rechtsvorm, waarin 
het bedrijf wordt uitgeoefend - , die werk
zaam zijn op het gebied der voedselvoorzie
ning, waarvoor de organisatie is inges teld. 

(3) Aan de organisaties kan verorde~en
de bevoegdheid, als bedoeld in artikei r 53 
van de Grondwet, worden verleend. 
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§. 7. 
(1) Wenn einer Organisation Verord

nungsbefugnisse erteilt sind, erlasst sie die 
Anordnungen, die sie auf dem Gebiete der 
Ernahrungswirtschaft, fur das sie errichtet 
ist, fur notwendig halt. 

(2) Die Anordnungen kiinnen sich u.a. 
auf folgende Gebiete beziehen: 

1) die R egelung der Erzeugung, d e r 'Ein
fuhr, des Absatzes einschliesslich der Aus
fuhr, der Verteilung und Verwendung ein
schliesslich der Lage r- und Vorratshaltung 
und Be- und Verarbeitung der Erzeugnisse 
der Ernahrungswirtschaft; 

2) die Regelung der Gri.idung, der Er
weiterung, d e r Einschrankung, der Umstel
lung, der voriibergehenden oder dauemden 
Stillegung, des Zusammenschlusses, der Ver
ausserung oder der Verpachtung von B etrie
ben auf dem Gebiete, fur das die Organisa
tion errichtet ist; 

3) die Regelung der Entschadigung bei 
schweren wirtschaftlichen Nachteile n <lurch 
die unter Ziffer 2 vorgesehenen Massnah
m en und die Erhebung von Ausgleichsabga
ben von den <lurch die gleichen Massnah
men begiinstigten Mitgliedem; 

4) die F estsetzung von Preisen und 
Preisspannen sowie der Lieferungs- und Zah
lungsbedingungen hinsichtlich der unter Zif
fer 1 erwahnten Erzeugnisse; 

s) die Erlassung von Vorschrifte n fur die 
der Organisation angehiirenden Untemeh
mer in Bezug auf ihre Buch- und Betriebs
fuhrung sowie auf die Erteilung miindlicher 
und schriftlicher Angaben an die Organisa
tion. 

§ 8. 

Die im § 7, Absatz 2, Ziffer 1, erwahnten 
Regelungen kiinnen u.a. enthalten: 

1) die Auferlegung der Verpflichtung zur 
Zahlung einer Abgabe auf Grund irgendei
ner Betatigung in der Emahrungswirtschaft; 

2) die Aufe rlegung der Verpflichtung zur 
Einlieferung irgendeines Erzeugnisses ; 

3) die Umlegung der aus der Durchfuh
rung einschliesslich der Ueberwachung die
ser Regelungen erwachsenen Kosten auf alle 
Persone n, fur die die Regelung verbindlich 
ist. 

§ g. 

(r) Die Organisationen konnen <lurch 
vollstreckbaren Zwangsbefehl alles, was ih
nen aus einer Verpflichtung nach § 7 oder 
§ 8 geschuldet wird, einziehen. 

(2) D er Zwangsbefehl wird n ach den 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 
Uber die Zustellung und Volstreckung der 
Urteile und iiffentlichen Urkunden zugestellt 
und vollstreckt. Der Widerspruch wird vom 
Generalsekretar geregelt. 

§ IQ. 

( 1) J ede O rganisation ist verpflichtet, 
bei der Durchfiihrung von Massnahmen oder 

Artikel 7. 
(1) Indien aan een organisatie veror

denende bevoegdheid is verleend, m aakt zij 
de v erordeningcn, welke zij voor het belang 
van het gebied <ler voedselvoorziening, waar
voor zij is ingesteld, noodig oordeelt. 

(2) De v erordeningen kunnen onder 
meer de navolgende onderwerpen betreffen : 

1) regeling v ~n de voortbre nging, d en in
voer, d e;,. afzet - waaronder m ede begrepen 
de uitvoer - , de verdeeling en aanwending 
- waaronder mede begrepen de opslag en 
de be- en verwerking - van producten van 
de voedselvoorziening; 

2) regeling van de vestiging, uitbreiding, 
beperking, reorganisatie, tijdelijke of blijven
de stillegging, fusie, v ervreemding of het 
verpachten van bedrijven op het gebied der 
voedselvoorziening, waarvoor de organisatie 
is ingesteld; 

3) het verleenen van vergoedingen aan 
hen, die door eenigen maatregel, als bedoeld 
onder 2, ernstig economisch nadeel onder
vinden, zoomede het opleggen aan hen, die 
van een zoodanigen maatregel economisch 
voordeel genieten, van de v e rplichting tot 
het betalen van een geldsom; 

4) vaststelling van prijzen en marges, 
zoomede van betalings- e n leveringsvoor
waarden met betrekking tot producte n van 
de voedselvoorziening ; 

5) vaststelling van voorschriften voor de 
tot de organisatie behoorende ondernemers 
betreffende het voeren van hun boekhouding 
en administratie, zoomede betreffende het 
verstrekken van mondelinge en schriftelijke 
gegevens aan de organisatie. 

Artikel 8. 

De regelingen, als bedoeld in artikel 7, lid 
2, onder 1, kunnen onder meer inhoude n : 

1) het opleggen van een verplichting tot 
het betalen van een geldsom ter zake van 
het verrichten van een handeling op het ge
bied van de voedselvoorziening; 

2) het opleggen van een verplichting tot 
inlevering van eenig product; 

3) het brengen van d e aan de uitvoering 
der regeling e n het daarop uit te oefenen toe
zicht verbonden kosten ten laste van alle 
personen, voor wie de regeling verbindend is. 

Artikel g. 

(r) D e organisaties kunnen bij dwang
bevel, medebrengende het recht van parate 
executie, invorde ren al hetgeen haar ter zake 
van een krachtens artikel 7 of 8 opgelegde 
verplichting verschuldigd is. 

(2) Het dwangbevel wordt beteekend e n 
ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wet
boek van Burgerlijke R echtsvordering t e n 
aanzien van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven. H et verzet wordt door den 
Secretaris-Gen eraal geregeld. 

Artikel 10. 

(1) Wanneer door of vanwege den Se
c retaris-Generaal genomen maatregelen dan 
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Anordnungen, die vom Generalsekretiir oder 
von einer iibergeordneten Organisation ge
troffen werden. mitzuwirken. 

(2) Wenn eine Organisation nicht oder 
nicht ordnungsmassig fiir die ihr iibertragene 
Durchfiihrung sorgt, kann der Vorsitzende 
der Organisation oder eine andere vom Ge
neralsekretiir zu bestimmende Stelle <lurch 
diesen ermachtigt werden, die Durchfiihrung 
zu besorgen. 

(3) Soweit den Organisationen Verord
nungsbefugnis nach § 7, Absatz 2, Ziffer 4, 
erteilt worden ist, finden die Bestimmungen 
des § 3 der Verordnung Nr. 218/r940 iiber 
die Ernennung eines Bevollmachtigten fiir . 
die Freise entsprechende Anwendung. 

§ II. 

(1) Hinsichtlich ihrer Tatigkeit im Sin
ne dieser Verordnung unterliegen samtliche 
Organisationen der allgemeinen Aufsicht des 
Generalsekretiirs und eines .oder mehrerer 
von ihm dazu Bevollmachtigten. 

(2) Zur Koordination der Arbeiten der 
Organisationen werden vom Generalsekre
tiir fiinf Rate eingesetzt, die sich aus zwei 
oder mehreren Mitgliedern zusammensetzen, 
und zwar: 

1) ein Rat fiir die Organisationen auf 
dem Gebiete der Ackerbauprodukte und der 
ihnen <lurch den Generalsekretar gleichzu
stellenden Erzeugnisse ; 

2) ein Rat fiir die Organisationen auf 
den Gebieten der Viehhaltungserzeugnisse 
und der Margarine, Fette und Ole; 

3) ein Rat fiir die Organisationen auf 
dem Gebiete der Gartenbauerzeugnisse; 

4) ein Rat fiir die Organisationen auf 
dem Gebiete der Fischwirtschaft; 

5) ein R at fur die Organisationen auf 
dem Gebiete der Rohstoffe und Hilfsmittel 
gemass § 1, Absatz 3. 

(3) Die Mitglieder des Rates werden 
<lurch den G eneralsekretar ernannt, entho
ben und entlassen. Die Ernennung der Mit
glieder erfolgt auf Grund einer Kandidaten
liste , die nach den vom Generalsekretiir 
festzusetzenden Regeln <lurch die Vorstande 
der dem Rat untergeordneten Wirtschafts
verbande aufzustellen ist. 

(4) Die weiteren Aufgaben und Befug
nisse dieser Rate werden durch den G e n e 
ralsekretar geregelt. 

§ 12. 

(1) Die Organisationen sind verpflich
tet, die von ihnen gefassten Beschliisse und 
Anordnungen auf dem Gebiete der Ernah
rungswirtschaft dem Generalsekretar oder 
den von ihm zu bestimmenden Stellen vor 
einem von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt 
zur K enntnis zu bringen. 

(2) Die Beschliisse und Anordnungen 
der ,Organisationen konnen vom General
sekretar oder von einer von ihrrt zu bestim
menden Stelle aufgeschoben oder unwirk
sam erklart werden; dabei werden gleichzei-

we! v erordeningen van een boven haar ge
stelde organisatie het vorderen, verleent een 
organisatie haar medewerking tot uitvoe
ring daarvan. 

(2) Wanneer een organisatie niet of niet 
behoorlijk voor de opgedragen uitvoering 
zorgt, kan de voorzitter van de organisatie 
of een andere door den Secretaris -Generaal 
aan te wijzen instantie door dezen worden 
gemachtigd om in de uitvoering te voorzien. 

(3) lndien de organisaties bevoegd zijn 
tot het uitvaardigen van verordeningen, als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 4, vindt het 
bepaalde in artikel 3 van het Besluit No. 
218/,940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 11. 

(1) H et algemeen toezicht op de orga
nisaties, voor zoover betreft haar werkzaam
heden, geregeld in dit besluit, berust bij den 
Secretaris-Generaal of een of meer door hem 
daartoe gemachtigden. 

(2) Voor de coordinatie van de werk
zaamheden der organisaties worden door den 
Secretaris-Generaal vijf raden ingesteld, elk 
bestaande uit twee of meer leden en we!: 

1) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
den akkerbouw en daarmede door den Secre
taris-Generaal gelijk te stellen producten ; 

2) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
de veehouderij, zoomede van margarine, vet
ten en alien; 

3) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
den tuinbouw; 

4) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de visscherij; 

5) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de grondstoffen en 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 1, lid 3. 

(3) De leden van den raad warden door 
den Secretaris-Generaal benoemd, geschorst 
en ontslagen. D e benoeming der leden van 
een raad geschiedt op een aanbeveling, vol
gens door den Secretaris-Generaal te stellen 
regelen door de besturen der onder den raad 
vallende bedrijfsgroepen op t e m aken. 

(4) De verdere taak en bevoegdheden 
dezer raden warden door den Secretaris
Generaal geregeld. 

Artikel 12 . 

(1) De organisaties zijn verplicht van de 
door haar genomen besluiten en verorde
ningen op het gebied der voedselvoorziening 
aan den Secretaris-Generaal of aan door hem 
aan te wijzen instanties v66r een door hem 
te bepalen tijdstip mededeeling te doen. 

(2) Deze besluiten en verordeningen van 
de organisaties kunnen door den Secretaris
Generaal of door een door hem aan te wijzen 
instan~)e warden geschorst of vernietigd, 
waarb1J tevens de gevolgen worden geregeld. 



1941 161 

tig die sich daraus ergebenden Folgen ge
regelt. 

(3) Der Generalsekretiir kann anordnen, 
dass gewisse von ihm bezeichnete BeschlUsse 
und Anordnungen der Organisationen seiner 
Genehmigung oder der Genehmigung. einer 
von ihm zu bestimmenden Stelle unterliegen. 
Anordnungen Uber die Freise und Freisspan 
nen sowie Uber die Lieferungs- und Zah
lungsbedingungen unterliegen stets seiner 
Genehmigung. Die Befugnisse des Bevoll
machtigten fiir die Freise bleiben unberUhrt. 

§ 13. 
(1) Streitigkeiten zwischen einer Orga

nisation und einem oder mehreren Unter
nehmern aus § 6, Absatz 2, wozu auch die 
Streitigkeiten zwischen einer Organisation 
und einem oder mehreren Unternehmern 
Uber eine von der Organisation auf Grund 
des § 7, Absatz 2, Ziffer 2, getroffene Mass
nahme oder tiber eine auf Grund des § 7, 
Absatz 2, Ziffer 3, zu gewahrende Entschadi
gung oder erhobene Abgabe gehoren, werden 
ausschliesslich in erster Instanz durch ein 
Schiedsgericht entschieden, das bei dem Rat, 
der die fragliche Organisation und der Un
temehmer untergeordnet sind, eingesetzt ist. 
Gegen das Urteil des Schiedsgerichtes kann 
binnen eines Monates nach seiner Verktin
dung beim Generalsekretar Berufung einge
Jegt werden. Dieser entscheidet erst nach 
Anhorung eines Beratungsausschusses, <les
sen Zusammensetzung und Arbeitsweise von 
ihm geregelt werden. 

(2) Die Einsetzung der im vorigen Ab
satz erwahnten Schiedsgerichte sowie die 
Regelung ihrer Arbeit erfolgt in einer be
sonderen Durchfiihrungsverordnung. Das 
Schiedsgericht berat und entscheidet in der 
Besetzung von drei Mitgliedem, unter denen 
ein rechtskundiges sein muss. 

(3) Streitigkeiten zwischen den Organi 
sationen werden ausschliesslich vom Gene
ralsekretar nach Anhorung des betreffenden 
Rates oder der betreffenden Rate entschie
den. 

§ 14. 
(1) Im Bereich einzelner Wirtschafts

verbande oder Wirtschaftsunterverbande 
konnen Korperschaften geschaffen werden 
zu dem Zweck, Erzeugnisse der Emahrungs
wirtschaft anzukaufen, zu verkaufen und zu 
lagern und andere damit zusammenhangen
de Handlungen zu verrichten. 

(2) Diese Korperschaften sind juristi
sche Fersonen. Ihre Errichtung erfolgt durch 
den Generalsekretar, der zugleich ihren in
neren Aufbau, ihre Aufgaben und ihre B e
fugnisse regelt. Sie wird im .,N ederlandsche 
Staatscourant" veroffentlicht. S ie werden 
gerichtlich und aussergerichtlich durch einen 
oder mehrere Geschaftsfiihrer vertreten. 

(3) Sie unterliegen der Aufsicht des Ge
neralsekretiirs und eines oder mehrerer von 
1hm dazu Bevollmachtigten. 

§ 15. 
(1) Der Generalsekretar setzt einen Er-

(3) De Secretaris-Generaal kan bepalen, 
dat bepaalde door hem aan te wijzen beslui
ten en verordeningen aan zijn goedkeuring of 
aan de goedkeuring van een door hem aan 
te wijzen instantie zijn onderworpen. Veror
deningen in zake prijzen, marges, betalings
en leveringsvoorwaarden zijn steeds aan zijn 
goedkeuring onderworpen. In de bevoegdhe
den van den Gemachtigde voor de Frijzen 
wordt geen wijziging gebracht. 

Artikel 13. 

(1) Geschillen tusschen een organisatie 
en een of meer ondernemers, als bedoeld in 
artikel 6, lid 2, waaronder mede zijn begre
pen geschillen tusschen een organisatie en 
een of meer ondernemers omtrent een door 
de organisatie krachtens artikel 7, lid 2, on
der 2, genomen maatregel of omtrent een in
gevolge artikel 7, lid 2, onder 3, verleende 
vergoeding of opgelegde betaling, wcirden bij 
uitsluiting in eerste instantie beslist door een 
scheidsgerecht, ingesteld bij den raad, waar
toe de betrokken organisatie en de onderne
mer behooren. Van de uitspraak van een 
scheidsgerecht staat binnen een maand na 
den dag, waarop de uitspraak gewezen is, be
roep open op den Secretaris-Generaal. Deze 
beslist niet dan nadat een commissie van ad
vies, waarvan de samenstelling en werkwijze 
door hem worden geregeld, is gehoord. 

(2) De instelling van de in het vorige lid 
bedoelde scheidsgerechten, zoomede de re
geling hunner werkzaamheden, geschiedt in 
een afzonderlijk uitvoeringsbesluit. Het 
scheidsgerecht beraadslaagt en beslist met 
drie leden, waaronder een rechtsgeleerd lid 
moet zijn. 

(3) Geschillen tusschen organisaties on
derling worden bij uitsluiting beslist door 
den Secretaris-Generaal, gehoord den be
trokken raad of de betrokken raden. 

Artikel 14. 

(1) Aan bedrijfsorganisaties of onderbe
drijfsorganisaties kunnen aparte lichamen 
worden verbonden, welke bevoegd zijn tot 
het aan- en verkoopen en opslaan van pro
ducten van de voedselvoorziening, zoomede 
tot het doen van andere daarmede verband 
houdende handelingen . 

(2) Deze lichamen zijn rechtspersonen. 
Hun instelling geschiedt door den Secretaris
Generaal, die daarbij hun inrichting, taak en 
bevoegdheid nader regelt, en wordt bekend
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant. 
Zij warden in en buiten rechte door een of 
meer directeuren vertegenwoordigd. 

(3) Het toezicht op de in het vorige lid 
bedoelde lichamen berust bij den Secretaris
Generaal en een of meer door hem daama 
gemachtigden. 

Artikel 15. 
(1) De Secretaris-Generaal stelt een 

II 
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nahrungsrat ein, der ihm bei der Durchftih
rung dieser Verordnung und anderer gesetz
licher Vorschriften auf dem Gebiete der Er
nahrungsversorgung berat und an die Stelle 
des gemass der Verordnung Nr. 141/1940 ein
gesetzten Ausschusses ftir die Sicherung der 
Ernahrung tritt. Der Generaldirektor fiir die 
Emahrung ist Vorsitzender des Rates. 

(2) Die weitere Zusammensetzung sowie 
die Aufgaben und Befugnisse dieses Rates 
werden vom Generalsekretiir angeordnet. 

§ 16. 
Sofern eine Organisation oder eine Kor

perschaft gemass § 14 an die Stelle einer 
oder mehrerer der im Artikel 13 des Krisen
gesetzes fur die Landwirtschaft 1933 er
wahnten rechtsfahigen Korperschaften tritt, 
gehen die diesen Korperschaften zustehenden 
R echte zu e inem vom Generalsekretiir fest
zusetzenden Zeitpunkt auf die Organisation 
oder die Korperschaft tiber. Ueber die Ueber
nahme der diesen rechtsfahigen Korperschaf
ten obliegenden Verpflichtungen entscheidet 
der Generalsekretiir von Fall zu Fall unter 
Wahrung der Glaubigerrechte. 

§ 17. 
Alie Rechtsansprtiche gegen die Organisa

tionen und die im § 14 erwahnten Korper
schaften verjahren nach ftinf J ahren, unbe
schadet anderer Vorschriften tiber ktirzere 
Verjahrungsfristen. Die Verjahrung richtet 
sich auch gegen Minderjahrige und Entmtin
digte, ohne Rticksicht auf deren Anspruch 
ihrem Vormund oder Kurator gegentiber. 

§ 18. 
(1) Zuwiderhandlungen gegen Verbote, 

Vorschriften oder Verpflichtungen, die in 
dieser Verordnung, in ihren Durchftihrungs
bestimmungen oder in einer auf Grund die
ser Verordnung erlassenen Anordnung ent
halten sind, werden mit Haft bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe bis zu ftinfundzwanzig
tausend Gulden bestraft. 

(2) Wer vorsatzlich einem Verbot oder 
einer Vorschrift der im Absatz 1 bezeichne
ten Art zuwiderhandelt oder einer dort be
zeichneten Verpf!ichtung nicht oder nicht 
geni.igend nachkommt, wird mit Gefangnis 
bis zu acht Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu fi.infzigtausend Gulden bestraft. 

(3) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungef) ( overtredin
gen); die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

(4) G egenstande, mit denen die straf
bare Handlung veri.ibt wurde, auf die sie sich 
bezieht oder die dadurch erlangt worden 
sind, konnen eingezogen werden. 

Raad voor de Voedselvoorziening in, welke 
hem bij de uitvoering van dit hesluit en van 
andere wettelijke regelingen op bet gebied 
der voedselvoorziening van advies dient, en 
welke in de plaats treedt van het College 
voor de Voedselvoorziening, ingesteld bij Be
sluit N o. 141/1940. De Directeur-Generaal 
van de Voedselvoorziening is voorzitter van 
den Raad. 

(2) D e verdere samenstelling, taak en 
bevoegdheden van den Raad voor de Voed
selvoorziening worden door den Secretaris
Generaal geregeld. 

Artikel 16. 
Voor zoover een organisatie of een lichaam, 

als bedoeld in a rtikel 14, in de plaats treedt 
van een of m eer rechtspersoonlijkheid be
zittende lichamen, als bedoeld in artikel 13 
van de Landbouw-Crisiswet 1933, gaan de 
aan deze lichamen toekomende rechten van 
een door den Secretaris-Generaal te bepalen 
tijdstip af op de organisatie of het lichaam 
over. Omtrent de overneming van op de 
rechtspersoon!ijkheid bezittende lichamen 
rustende verplichtingen beslist de Secretaris
Generaal in ieder afzonderlijk geval met in
achtneming van de rechten der schuld
eischers. 

Artikel 17. 
Alie rechtsvorderingen t en taste van de or

ganisaties en de lichamen, bedoeld in artikel 
14, verjaren door verloop van vijf jaren, on
verminderd hun bevoegdheid zich te beroe
pen op kortere verjaringstermijnen, welke 
voor bijzondere gevallen elders zijn geregeld. 
De verjaring loopt . mede tegen minderjari
gen en degenen, die onder curateele staan, 
onverminderd hun verhaal op hun voogden 
of curators. 

• Artikel 18. 
(1) Hij die in strijd handelt met een bij 

of krachtens dit besluit of in een op grond 
van dit besluit uitgevaardigde verordening 
gesteld verbod of vastgesteld voorschrift, of 
aan een bij of krachtens dit besluit of in een 
op grond daarvan uitgevaardigde verorde
ning opgelegde verplichting niet of niet be
hoorlijk voldoet, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of geldboete van 
ten hoogste vij f en twintig duizen gulden. 

(2) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een bij of krachtens dit besluit of in een 
op grond daarvan uitgevaardigde verorde
ning gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift , of opzettelijk niet of niet behoorlijk 
voldoet aan een bij of krachtens dit besluit 
of in een op grond daarvan uitgevaardigde 
verordening opgelegde verplichting, wordt 
g'estraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
acht jaren of geldboete van ten hoogste vijf
tig duizend gulden. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden als overtredingen be
schouwd; de feiten, strafbaar gesteld in het 
tweede lid, worden als misdrijven beschouwd. 

(4) Voorwerpen, waarmede of ten aan
zien waarvan het strafbare feit is gepleegd 
of welke door middel van het strafbare feit 
zijn verkregen, kunnen worden verbeurdver
klaard. 
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(5) Der Richter kann die Veroffent
Iichung des Strafurteils auf Kosten des Be
straften anordnen. 

§ 19. 

Wird eine der nach § 18 strafbaren Hand
Jungen im Rahmen des Betriebes einer ju
ristischen Person veriibt, so wird bestraft, 
wer den Auftrag zu der strafbaren Handlung 
oder Unterlassung erteilt hat oder dabei die 
tatsachliche Leitung hatte. 

§ 20. 

Bei Nichterfiillung der von den Organi
sationen festgesetzten Regeln kann von der 
Organisation oder in ihrem N amen Ord
nungsstrafrecht ausgeiibt werden. Die Rege
lung des Ordnungsstrafrechtes <lurch die 
Organisationen bedarf der Genehmigung des 
Generalsekretars. 

§ 21. 

Mit der Fahndung nach Zuwiderhandlun
gen im Sinne des § 18 sind ausser den im 
Artikel 141 der Strafprozessordnung (Wet
boek van Strafvordering) angewiesenen Be
amten beauftragt 

1) die Beamten der Reichs- und Ge
meindepolizei ; 

2) Personen, die dazu vom Generalsekre
tar oder in seinem Auftrage bestimmt wor
den sind. 

§ 22. 

(1) Die nach § 21 zur Fahndung befug
ten Personen konnen jederzeit alle Gegen
stande und lebende Tiere, die zur Ermitt
lung der Wahrheit dienen oder deren Ein
ziehung angeordnet werden kann, beschlag
nahmen und ihre Auslieferung fordern. 

(2) Sie konnen jederzeit die Einsicht
nahme in alle Papiere, Bucher und Unterla
gen verlangen, soweit sie dies fi.ir die ord
nungsgemasse Durchfi.ihrung ihrer Aufgabe 
fi.ir erforderlich halten. 

(3) Sie sind befugt, jeden Ort, ein
schliesslich geschlossener Raume, Hohe und 
W ohnungen, zu betreten. 

(4) Falls ihnen der Zutritt verweigert 
wird, verschaffen sie sich diesen notigenfalls 
unter Zwang ( met behulp van den sterken 
arm). · 

(s) Sie diirfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder des 
Biirgermeisters der Gemeinde oder versehen 
mit einem besonderen schriftlichen Auftrag 
des Polizeikommissars im Sinne des Artikels 
121 der Strafprozessordnung oder, falls in 
der Gemeinde kein Polizeikommissar seinen 
Sitz hat, des Biirgermeisters. Ueber dieses 
Betreten ist innerhalb achtundvierzig Stun
den eine Niederschrift aufzunehmen. Darin 
wird auch der Zeitpunkt des Betretens und 
der damit beabsichtigte Zweck angegeben. 

§ 23. 
(1) Wer mit der Durchfi.ihrung der kraft 

dieser Verordnung erlassenen Regeln und 

(s) De rechter kan de openbaarmaking 
van zijn uitspraak op kosten van den over
treder gelasten. 

Artikel 19. 

Indien een der in artikel 18 strafbaar ge
stelde feiten door of vanwege een rechts
persoon wordt begaan, wordt de strafvervol
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen 
hem, die de opdracht tot de strafbare han
deling gegeven heeft of die de feitelijke lei
ding had bij het verboden handelen of nala
ten. 

Artikel 20. 

Ter zake van niet-nakoming van door de 
organisatie uitgevaardigde regelen kan door 
of namens de organisatie tuchtrecht worden 
uitgeoefend, waarvan de regeling door de 
organisaties de goedkeuring van den Secre
taris-Generaal behoeft. 

Artikel 21. 

Met het opsporen van de feiten, in artikel 
18 strafbaar gesteld, zijn belast, behalve de 
bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen ambtenaren: 

1) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie; 

2) zij, die daartoe door of vanwege den 
Secretaris-Generaal zijn aangewezen. 

Artikel 22. 

(1) De personen, in het voorgaande ar
tikel bedoeld, zijn te alien tijde bevoegd in 
beslag te nemen en ter inbeslagneming de 
uitlevering te vorderen van alle voorwerpen 
en levende dieren, welke kunnen dienen om 
de waarheid aan den dag te brengen of wel 
ker verbeurdverklaring kan worden bevolen. 

(2) Zij kunnen te allen tijde inzage vor
deren van alle papieren, boeken en beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. 

(3) Zij zijn bevoegd elke plaats, waar
onder begrepen besloten lokalen , erven en 
woningen, te betreden. 

(4) Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
behulp van den sterken arm. 

(5) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of wel voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last, in den 
zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van 
politie e n in gemeenten, waar geen commis
saris is, van den burgemeester. Van dit bin
nentreden wordt binnen acht en veertig uren 
proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden 
en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt. 

Artikel 23. 
(1) Allen die belast zijn met de uitvoe

ring van en het toezicht op de naleving van 
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der Ueberwachung ihrer Einhaltung beauf
tragt ist, ist zur Geheimhaltung <lessen, was 
er in seiner Eigenschaft erfiihrt, verpflich
tet, soweit er n icht zur Mitteilung dariiber 
befugt oder verpflichtet ist. 

(2) Wer vorsatzlich die im vorigen Ab
satz erwiihnte Schweigepflicht verletzt, wird 
mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu sechstausend Gulden be
straft. 

(3) Wer die Schweigepflicht fahrlassig 
verletzt, wird mit Haft bis zu drei Monaten 
oder Geldstrafe bis zu dreitausend Gulden 
bestraft. 

(4) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven); die 
nach Absatz 3 strafbaren Handlungen sind 
Uebertret ungen ( overtredingen). 

§ 24. 
(1) Anordnungen der Organisationen 

auf Grund des § 7, Absatz 2, Ziffer 4, dieser 
Verordnung sind Preisvorschriften im Sinne 
des § 1, Absatz 1, der Verordnung Nr. n / 
1941 (Preisiiberwachungsverordnung) . 

(2) Auf Zuwiderhandlungen gegen sol
che Anordnungen finden ausschliesslich die 
Vorschriften der Preisiiberwachungsverord
nung iiber Fahndung, Verfolgung und Be
strafung Anwendung. 

§ 25. 
Der Generalsekretar erliisst die zur Durch

fiihrung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften. Sie werden im ,,Nederlandsche 
Staatscourant" veroffentlicht. 

§ 26. 
Aenderungen der Rechtsverhaltnisse, die 

auf Grund dieser Verordnung und der dazu 
erlassenen Durchfiihrungsvorschriften und 
Anordnungen entstehen, begriinden keinen 
Anspruch auf Entschiidigung. 

§ 27. 
Bis zur Errichtung der Fachgruppen und 

Fachuntergruppen werden die Handler und 
Be- und Verarbeiter in den Wirtschaftsver
banden und Wirtschaftsunterverbanden 
<lurch die Personen vertreten, denen die 
Vertretung der gleichen Kreise in den 
rechtsfiihigen Korperschaften nach Artikel 
13 des Krisengesetzes fiir die Landwirt
schaft 1933 obliegt; die Vertreter des Han
dels mit Rohstoffen und Hilfsmitteln im 
Sinne des § 2, Absatz 4, werden vom Gene
ralsekretar im Einvernehmen mit dem Ge
neralsekretar im Ministerium fi.ir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt bestimmt. Die Er
zeuger werden in .den Wirtschaftsverbanden 
und Wirtschaftsunterverbiinden bis auf 
weiteres ebenfalls durch die bisherigen Ver
t reter in den erwahnten Ki:irperschaften ver
treten. 

de bij of krachtens dit besluit uitgevaardigde 
regelen, zijn verplicht tot geheimhouding, 
van al hetgeen zij in hun hoedanigheid ver
nemen, voor zoover zij niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van hun 
ambt of beroep tot mededeeling daarvan be
voegd zijn of zijn gehouden. 

(2) Hij die opzettelijk de geheimhou
ding, bedoeld in het vorige lid, schendt, 
wordt gestra'ft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zes duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt ge
straft m et hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden. 

(4) De bij het tweede lid strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven; die, strafbaar gesteld bij het derde lid, 
als overtredingen. 

Artikel 24. 
(1) Verordeningen van een organisatie, 

als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 4, zijn 
prijsvoorschriften in den zin van artikel 1 , 

lid 1, van het Prijsbeheerschingsbesluit. 

(2) T en aanzien van de overtredingen 
van deze verordeningen worden uitsluitend 
de bepalingen van het Prijsbeheerschingsbe
sluit in zake opsporing, vervolging en be
straffing toegepast. 

Artikel 25. 
De Secretaris-Generaal kan nadere voor

schriften geven voor de uitvoering van dit 
besluit. Deze voorschriften warden in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 26. 
Veranderingen in de rechtsverhoudingen, 

welke als uitvloeisel van dit besluit en de 
ter uitvoering daarvan uitgevaardigde voor
schriften en verordeningen ontstaan, geven 
geen aanspraak op schadevergoeding. 

Artikel 27. 
Hangende de totstandkoming van vak

groepen en ondervakgroepen worden in de 
bedrijfsorganisaties en · onderbedrijfsorgani
saties de handelaren en be- en verwerkers op 
het gebied der voedselvoorziening vertegen
woordigd door personen, die hen in de rechts
persoonlijkheid bezittende lichamen, als be
doeld in artikel 13 van de Landbouw-Crisis
wet 1933, vertegenwoordigen; de handel in 
grondstoffen en hulpmiddelen, als bedoeld 
in artikel 2, lid 4, wordt daarin vertegen
woordigd door daartoe door den Secretaris
Generaal in overleg met den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart aan te wijzen 
personen. De producenten warden in de be
drijfsorganisaties en onderbedrijfsorganisa
ties tot nadere voorziening eveneens verte
genwoordigd door hun huidige vertegenwoor
digers in de rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen, als bedoeld in artikel 13 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933. 
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§ 28. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung im Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Verordnung uber die 

Organisation der Erniihrungswirtschaft 
1941" zitiert. 

Den Haag, am 28. Marz 1941. 
Der. G.-S. im Min. fiir Landwirtschalt 

und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

8. April 1941. VIE,RTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars filr die besetzten 
niederliindischen Gebiete zur Ergiin
zung der Verordnung Nr. 51/,940 Uber 
die Einfilhrung von Wehrmachtbezug
scheinen und Wehrmachtmarken filr 
den Ankauf von zwangsbewirtschafte
ten oder gesperrten L ebens- und Fut
termitteln. (Verordnungsblatt, Stilck 
15.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers i.iber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Im § 3 der Verordnung Nr. _51/,940 uber 
die Einfi.ihrung von Wehrmachtbezugschei
nen und Wehrmachtmarken filr den Ankauf 
von zwangsbewirtschafteten oder gesperrten 
Lebens- und Futtermitteln in der Fassung 
der Verordnung Nr. 14/1941 werden die Wor
te ,,grilne Wehrmachtmarken fi.ir ein Ei." 
<lurch die Worte 

.,grilne Wehrmachtmarken mit rotem Auf
druck fi.ir ein Ei; 

grilne Wehrmachtmarken mit schwarzem 
Aufdruck filr ein Viertel Liter Milch." 

ersetzt. 
~ 2. 

Das Muster neu eingefi.ihrter Wehrmacht
bezugscheine fi.ir Milch ergibt sich aus An
lage I. das Muster der Wehrmachtmarken 
filr Milch aus Anlage II. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am 15. April 1941 

in Kraft. 
D en Haag, am 8. April 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

Artikel 28. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Organi

satiebesluit Voedselvoorziening 1941". 

's-Gravenhage, 28 Maart 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

8 April 1941. VIERDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied ter aanvul
ling van de Verordening No. 51/,940 be
treffende h.et invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit
sche weermacht voor den aankoop van 
levens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is . (Ver
ordeningenblad, Stuk 15.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In § 3 van de Verordening No. 51/,940 
betreffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duitsche 
weermacht voor den aankoop van levens
en voedermiddelen, die onder de distributie 
vallen of waarv:m het gebruik in het alge
meen verboden is, zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de Verordening No. 14/1941, 
worden de woorden ,,groene militaire distri
butiebons voor een ei." vervangen door de 
woorden 

.,groene militaire distributiebons met roo
den opdruk voor een ei; 

groene militaire distributiebons met zwar
ten opdruk voor ¼ liter melk." 

Artikel 2. 

H et model van de nieuw ingevoerde mili
taire distributiekaart voor melk en van de 
militaire distributiebon voor melk is vastge
steld, als in bijlage I , onderscheidenlijk II , 
is aangegeven. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt op 15 April 1941 

in werking. 
's-Gravenhage, 8 April 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 
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7. April z941. VERORDNUNG des Gene

ralsekretars im Ministerium fiir Justiz 
iiber die gerichtliche Behandlung von 
Wirtschaftsstrafsachen . (Verordnungs
blatt, Stuck 15.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/r940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet : 

ABSCHNITT I. 

Verfahr,m in erster Instanz. 

§ I. 

(1) Bei jedem Landgericht ( arrondisse
ments-rechtbank) werden aus einem Mit
glied bestehende (einfache) Kammern zur 
Behandlung von Wirtschaftsstrafsachen ge
bildet. 

(2) Die Mitglieder dieser Kammern 
werden vom G eneralsekretar im Ministerium 
fiir Justiz bestimmt; sie e rhalten die Amts
bezeichnung ,,Wirtschaftsrichter". 

7 April 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie met betrekking tot de berech
ting van strafzaken, rakende het econo
mische !even. (Verordeningenblad, 
Stuk 15.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

TITEL I. 

Rechtsgeding in eersten aanleg. 

Artikel r. 
(1) Bij iedere arrondissements-rechtbank 

worden ingesteld uit een lid bestaande ( en 
kelvoudige) kamers voor de berechting van 
strafzaken, rakende het economisch !even. 

(2) De leden dezer kamers worden aan
gewezen door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie; zij dragen den 
titel .,economische rechter". 
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§ 2. 

Der Wirtschaftsrichter ist i11 erster In
stanz ausschliesslich zustiindig flir alle Ver
brechen ( misdrijven) und Uebertretungen 
( overtredingen), die mit'Sfrafe bedroht sind 

I) im Krisengesetz flir die Landwirt
schaft I933 (Lahdbouw-Crisiswet z933); 

2) im Gesetz ilber die Bodenerzeugung 
193g (Bodemproductiewet I939); 

3) im Zuteilungsgesetz I939 (Distribu
tiewet 1939); 

4) · im Preistreiberei- und Hamstergesetz 
1939(Prijsopdrijvings- en hamsterwet z939); 

5) in den auf Grund des § 1 der Verord
nurig Nr. 8/1940 iiber Arbeitsbeschriinkui:i
gen erlassenen Vorschriften; 

6) in den auf Grund des § 1 der Ver
ordnung Nr. z5/1940 ilber den Transport von 
Personen und Giitern erlassenen Vorschrif
ten; 

. 7) in den auf Grund c;les § 3 der Verord
m1mg Nr. 1n/1940 iiber das Verbot der 
Kilrzung von Lehnen und Gehiiltern erlas-
senen Vorschriften; · 

8) in den auf Grund des § 8 der Verord
nung Nr. 217/1940 iiber die Gestaltung der 
Lehne und Gehiilter und der sonstigen Ar
be,itsbedingungen erlassenen Vorschriften; 

9) in der Preisiiberwachungsverordnung 
(Nr. n/i94I); 

10) in der Verordnung ilber die Nah
ru11,gsversorgung (Nr. 12/r941); 

q) in der Verordnung Nr. 42 /1941 ilber 
die "Dienstpflicht und die Beschriinkung des 
Arbeitsplatzwechsels; 

12) in der Devisenverordnung 1941 (Nr. 
63/i941); 

13) in der Verordnung ilber die Organi
sation der Erniihrungswirtschaft 1941 (Nr. 
69/1941); 

14) in anderen Rechtsvorschriften, inso
weit sie dies ausdrilcklich bestimmen, 
sofern diese strafbaren Handlungen zur Zu
stiindigkeit der Gerichte gehoren. 

§ 3. 
Auf das Verfahren vor dem Wirtschafts

richter finden die Bestimmungen iiber das 
Verfahren vor dem Polizeirichter entspre
chende Anwendung mit der Massgabe, dass 

1) die Artikel 369,375, 376 und, im Falle 
einer gerichtlichen Voruntersuchung, Artikel 
238, Absiitze 2 bis 5, der Strafprozessord
nung (Wetboek van Strafvordering) keine 
Anwendung finden; 

2) weder gege n die Anzeige einer weite
ren Verfolgung noch gegen die Vorladung 
Bes.chwerde zuliissig ist: 
in der Zeugenliste erwiihnten, jedoch nicht 

3) der Richter von der Vernehmung von 
erschienenen Zeugen absehen kann, falls er 
diese Vernehmung zur Beurteilung der 
Sache flir nicht unbedingt notwendig halt; 

4) der Richter nicht dazu verpflichtet 
ist, auf Antrag des Angeklagten das Urteil 
schriftlich zu fallen; 

Artikel 2. 

De economische rechter oordeelt in eer
sten aanleg bij uitsluiting over alle misdrij
ven en overtredingen,. waartegen straf is be
dreigd in : 

1) de Landbouw-Crisiswet 1933; 

2) de Bodemproductiewet 1939; 

3) de Distributiewet 1939; 

4) de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939; 

5) de voorschriften, uitgevaardigd op 
grond van § 1 der Verordening No. 8/1940 
betreffende het beperken van werk; 

6) de voorschriften, uitgevaardigd op 
grond van § 1 der Verordening No. 15/1940 
betreffende het vervoer van personen en goe
deren; 

7) de voorschriften, ui tgevaardigd op 
grond van artikel 3 der Verordening No. nr/ 
1940 betreffende het verbod van verlaging 
van loonen en salarissen; 

8) de voorschriften, uitgevaardigd op 
grond van artikel 8 der Verordening No. 
217/1940 betreffende de totstandkoming van 
regelingen in zake loonen, salarissen en an
dere arbeidsvoorwaarden; 

9) het Prijsbeheerschingsbesluit (No.' 
n /1941); 

10) het Voedselv,oorzieningsbesluit (No. 
12/r941); 

n) de Verordening No. 42/i941 betref
fende de verplichting tot het verrichten van 
diensten en betreffende de beperkirig ten 
aanzien van het veranderen van betrekking; 

12) het Deviezenbesluit 1941 (No. 63/ 
1941); 

13) het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 (No. 69/1941); 

14) andere rechtsvoorschriften voor zoo
ver deze zulks uitdrukkelijk bepalen, 
een en ander voor zoover deze strafbare fei
ten tot de kennisneming van de rechterlijke 
macht behooren. 

Artikel 3. 
Op het rechtsgeding voor den economi

schen rechter vinden de bepalingen betref
fende het rechtsgeding voor den politierech
ter overeenkomstige toepassing, behoudens 
de navolgende afwijkingen: 

1) de artikelen 369, 375, 376 en, in geval 
van een gerechtelijk vooronderzoek, 238, 
tweede tot en met vijfde lid, van het Wet
boek van Strafvordering blijven buiten toe
passing; 

2) noch tegen de kennisgeving van ver
dere vervolging, noch tegen de dagvaarding 
wordt een bezwaarschrift toegelaten ; 

3) de rechter kan van het hooren van op 
de lijst van getuigen voorkomende niet ver
schenen getuigen afzien, indien hij dit hoo
ren voor ·de beoordeeling van · de zaak niet 
bepaald noodzakelijk acht; 

4) de rechter is niet verplicht op ver
zoek van den verdachte schriftelijk vonnis 
te wijzen; 
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s) wenn es sich um eine Uebertretung 
handelt, die Artikel 383 bis 393 und 398, Ab
satz I , Ziffern 9 und II, der Strafprozess
ordnung entsprechende Anwendung finden. 

ABSCHNITT II. 

Rechtsmittel. 

§ 4. 
Gegen die Urteile des Wirtschaftsrichters 

ist Einspruch nicht zulassig. 

§ 5. 
(I) Berufung des Angeklagten ist zu

lassig in den Fallen, in denen eine Freiheits
strafe oder eine zweihundert Gulden liber
steigende Geldstrafeverhangtworden ist;Be
rufung des Staatsanwalts ist zulassig in den 
Fallen, in denen eine solche Strafe beantragt 
wurde. 

(2) Die in den Artikeln 408 und 4m der 
Strafprozessordnung erwahnten Fristen be
tragen acht Tage an Stelle von vierzehn Ta
gen; die im Artikel 4I3 , Absatz I, erwahnte 
Frist betragt fi.inf Tage an Stelle von zehn 
Tagen. 

(3) M it der Behandlung in zweiter In
stanz werden aus drei Mitgliedern bestehen
de Sonderkammern des Oberlandesgerichtes 
( gerechtshof) beauftragt. 

§ 6. 
Falls Revision (beroep in cassatie) einge

legt wird, betragen die in den Artikeln 433 , 
Absatz I, und 435, Absatz 2, erwahnten 
Fristen flinf Tage an Stelle von zehn Tagen 
und die in den Artikeln 434, Absatz 3, 436, 
Absatz I, und 437, Absatz I, erwahnten 
Fristen vier Tage an Stelle von acht Tagen. 

ABSCHNITT III. 

Schlussbestimmung. 

§ 7. 
(I) Diese Verordnung tritt am I5. Mai 

I94I in Kraft. 
(2) Sie findet keine Anwendung auf die 

vor diesem Zeitpunkt bei irgendeinem G e
richt anhangig gewordenen Sachen. 

D en Haag, am 7. April I94I. 
Der G.-S. im Min. fiir justiz (mit der W ahr

nehmung der Geschalte beauftragt), 
J. P . HOOYKAAS. 

4. April I94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien flir Jus
tiz und flir Landwirtschaft und Fische
rei zur Forderung der Pferdezucht. 
(Verordnungsblatt , Stuck 15.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gem.ass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/i940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

5) in geval van berechting van overtre
dingen vinden de artikelen 383 tot en met 
393 en 398, eerste lid, onder 9 °. en II 

O 
., van 

het W etboek van Strafvordering overeen
komstige toepassing. 

TITEL II. 

Rechtsmiddelen. 

Artikel 4. 
Tegen uitspraken van den economischen 

rechter kan geen verzet worden gedaan. 

Artikel 5. 
(I) De verdachte kan hooger beroep in

stellen in de gevallen, waarin vrijheidsstraf 
of geldboete boven tweehonderd gulden is 
opgelegd ; het openbaar ministerie kan hoo
ger beroep instellen in de gevallen, waarin 
een dezer straffen werd gevorderd. 

(2) De termijnen, vermeld in de artike
len 408 en 410 van het Wetboek van Straf
vordering, bedragen in plaats van veertien 
dagen acht dagen; de termijn, bedoeld in 
artikel 413, eerste lid, bedraagt in plaats van 
tien dagen vijf dagen. 

(3) De berechting in hooger beroep is 
toevertrouwd aan bijzondere kamers van het 
gerechtshof, bestaande uit drie leden. 

Artikel 6. 
In geval van beroep in cassatie bedragen 

_de termijnen, vermeld in de artikelen 433, 
eerste lid, en 435, tweede lid, in plaats van 
tien dagen vijf dagen en de termijnen, ver
meld in de artikelen 434, derde lid, 436, eer
ste lid, en 437, eerste lid, in plaats van acht 
dagen vier dagen. 

TITEL III. 

Slot be paling. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op 15 

Mei 1941. 
( 2) Het is niet van toepassing op zaken, 

v66r dien datum bij eenig gerecht aanhangig 
gemaakt. 

's-Gravenhage, 7 April 1941. 

De w nd S .-G. van het Dep. van justitie, 
J. P . H OOYKAAS. 

4 April I94I. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Vis
scherij ter bevordering van de paarden
fokkerij. (Verordeningenblad, Stuk 15.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 
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§ I. 

(1) Die Generalsekretiire in den Minis
terien fi.ir Justiz und fi.ir Landwirtschaft und 
Fischerei konnen einem oder mehreren 
rechtsfahigen Vereinen oder Stiftungen -
unter naher zu bestimmenden Bedingungen 
- die Erlaubnis erteilen, zur Forderung der 
Pferdezucht einen Totalisator bei Galopp
und Trabpferderennen einzurichten. 

(2) Das Betreiben eines solchen Tota
lisators und das Wetten bei ihm ist nicht 
strafbar, wenn die gestellten Bedingungen 
beobachtet werden. 

§ 2 , 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ktindung in Kraft. 

Den Haag, ;im 4. April 1941. 
Der G.-S. im Min. liir .fustiz, 

(mit der Wahrnehmung der Ge
schafte beaultragt): 

J. P . H OOYKAAS . 

Der. G.-S . im Min. fiir Landwirtffchaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

8. April 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fi.ir Er
ziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung liber die Ernennung und Ent
lassung von Lehrpersonen an gemeind
lichen und privaten Schulen. (Verord
nungsblatt, Stuck 15.) 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr. 
137/1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/I940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Wenn der Gemeinderat eine erledigte 
Stelle im Lehrpersonal einer Schule fi.ir Ele
mentarunterricht, erweiterten Elementarun
terricht, hoheren Unterricht oder Gewerbe
unterricht oder einer Lehrerbildungsanstalt 
durch die Emennung einer stiindigen Lehr
kraft neuzubesetzen hat, so schreibt der Ma
gistrat die Stelle moglichst drei Monate vor 
dem Eintritt der Vakanz in den vom Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Erziehung, 
Wissenschaft und Kulturverwaltung zu be
stimmenden Zeitungen oder Zeitschriften 
aus. 

§ 2. 

Die Emennung findet auf Grund einer 
Bewerberliste statt, die vom Magistrat dem 
Generalsekretiir im Ministerium fi.ir Erzieh
ung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
oder der von diesem bestimmten Stelle vor
gelegt wird; sie enthalt drei mit Grunden 
versehene Altemativvorschlage von zum je
weiligen Unterricht befugten Personen. Der 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Erzieh
ung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
oder die von ihm bestimmte Stelle ist be-

Artikel 1. 

(1) Door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen-van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kan aan een of meer 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigin
gen of stichtingen onder nader te stellen 
voorwaarden worden toegestaan, ter bevor
dering van de paardenfokkerij, bij harddra
verijen en paardenrennen een totalisator te 
crganiseeren. 

(2) Het houden van zoodanigen totali 
sator en het wedden daarbij is niet straf
baar, indien de gestelde voorwaarden in acht 
worden genomen. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's- Gravenhage, 4 April 1941. 
De waarnemend S .-G. van het Dep. va11 

justitie, 
J. P . H OOYKAAS. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij , 

H . M. HIRSCHFELD. 

8 April 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming betreffende benoeming en 
ontslag van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke en bijzondere scholen. 
(Verordeningenblad, Stuk 15.) 

Op grond van artikel 2 der Verordening 
No. 137/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/I940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Indien de gemeenteraad in een vacature 

in het onderwijzend personeel van een school 
voor lager, uitgebreid lager, middelbaar, 
gymnasiaal of nijverheidsonderwijs of van 
een kweekschool voor onderwijzers en on
derwijzeressen door de benoeming van een 
vaste leerkracht moet voorzien, plaatsen 
burgemeester r.n wethouders, zoo mogelijk 
drie maanden v66r het openvallen der be
trekking, een oproep in de door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming aan te wijzen nieuwsbladen of tijd
schriften. 

Artikel 2 . 

De benoeming vindt plaats aan de hand 
van een voordracht, welke door burgemees
ter en wethouders aan den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming of aan 
de door dezen aangewezen instantie wordt 
voorgelegd; deze voordracht bevat de met 
redenen omkleede aanbevelingen van drie 
personen, die voor het geven van het betref
fende onderwijs bevoegd zijn. De Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe-
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fugt, diese Vorschlage ganz oder teilweise 
abzulehnen; die Entscheidung ist mit Grun
den zu versehen. W erden die Vorschlage 
ganz abgelehnt, so wird eine neue Bewerber
liste eingereicht, die wiederum drei mit 
GrUnden versehene Altemativvorschlage 
enthalt. Sollten drei geeignete Krafte nicht 
zum Vorschlag verfUgbar sein, so genUgt 
auch eine Zweierliste und im Notfa ll der 
Vorschlag einer Einzelperson. 

§ 3. 
Die gemass ~ 2 eingereichten Vorschlage 

gelten als genehmigt, wenn der Generalse
kretar im Ministerium fUr Erziehung, Wis
senschaft und Kulturverwaltung oder die 
von ihm bestimmte Stelle sich sechs Wochen 
nach Empfang derselben nicht geaussert hat. 

§ 4. 
Falls eine erledigte Stelle durch die Er

nennung einer zeitweiligen Lehrkraft besetzt 
wird, wird in gleicher Weise wie bei einer 
Emennung zum standigen Dienst verfahren, 
wenn die Emennung fUr die Zeit von vier 
Monaten oder m ehr erfolgt oder wenn zwi
schen dem Eintritt der Vakanz und dem 
Dienstantritt der neuen Lehrkraft mehr als 
vier Monate liegen. 

§ 5. 
Die beabsichtigte Entlassung von Lehr

kraften ist dem Generalsekretar im Minis
terium fUr Erziehung, Wissenschaft und Kul
turverwaltung oder der von ihm bestimmten 
Stelle anzuzeigen, es sei denn, dass sie auf 
Wunsch des zu Entlassenden erfolgt. Die 
Entlassung gilt als genehmigt, wenn sich der 
Generalsekretar im Ministerium fUr Erzie
hung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
oder die von ihm bestimmte Stelle binnen 
einer Frist von sechs Wochen nicht geaussert 
hat. 

§ 6. 
Auf die Emennung und Entlassung von 

Lehrpersonen an privaten Schulen finden 
die Bestimmungen der §§ 1 bis 5 mit der 
Massgabe entsprechende Anwendung, dass 
der Schulvorstand an die Stelle des Magi
strates und des Gemeinderates tritt. 

§ 7. 
Eine Emennung oder Entlassung, die ent

gegen den Bestimmungen dieser Verordnung 
erfolgt, ist nichtig. 

§ 8. 
R echtsvorschriften, die den Bestimmun

gen dieser Verordnung entr;r•genstehen , tre
ten ausser Kraft. 

§ g. 
Diese Verordmmg tritt am T age ihrer ·, •cr 

kUndung in Kraft. 
D en Haag, am il . April 194, . 

Der G .-S. im Min . fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung, 

J. VAN DAM. 

ding, Wetenschap en Cultuurbescherming of 
de door dezen aangewezen instantie kan deze 
voordracht geheel of ten deele afwijzen; de 
beslissing is met redenen omkleeci. Wordt 
de voordracht geheel afgewezen, dan wordt 
een nieuwe voordracht ingediend, welke we
derom de met redenen omkleede aanbeve
lingen van drie personen bevat. Voor het ge
val er geen drie geschikte krachten voor de 
voordracht beschikbaar zijn, is een voor
dracht van twee, of zoo noodig een voor
dracht van een voldoende. 

Artikel 3. 
De overeenkomstig artikel 2 ingediende 

voordracht wordt beschouwd als goedge
keurd, wanneer de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming of de door de
zen aangewezen instantie zich niet binnen 
zes weken na ontvangst van de voordracht 
daaromtrent heeft geuit. 

Artikel 4. 
Voor het geval in een vacature door het 

benoemen van een tijdelijke leerkracht wordt 
voorzien, wordt gehandeld op dezelfde wij 
ze als voor een benoeming in vasten dienst, 
wanneer de benoeming geschiedt voor den 
tijd van vier maanden of !anger, of wannee~ 
sedert het openvallen van de betrekking t ot 
het in dienst treden van de nieuwe leerkracht 
meer dan vier maanden verloopen zijn. 

Artikel 5 . 
. Het beoogde ontslag van leerkrachten moet 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul 
tuurbescherming of aan de door dezen aan
gewezen instantie worden medegedeeld, ten
zij het ontslag op verzoek van den betref
fenden persoon gcschiedt. Het ontslag wordt 
beschouwd als goedgekeurd, wanneer de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming of de door dezen aangewezen instantie 
zich niet binnen .:es weken daaromtrent heeft 
geuit. 

Artikel 6. 
T en aanzien van de benoeming en het ont

§lag van onderwijzend persone_el vart bijzon
dere scholen vindt het bepaalde in de arti 
kelen I tot en met 5 overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat het school
bestuur in de plaats van burgemeester en 
wethouders en van den gemeenteraad treedt. 

Artikel 7. 
Een benoeming of ontslag, welke geschiedt 

in strijd met het bepaalde in dit besluit, is 
nietig. 

Artikel 8. 
Rechtsvoorschriften, welke in strijd zijn 

met het bepaalde in dit besluit, treden bui
ten werking. 

Artikel g. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 April 1941. 

De S.- G . van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J . VAN DAM. 
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3. April 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fiir Finan
zen, wodurch die Verordnung Nr. 52 / 
1941 Uber Anzeigepflicht und Amnestie 
auf steuerrechtlichem und devisenrecht
lichem Gebiete abgeandert wire! . (Ver
ordnungsblatt, Stiick 15.) 

Auf Grund des § 8 der Verordnung Nr. 
52 /1941 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. ,3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

§ 4°, Absatz 1, der Verordnung Nr. 52/194i 
iiber Anzeigepf!icht und Amnestie auf steu
errechtlichem und devisenrechtlichem Ge
biete hat zu lauten wie folgt: 

,,(1) Die Anzeige ist ohne besondere 
Aufforderung bis zum Ablauf des 20. Mai 
1941 zu erstatten." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 3. April 1941. 

Der G.-S. im Ministerium fiir Finanzen: 
In Vertretung 

H. POSTMA. 

5. April 1941 . VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fiir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfiih
rung des Zuteilungsgesetzes i939 (Zu
teilung von Milch) . (Verordnungsblatt, 
Stiick 15.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ l . 

Entrahmte und nicht entrahmte Milch 
sowie Schokolademilch im Sinne des Milch
beschlusses 1929 (Staatsblatt Nr. 72) sind 
Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2 . 

Die zur Durchfiihrung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretiir im Ministerium fiir Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 5. April 1941. 

Der. G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischert:;, 

H . M. HIRSCHFELD. 

3 April 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende wijziging van het 
Besluit Nr. 52 /1941 betreffende de ver
plichting tot aangifte en betreffende 
amnestie op het gebied der belastingen 
en der deviezen. (Verordeningenblad, 
Stuk is.) 

Op grond van artikel 8 van het Besluit No. 
52/i941 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 4, eerste lid, van het Besluit No. 
52 /1941 betreffende de verplichting tot aan
gifte en betreffende amnestie op het gebied 
der belastingen en der deviezen wordt gele
zen als volgt: 

,,(1) De aangifte moet zonder dat daar
toe een bijzondere uitnoodiging wordt ge
daan, geschieden v66r of op 20 Mei 1941." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 April 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 
1°. S .-G. 

5 April 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris -Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet i939 (distribu
tie van melk). (Verordeningenblad, 
Stuk is.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
i939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/i 940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 

Al dan niet ontroomde melk, alsmede 
chocolademelk in den zin van het Melkbe
sluit i929 (Staatsblad No. 72) , worden aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van artikel 4 van de Distributiewet i939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 

den dag barer afkondiging. 
•~-Gravenhage, .,; April i941. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 
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4. April z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium ftir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
ftihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von GeflUgel) . (Verord
nungsblatt, Stiick Is). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars ftir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Alie Arten von GeflUgel, das ftir den 
menschlichen Genuss geeignet und <lurch 
Konservierung in Glas oder in BUchsen oder 
<lurch KUhlung dauerhaft gemacht ist, sind 
Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchftihrung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretiir im Ministerium ftir Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3 . 
Diese Verordnuug tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Deu Haag, am 4. April 1941. 

Der. G.-S. im Min. fiir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

23. April z94z . VERORDNUNG des 
Reichskommissars ftir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die Ver
ordnung Nr. 37/1940 Uber Massnahmen 
auf dem Gebiete des Devisen-, Steuer
und Zollschutzes abgeandert und er
ganzt wird. (Verordnungsblatt, Stiick 
16.) 

Auf Grund des § s des 'Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 37/i940 Uber Mass
nahmen auf dem Gebiete des Devisen-, 
Steuer- und Zollschutzes wird wie folgt ab
geandert und erganzt: 

I. 
§ 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Durchflihrung der Bestimmun

gen 
1) der Devisenverordnung 1941 (Nr. 63/ 

1941) und der dazu ergangenen und noch 
ergehenden Durchflihrungsvorschriften; 

2) des Zuteilungsgesetzes 1939 (Staats-

4 April z94z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van gevogelte). (Verordeningen
blad, Stuk 15.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
Alie voor menschelijke consumptie ge

schikte, door conserveering in glas of in blik 
dan we! door afkoeling verduurzaamde 
soorten gevogelte worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris -Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 4 April 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

23 April z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvul
ling en wijziging van de Verordening 
No. 37/1940 betreffende maatregelen op 
het gebied van de bescherming van de
viezen, belasting en douanerechten. 
(Verordeningenblad, Stuk 16.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 37/i940 betreffende 

maatregelen op het gebied van de bescher
ming van deviezen, belasting en douanerech
ten wordt als volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
§ 1 moet luiden als volgt: 
,,(1) De uitvoering van de bepalingen : 

1) van het Deviezenbesluit 1941 (No. 63/ 
1941) en van de uitvoeringsvoorschriften, 
uitgevaardigd of uit te vaardigen op grond 
van genoemd besluit; 

2) van de Distributiewet 1939 (Staats-
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blatt Nr. 633) und der dazu ergangenen und 
noch ergehenden Vorschriften, soweit es sich 
darin um die Bewirtschaftung von Diaman
ten und Gold handelt, 
obliegt ausser den dort genannten niederlan
dischen Beamten auch den Beamten des De 
visenschutzkommandos. 

(2) Besteht der Verdacht, dass eine Per
son gegen die Bestimmungen der unter Zif
fem 1 und 2 des Absatzes 1 genannten 
R echtsvorschriften zu handeln beabsichtigt, 
so kann das Devisenschutzkommando die zur 
Verhinderung der Zuwiderhandlungen erfor
derlichen Massnahmen treffen." 

II. 
§ 2 hat zu lauten: 
,.Die zustiindigen Dienststellen des Reichs

kommissars fiir die besetzten niederlandi
schen Gebiete sind befugt, in den besetzten 
niederlandischen Gebieten Ermittlungen an
zustellen und Massnahmen zu treffen, die zur 
Aufklarung und Durchfiihrung im R eichsge
biet anhangiger und anhangig werdender 
Ermittlungs- und Strafverfahren in Devi
sen-, Steuer- und Zollsachen erforderlich 
sind." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
lriindung in Kraft. 

D en Haag, am 23. April 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederli:indischen Gebiete; 
SEYSS-INQUART. 

N°. 78. 

23. April 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die Ver
ordnung Nr. 48/r940 liber die Aenderung 
des Umrechnungskurses der Reichskre
ditkassenscheine zum Gulden abgean
dert wird. (Verordnungsblatt, Stuck 16.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers iiber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Im § 1 der Verordnung Nr. 48/1940 iiber 
die Aenderung des Umrechnungskurses der 
Reichskreditkassenscheine zum Gulden wird 
die Zahl ,, 133" durch die Zahl ,,132,70" er
setzt. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
lriindung in Kraft. 

D en Haag, am 23. April 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederli:indischen Gebiete, 
S EYSS-lNQUART. 

blad No. 633) en van de voorschriften, mt
gevaardigd of uit te vaardigen op grond van 
genoemde wet, voor zoover deze het beheer 
van diamanten en goud betreffen, 
berust, behalve bij .de aldaar genoemde Ne
derlandsche ambtena'ren, ook bij de ambte
naren van het Deviezenbeschermingscom
mando (Devisenschutzkommando). 

(2) Bestaat het vermoeden, dat een per
soon voornemens is in strijd met het bepaal
de in de rechtsvoorschriften, bedoeld in het 
eerste lid, ender 1 en 2, te handelen, dan kan 
het Deviezenbeschermingscommando de 
maatregelen treffen, noodig ter verhindering 
van zoodanige handelingen." 

II . 
§ 2 moet luiden als volgt: 
,.De betrokken instanties bij den Rijks

commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied zijn bevoegd om in het bezette Ne
derlandsche gebied onderzoekingen in te stel
len en maatregelen te treffen, welke noodig 
zijn voor het ophelderen en het ten einde 
brengen van in het gebied van het Duitsche 
Rijk aanhangige of aanhangig te maken op
sporings- en strafzaken in aangelegenheden 
van deviezen, belasting en douanerechten." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 April 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche li,ebied, 
SEYSS-INQUART. 

23 April 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied, waarbij de Verorde
ning No. 48/1940, houdende wijziging 
van den koers voor het omrekenen van 
rijkscredietkasbiljetten (Reichskredit
kassenscheine) tot guldens, gewijzigd 
wordt. (Verordeningenblad, Stuk 16.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

In § 1 van de Verordening No. 48/r940, 
houdende wijziging van den koers voor het 
omrekenen van rijkscredietkasbiljetten 
( Reichskreditkassenscheine) tot guldens, 
wordt het getal ,,I33" vervangen door het ge
tal ,,I32,70". 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 April 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 



l'Z4 1941 

N °. 79. 

April 1941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fiir 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur
verwaltung, fiir Justiz, fiir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt, fiir Landwirt
schaft und Fischerei, fiir Waterstaat 
und fiir Soziale Angelegenheiten iiber 
die Gleichstellung von Priifungszeugnis
sen. (Verordnungsblatt , Stiick 16.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Zeugnisse, die von innerhalb des 
Grossdeutschen Reiches oder innerhalb der 
Niederlande gelegenen deutschen Unter
richts - und Erziehungsanstalten ausgestellt 
werden, werden den entsprechenden Zeug
nissen niederlandischer Unterrichts- und Er
ziehungsanstalten offentlicher oder privater 
(bijzonder) Art gleichgestellt. 

(2) Berechtigungen, die mit niederlan
dischen Zeugnissen verbunden sind, stehen 
- soweit es nach den geltenden niederlandi
schen Vorschriften keiner besonderen Geneh
migung bedarf - in gleichem Masse auch 
den Inhabern entsprechender deutscher 
Zeugnisse zu. Etwaige niederlandische Vor
schriften iiber die Beibringung einer beson
deren Genehmigung zur Berufs- oder Er
werbsausiibung bleiben unberiihrt, gleich
giiltig, ob der Zeugnisinhaber deutscher oder 
niederlandischer Staatsangehorigkeit ist. 

(3) Die Bestimmungen der Absatze 1 

und 2 haben nur Giiltigkeit fiir 
1) deutsche Reichsbiirger (§ 2 des 

Reichsburgergesetzes vom 15. September 
1935 - RGBI. I S. 1146 - in Verbindung 
mit § 1 der Ersten Verordnung zum Reichs
biirgergesetz vom 14. November 1935 -
RGBI. I S 1333), 

2) niederlandische Staatsangehorige(Ar
tikel 1 bis 6 des Gesetzes vom 12. D ezem
ber 1892 iiber die niederlandische Staatsan
gehorigkeit und die Einwohnerschaft -
Staatsblatt Nr. 268), es sei denn, class die 
niederlandische Staatsangehorigkeit nach 
dem 30. Januar r933 erworben wurde. 

(4) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung entscheidet auf Antrag, inwieweit 
die B estimmungen der Absatze 1 und 2 auch 
fiir andere als die im Absatz 3 bezeichneten 
Personen Giiltigkeit haben. 

§ 2 . 

(1) Ueber die Gleichstellung von Zeug
nissen, die von ausserhalb des Grossdeut
schen Reiches oder der Niederlande gelege
nen Unterrichts- und Erziehungsanstalten 
ausgestellt sind, mit den entsprechenden nie-

19 April 1941. BESLUIT van de Secreta 
rissen-Generaal van de Departementen 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij, van Waterstaat 
en van Sociale Zaken betreffende de 
gelijkstelling van getuigschriften. (Ver
ordeningenblad, Stuk 16). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Getuigschriften, welke door binnen 
het Groot-Duitsche Rijk dan wel binnen Ne
derland gelegen Duitsche onderwijsinstellin
gen warden uitgereikt, warden gelijkgesteld 
met de overeenkomstige getuigschriften van 
Nederlandsche openbare of bijzondere on
derwijsinstellingen. 

(2) Aan Nederlandsche getuigschriften 
verbonden bevoegdheden kunnen - voor 
zoover volgens de geldende Nederlandsche 
voorschriften geen bijzondere goedkeuring 
noodig is - door de bezitters van overeen
komstige Duitsche getuigschriften op de
zelfde wijze warden uitgeoefend. Eventueele 
Nederlandsche voorschriften t en aanzien van 
de overlegging van een bijzondere goedkeu
ring voor de uitoefening van een beroep of 
een bedrijf blijven onaangetast, onverschil
lig of de bezitter van het getuigschrift het 
Duitsche Staatsburgerschap of het Nede'r
landerschap bezit. 

(3) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid geldt slechts voor : 

1) Duitsche Rijksburgers (§ 2 der Rijks 
burgerwet -- Reichsbiirgergesetz - van 15 
September 1935, R.W.B. I. , biz. n46, in ver
binding met § 1 van de Eerste Verordening 
op de Rijksburgerwet - Erste Verordnung 
zum Reichsbiirgergesetz - van 14 Novem
ber 1935, R.W.B . I, biz. 1333); 

2) personen, die het Nederlanderschap 
bezitten (artikelen 1 tot en m et 6 van de 
wet van 12 December 1892, Staatsblad No. 
268, op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap), tenzij zij het Nederlanderschap 
na 30 Januari 1933 hebben verkregen. 

(4) D e Secretaris-Generaal van het D e
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming beslist op verzoek, in 
hoeverre het bepaalde in het eerste en twee
de lid ook op andere dan de in het derde lid 
genoemde personen van toepassing 1s. 

Artikel 2. 

(1) Over de gelijkstelling van getuig
schriften, welke door buiten het Groot-Duit
sche Rijk en Nederland gelegen onderwijs 
instellingen zijn uitgereikt, met de overeen
komstige Nederlandsche getuigschriften be-
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derlandischen Zeugnissen entscheidet der 
Generalsekretar im Ministerium ftir Erzie
hung, Wissenschaft und Kulturverwaltung 
auf Antrag. Die auf Grund der im Satz 1 

e rwahnten Zeuguisse auszuiibende Tatig
keit darf vor Genehmigung des Antrages 
nicht b egonnen werden. 

(2) Personen, welche im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung eine Ta
tigkeit im Sinne des Absatzes I ausiiben, 
stellen den dort erwahnten Antrag binnen 
zweier M onate; sie diirfen ihre Tatigkeit bis 
au£ weiteres fortsetzen. 

(3) Fiir die Pflicht zur Antragstellung 
im Sinne der Absatze 1 und 2 ist es gleich
giiltig, ob die ausgeiibte Tatigkeit sich als 
haupt- oder nebenberufliche, entgeltliche 
oder unentgeltliche Beschaftigung darstellt. 

§ 3. 
Der Generalsekretar im Ministerium flir 

Erziehung, Wissenschaft und Kulturverwal
tung · erlasst · die zur Durchflihrung dieser 
Verordnung notwendigen Vorschriften. 

§ 4. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 19. April 1941. 

D er G.-S. im M in. fiir Erziehung, Wissen
schalt und Kulturverwaltung, 

J. VAN DAM. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz ( mit der 
Wahrnehmung der Geschalte beauf
tragt), 

] . P . HOOYKAAS. 

Der G .-S. im Min . fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCH FELD. 

Der. G.-S. im Min. fiir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

Der G .-S. im Min . fiir Waterstaat, 
D . G . w. S PITZEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schalte beauitragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 80. 

2r. April ,94r. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium flir Fi
nanzen zur Aufhebung des Fahrradsteu
ergesetzes (Staatsblatt 1924, Nr. 306). 
(Verordnungsblatt, StUck 16.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/i940 und gemass den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. .,/i940 des R eichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen ·G ebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Das Fahrradsteuergesetz (Staatsblatt 
1924, Nr. 306) wird mit Wirkung vom 1. Mai 

~list de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, W etenschap en Cul
tuurbescherming op desbetreffend verzoek. 
Werkzaamheden, te verrichten op grond van 
getuigschriften, als bedoeld in den eersten 
volzin, mogen geen aanvang nemen voordat 
het verzoek is ingewilligd. 

(2) P ersonen, die op het tijdstip van in 
werking treden van dit besluit werkzaamhe
den in den zin van het eerste lid verrichten , 
dienen het aldaar bedoelde verzoek binnen 
twee maanden in; zij mogen hun werkzaam
heden voorloopig voortzetten . 

(3) De in het eerste en tweede lid be
doelde verplichting tot indiening van dit ver
zoek is geheel onafhankelijk van het feit, of 
de werkzaamheden als hoofd-, dan we! als 
nevenberoep, bezoldigd, dan we! onbezol
digd warden verricht. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

m ent van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming stelt de voor de uitvoering 
van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
vast. 

Artikei" 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 April 1941. 

De S .- G . van het Dep. van Opvoeding, 
Weteruichap en Cultuurbescherming, 

J . VAN DAM. 

De wnd S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J. P . H ooYK AAS. 

, De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G . w. S PITZEN. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
S ociale Zaken, 

R. A. VER WEY . 

2 , April 194r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Financien tot intrekking van de 
Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
No. 306) . (Verordeningenblad, Stuk 16) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
No. 306) vervalt m et ingang van I Mei 194,, 
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1941 aufgehoben; es b leibt hinsichtlich der 
vor diesem Zeitpunkt bereits verwirkten 
Geldstrafen und der begangenen strafbaren 
Handlungen in Kraft. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 2r. April 1941. 
Der G .-S. im Min . fiir Finanzen, 

In V ertretung 
H . P OSTMA . 

N °. 81. 

25. April I94I. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fiir Justiz 
und des Innern iiber die Beendigung 
von Mietverhaltnissen, die unbewegliche 
Sachen betreffen (Mieterschutzverord
nung 1941). (Verordnungsblatt, Stuck 
17.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr, 3/1940 des Reichskomm1ssars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Raumungsklagen, die eingebracht werden, 
um fiir den Mietgegenstand einen hiiheren 
Mietzins ausbedingen oder in irgendwelcher 
Form einen grosseren Vorteil als den gesetz
ch e rlaubten erzielen zu kiinnen, sind ab-

zuweisen. 

§ 2. 

(1) Der Vermieter einer unbeweglichen 
Sache kann die Raumung durch den Mieter 
oder den ehemaligen Mieter nur verlangen, 
wenn 

1) ihm info!ge eines unzulassigen Ge
brauchs der Mietraume, infolge einer er
heblichen Belastigung seiner selbst oder sei
ner Hausgenossen oder infolge Nichtzahlung 
des Mietzinses die Fortsetzung ctes Mietver
haltnisses nicht zugemutet werden kann; 

2) der Vermieter die Mietraume so drin
gend zum persiinlichen Gebrauch benotigt, 
dass ihm unter billiger Beriicksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen und sozialen 
Bediirfnisse beider Parteien die Fortsetzung 
des Mietverhaltnisses nicht zugemutet wer
den kann; 

3) der Vermieter die Mietraume benotigt, 
um eine ihm durch Rechtsvorschrift oder 
hoheitliche Verfiigung auferlegte Verpflich
tung erfiillen zu kiinnen. 

(2) Wegen Mietzinsriickstandes (Absatz 1, 
Ziffer 1) kann der Vermieter Raumung nicht 
verlangen, wenn die Nichtzahlung des Miet
zinses unter billiger Beriicksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen und sozialen Be
diirfnisse beider Parteien nicht als erheblich 
angesehen werden kann. 1st der Mieter mit 
einem Betrage im Verzug, der den fiir die 
Dauer eines Monats zu entrichtenden Miet
zins nicht iibersteigt, so ist die Nichtzahlung 
nur dann als erheblich anzus·ehen, wenn 

1941 

behalve ten aanzien van de dan reeds ver
beurde boeten en van de begane strafbare 
feiten. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, rx April 1941. 
De S.- G. van het D ep . van Financien , 

H. P OSTMA. 
1° .-S.-G . 

N °. 81. 

25 April I94I- BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken, 
houdende bepalingen in verband met 
het eindigen van huur van onroerende 
goederen (Huurbeschermingsbesluit 
1941). (Verordeningenblad, Stuk 17.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Vorderingen tot ontruiming, aanhangig ge
maakt ten einde voor het verhuurde goed 
een hoogeren huurprijs te kunnen bedingen 
of op eenigerlei wijze meer voordeel dan 
wettelijk is geoorloofd te kunnen verkrijgen, 
worden afgewezen. 

Artikel 2. 

(1) De verhuurder van een onroerend 
goed kan de ontruiming door den huurder of 
den gewezen huurder slechts vorderen, indien 

1) wegens onbehoorlijk gebruik van het 
verhuurde goed, wegens ernstigen overlast, 
hem zelf of zijn huisgenooten aangedaan, of 
wegens wanbetaling van de huurpenningen, 
voortzetting van de huur niet van den huur-
der kan word en gevergd; · 

2) de verhuurder het verhuurde goed zoo 
dringend voor eigen gebruik noodig heeft , 
dat van hem, de economische belangen en 
maatschappelijke behoeften van beide par
tijen naar billijkheid in aanmerking genomen, 
voortzetting van de huur niet kan worden 
gevergd; 

3) de verhuurder het verhuurde goed 
noodig heeft, ten einde te kunnen voldoen 
aan een verplichting, welke hem door eenig 
rechtsvoorschrift of door een beschikking van 
overheidswege is opgelegd . 

(2) De verhuurder kan wegens achter
stallige huur (lid 1, onder 1) geen ontruiming 
vorderen, indien de wanbetaling, de econo
mische belangen en de maatschappelijke be
hoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, als van geringe be
teekenis kan worden beschouwd. Indien de 
huurder met de betaling van een bedrag, 
hetwelk de over een maand verschuldigde 
huurpenningen niet overschrijdt, in verzuim 
is, wordt de wanbetaling slechts dan als van 
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bierfiir kein zvreichender Grund votlag; ist 
<ler Mieter mit einem hiiheren Betrag im 
'/erzug, so ist die Nichtzahlung nur dann als 
erheblich anzusehen, wenn ihm unter billiger 
Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Inte
ressen und sozialen Bediirfnisse bcider Par
teien eine fristgerechte Zahlung zugemutet 
werden konnte. Soweit die Nichtzahlung 
nicht als erheblich angesehen wird, kann der 
Richter Art und W eise der Zahlung des Mir,t
:zinses festsetzen. 

§ 3. 
(1) Der Mieter kann gegeniiber einer 

Kiindigung oder gegeniibe.r dem Verlangen 
<les Vermieters, bei Ablauf des Mietverhalt
nisses auszuziehen, bei dem Gericht , das fiir 
<lie Raumun gsklage zustandig ware, die 
Feststellung beantragen, dass 

1\ eine etwaige Raumungsklage aus § 1 
abzuweisen ware oder 

2) die Raumung auf Grund des § 2 nicht 
verlangt werden Kann. 

(2) Eine Entscheidung gemass Absatz I 
•.st fiir beide Teile in einem spateren Rau
mungsprozess bindend, es sei denn, dass eine 
Partei neue Tatsachen vorbringt. 

§ 4. 
Die Entscheidungen des Richters aus den 

'§§ I bis 3 unterliegen weder der Berufung 
noch der Revision (beroep in cassatie) mit 
Ausnahme der R evision zur Wahrung des 
Gesetzes (cassatie in het be!ang der wet). 

§ 5. 
(r) In alien Raumungsprozessen kann der 

Richter dem Mieter eine Frist gewahreri, 
innerhalb deren dieser den Mietgegenstand 
.zu raumen hat. In diesem Falle wird es so 
angesehen, als ob das Mietverhaltnis bis zum 
Ende dieser Frist fortdauere . 

(2) Der Richter kann diese Frist einmal, 
u nd zwar um hiichstens zwei Monate, ver
langeren. Der Antrag auf Verlangerung muss 
:spatestens vier Wochen vor Ablauf der ersten 
Raumungsfrist gestellt werden. 

§ 6. 
Wenn der Richter die Klage auf Raumung 

abweist oder dem Antrag des Mieters aus 
-§ 3 stattgibt , wird es, falls die Mietzeit ab
.gelaufen ist, so angesehen, als ob der Miet
vertrag unter denselben Bedingungen vom 
Ende der Mietzeit ab auf unbestimmte Zeit 
·verlangert sei. 

§ 7. 
(r) In jeder Lage des Raumungsrechts

:streits oder eines Verfahrens aus § 3 kann 
<ler Richter, soweit dies unter billiger Be
riicksichtigung der wirtschaftlichen Interes
·spn und sozialen Bediirfnisse beider Parteien 
.angemessen erscheint, im Einvernehmen mit 
-ihnen die Bedingungen des urspriinglichen 
Mietvertrages erganzen oder abandern, ins
'besondere den Mietzins unter Beobachtung 
<ier einschlagigen Vorschrtften anderweitig 
festsetzen . 

(2) Lehnt der Mieter eine vom Richter 
fiir billig gehaltene Aenderung ab , so kann 

gewi<,ht beschouwd, wanneer daarvoor geen 
genoegzame grond aanwezig was ; indien de 
huurder met de betaling van C!Pn hooger be
drag in verzuim is, wordt de wanbetaling 
slechts dan als van gewicht beschouwd , wan
neer van hem, de economische belangen en de 
maatschappelijke behoeften van beide par
tijen naar billijkheid in aanmerking geno
men, tiidige betaling gevergd kon worden. 
Voor zoover de wanbetaling niet als van 
gewicht wordt beschouwd, kan de rechter de 
wijze van betaling der huurpenningen be-
palen.. Artikel 3. 

(r) De huurder kan na opzegging door 
den verhuurder of indieri deze vordert, dat 
het gehuurde goed na geeindigde huur moet 
worden verlaten, den rechter, die bevoegd 
zou zijn van de vordering tot ontruiming 
kennis te nemen, verzoeken te verklaren: 

r) dat een eventueele vorderirig tot ont
ruiming krachtens artikel I dient te worden 
afgewezen, of 

2) dat de ontruiming op grond van artikel 
2 niet kan worden gevorderd. 

(2) Aan een uitspraak, als bedoeld in het 
eerste lid , zijn in een latere ontruimings
procedure beide partijen gebonden, tenzij 
een der partijen nieuwe feiten aanvoert. 

Artikel 4. 
Tegen rechterlijke beslissingen, gegrond 

op de artikelen I tot en met 3, staat hooger 
beroep noch beroep in cassatie open, met 
uitzondering van cassatie in het belang der 
wet. 

Artikel 5. 
(I) In alle gedingen tot ontruiming kan 

de rechter den huurder een termijn gunnen, 
binnen welken deze het gehuurde moet 
hebben ontruimd. In dat geval wordt de 
huurovereenkomst geacht tot het einde van 
dien termijn te hebben voortgeduurd . 

(2) De rechter kan dezen termijn slechts 
eenmaal en wet met ten hoogste twee maan
den verlengen. Het verzoek tot verlenging 
moet uiterlijk vier weken voor het verstrij
ken van den eersten termijn van ontruiming 
worden ingediend. 

Artikel 6. 
Wijst de rechter de vordering tot ont

ruiming af of willigt hij het verzoek van' den 
huurder krachtens artikel 3 in, dan wordt in 
6eval van geeindigde huur, vat' het einde der 
huur gerekend , een nieuwe huurovereen
komst geacht op dezelfde voorwaarden voor 
onbepaalden tijd te zijn gesloten. 

Artikel 7. 
(r) In elken stand van het geding tot 

ontruiming of van een procedure krachtens 
artikel 3 kan de rechter , voor zoover hem, de 
economische belangen en maatschappelijke 
behoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, redelijk voorkomt , 
in overeenstemming met partijen <le voor
waarden der oorspronkelijke huurovereen
komst aanvullen of wijzigen, met name ook 
den huurprijs wijzigen, zulks met inachtne
ming van de daaromtrent geldende voor
schriften. 

(2) Stemt de huurder niet toe in een door 
den rechter redelijk geachte wijziring, dan 

12 
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der Richter ihm den Schutz der §§ 1 und 1 
versagen. 

§ 8. 
(1) Die Artikel 56 bis 58 der Zivilprozess

ordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering) sind mit der Massgabe anzuwen
den, dass der Richter die Kosten ganz oder 
teilweise gegeneinander aufheben kann. 

(2) Falls einer Klage gemass § 2, Absatz 1, 
Ziffer 2, statt gegeben wird, sind jedoch die 
Kosten bis zur Urteilsverkiindung nicht dem 
Mieter aufzuerlegen. Ausserdem kann der 
Richter auf Antrag des Mieters den Ver
mieter verpflichten, dem Mieter die fiir den 
Umzug innerhalb des Gemeindebezirkes er
forderlichen Kosten ganz oder teilweise zu 
ersetzen, wenn dies nach Lage der Sache 
unter billiger Beriicksichtigung der wirt
schaftlichen Interessen und sozialen Be
diirfnisse beider Parteien angemessen er
scheint. 

§ 9. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft . 
(2) Sie wird als ,,Mieterschutzverordnung 

1941" zitiert. 
(3) Sie gilt auch fiir zur Zeit ihres In

kraftb'etens bereits rechtshangige Sachen. 

Den Haag, am 25. April 1941. 
Der G .• S. im Min . fur Justiz (mit der Wahr

nehmung der Geschafte beauftragt), 
J. p. HooYKAAS. 

Der G.-S. im Min. des Innern , 
K. J. FRED ERIKS. 

0
• 82. 

23. April r941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fiir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
fiihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Kartoffeln) . (Verord
nungsblatt, Stuck 17.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ I . 

Kartoffeln aller Art sind Zuteilungswaren 
im Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsge
setzes 1939. 

§ 2 . 
Die zur Durchfiihrung des § 1 erforder

lichen Vorschriften werden vom Generalse
kretar im Ministerium fiir Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft. 
Den Haag, am 23. April 1941. 

Der G.-S. im Min . fur Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD . 

kan deze hem het recht ontzeggen zich op 
het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 te be
roepen. 

Artikel 8. 
(1) De artikelen 56 tot en met 58 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring zijn van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de rechter de kosten 
geheel of ten deele k«n compenseeren. 

(2) Wordt een vordering toegewezen op 
grond van het bepaalde bij artikel 2 , eerste 
lid, onder 2, dan zullen de kosten, tot de 
uitspraak van het vonnis vallende, niet ten 
laste van den huurder worden gebracht. 
Bovendien kan de rechter op verzoek van 
den huurder den verhuurder de verplichting 
opleggen, den huurder de noodzakelijke 
kosten van verhuizing binnen de gemeente 
geheel of ten deele te vergoeden, indien hem 
zulks, gelet op de omstandigheden en de 
economische belangen en maatschappelijke 
behoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, redelijk voorkomt. 

Artikel 9. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Huur

beschermingsbesluit 1941 ". 
(3) Het is mede van toep_assing op ge

dingen, die ten tijde der inwerkingtreding van 
dit besluit bij den rechter aanhangig zijn. 

's-Gravenhage, 25 April 1941. 
De wnd S .-G. van het Dep. van Justitie, 

] . P. HooYKAAS. 
De S .-G. van het Dep . van Binn. Zaken, 

K. ] . FREDERIKS. 

VERBETERING. Artikel 2, eerste lid, 
onder 1, vijfde regel, moet luiden: ,,voort
zetting van de huur niet van den verhuur-". 

N°. 82. 

23 April r94r. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van aardappelen). (Verordeningen
blad, Stuk 17.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 

I 
No. 3/1 940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nefierlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel I . 

Alie soorten aardappelen worden aange
wezen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoering van artikel 1 noodi

ge voorschriften warden door den Secretaris
Generaal van het Depa, tement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3 . 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 April 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbou,v 
en -Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 
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2 . Mai z941. VERORDNUNG des General
sekretars im Ministerium fi.ir Volksauf
klarung und Ki.inste i.iber den Schrift
lei terberuf ( Schriftlei terverardnung). 
(Verardnungsblatt, Sti.ick 18). 

Auf Grund des § 1 der Verardnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verard
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verardnet: 

ERSTER ABSCHNITT. 
Schrif.tleiterberuf. 

§ I. 

· (1) Die im Hauptberuf oder auf Grund 
der B estellung zum Hauptschriftleiter aus
gei.ibte M itwirkung an der Gestaltung des 
geistigen nhalts der in den besetzten nieder
landischen Gebieten herausgegebenen Zei
tungen und politischen Zeitschriften durch 
Wort, Nachricht oder Bild ist eine in ihren 
beruflichen Pflichten und Rechten vom 
Staat durch diese Verardnung geregelte of
fentliche Aufgabe. 

(2) Ihre Trager heissen Schriftleiter. 
Niemand darf sich Schriftleiter nennen, der 
nicht nach § 7 in die Berufsliste eingetragen 
ist. 

(3) Die Gesamtheit der Schriftleiter ist 
im Nieder!andischen Presseverband zusam
mengefasst. 

(4) D er Niederlandische Presseverband 
wacht i.iber die Erfi.illung der Pflichten der 
einzelnen Berufsgenossen und sorgt fi.ir ihre 
Rechte und ihr Wohl. 

§ 2. 

(1) Zeitungen und Zeitschriften sind 
Druckwerke, die in Zwischenraumen von 
hochstens drei Monaten in standiger Falge 
erscheinen, ohne dass der Bezug an einen be
stimmten Personenkreis gebunden ist. 

(2) Als Druckwerke gelten alle zur Ver
breitung bestimmten Vervielfaltigungen von 
Schriften oder bildlichen Darstellungen, die 
durch ein Massenvervielfaltigungsverfahren 
hergestellt sind. 

§ 3. 
(1) Was in dieser Verordnung flir Zei

tungen vorgeschrieben ist, gilt auch fi.ir po
litische Zeitschriften. 

(2) Auf Zeitungen und Zeitschriften, die 
im amtlichen Auftrage herausgegeben wer
den, findet die Verordnung keine Anwen
dung. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
fi.ir Volksaufklarung und Ki.inste entscheidet, 

2 Mei 1941. BESLUIT van de Secretaris
G eneraal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betreffen
de het beraep van journalist (Joumalis
tenbesluit). (Verordeningenblad, Stuk 
18). 

Op grand van § 1 der Verardening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en .1 
der Verardening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder!andsche 
gebied wordt bepaald : 

EERSTE AFDEELING. 
Het beroep van journalist. 

Artikel r. 

(1) Het bij wijze van hoofdberaep of op 
grand van een benoeming tot hoofdredacteur 
medewerken aan de vorming van den redac
tioneelen inhoud van in het bezette Neder
landsche gebied uitgegeven nieuwsbladen of 
van aldaar uitgegeve n tijdschriften, welke 
voorlichting geven op het gebied van het 
volksleven, is, onverschillig of zulks geschiedt 
door artikelen, berichten of illustraties, een 
openbare taak, welke, voor wat betreft de 
daaraan verbonden beraepsplichten en -rech
ten, bij dit besluit van Staatswege wordt ge
regeld. 

(2) Zij, op wie deze taak rust, worden 
journalisten genoemd. Niemand is gerech
tigd zich journalist te noemen, die niet over
eenkomstig artikel 7 in het beraepsregister 
is ingeschreven. · 

(3) Alie journalisten zijn in het Verbond 
van N ederlandsche Journalisten vereenigd. 

(4) Het verbond van Nederlandsche 
Journalisten waakt er over, dat de beroeps
genooten elk voor zich hun plichten vervul
Ien, en zorgt voor hun rechten en bun wel
zijn. 

Artikel 2. 

(1) Onder ,,nieuwsbladen" en ,,tijdsch rif
ten" warden verstaan: drukwerken, welke 
met tusschenruimten van ten hoogste drie 
maanden in voortdurende opeenvolging ver
schijnen, zonder dat de verkrijging daarvan 
tot een bepaalden kring van personen be
perkt is. 

(2) Onder ,,drukwerken" worden ver
staan: alle voor verspreiding bestemde ver
menigvuldigingen van geschriften of illustra
ties, welke op een voor massavermenigvuldi
ging geeigende wijze zijn vervaardigd. 

Artikel 3. 
(,) De in dit besluit omtrent nieuwsbla

den gegeven bepalingen zijn eveneens van 
toepassing ten aanzien van tijdschriften, wel
ke voorlichting geven op het gebied van het 
volksleven. 

( 2) Dit besluit is niet toepasselijk op van 
ambtswege uitgegeven nieuwsbladen en tijd
schriften. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
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welche Zeitschriften als politische und wel
che Zeitungen und Zeitschriften als im amt
lichen Auftrag herausgegebene im Sinne die
ser Verordnung anzusehen sind. Er verkiin
det seine Entscheidung im ,.Nederlandsche 
Staatscourant". 

§ 4. 
Mitwirkung an der G estaltung des geisti

gen Inhalts der in den besetztcn niederlan
dischen Gebiet-::n herausgegebenen Zeitun
gen und politischen Zeitschriften liegt auch 
dann vor, wenn sie nicht im Betriebe einer 
Zeitung oder einer sole hen Zei tschrift statt
findet, sondem bei einem Unternehmen, das 
zur B elieferung von Zeitungen und politi
schen Zeitsch~iften mit geistigem Inhalt 
(Wort, Nachricht oder Bild) bestimmt ist. 

ZWEITER ABSCHNITT. 

Zulassung zum Schriftleiterberui. 

§ 5. 
(1) Schriftleiter kann nur sein, wer 
1) die niederlandische Staatsangehorig-

kei t besi tzt, 
2) das 21. Lebensjahr vollendet hat, 
3) fachmannisch ausgebildet ist, 
4) die Eigenschaften hat, die die Auf

gabe der geistigen Einwirkung auf die Oef
fentlichkeit erfordert. 

(2) Schriftleite r kann nicht sein, wem 
auf Grund richterlichen Urteils eine der im 
Artikel 28 des Strafgesetzbuchs (Wetboek 
van Strafrecht) bezeichneten Berechtigun-
gen entzogen ist, solange diese Entziehung 
dauert. 

§ 6. 
(1) Fachmannisch ausgebildet ist, wer 

sich durch eine mindestens einjahrige Aus
bildung bei der Schriftleitung einer Zeitung 
oder einem Untemehmen der im § 4 bezeich
neten Art in den besetzten niederlandischen 
Gebieten die Kenntnisse eines Schriftleiters 
erworben hat (Schriftlei ter in der Ausbil
dung)und dies durch ein Zeugnis der Schrift
leitung nachweist. Die Ausbildung bei e iner 
im Ausland herausgegebenen Zeitung kann 
vom Niederlandischen Presseverband der I 
Ausbildung bei einer Zeitung in den besetz
ten niederlandischen Gebieten gleichgestellt 
werden. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung 
ausser dem § s, Absatz 1, Ziffem 2 und 3, 
gelten auch fiir Schriftleiter in der Ausbil
dung. 

§ 7. 
(1) Die Zulassung zum Schriftleiterbe

ruf wird auf Antrag durch Eintragung in die 
Berufsliste der Schriftleiter bewirkt. 

(2) Die Berufsliste wird beim Nieder
landischen Presseverband gefiihrt. 

(3) U eber die Eintragung entscheidet 

bepaalt, welke tijdschriften worden be
schouwd als tijdschriften, welke in den zin 
van dit besluit voorlichting geven op het ge
bied van het volksleven, en welke nieuws
bladen en tijdschriften in den zin van dit 
besluit van ambtswege worden uitgegeven. 
Beschikkingen van dezen aard moeten war
den openbaargemaakt in d e Nederlandsche 
Staatscourant. 

Artikel 4. 
Onder .,medewerken aan de vorming van 

den redactioneelen inhoud van in het bezette 
Nederlandsche gebied uitgegeven nieuws
bladen of van aldaar uitgegeven tijdschriften, 
welke voorlichting geven op het gebied van 
het volksleven" wordt mede verstaan: het 
verrichten van zoodanigen arbeid, indien deze 
niet in het bedrijf van een nieuwsblad of van 
zoodanig tijdschrift plaats vindt, doch bij een 
ondememing, welke bestemd is artikelen, be
richten of illustraties aan nieuwsbladen of 
tijdschriften, als vorenbedoeld, te leveren . 

TWEEDE AFDEELING. 

Het toelaten tot het beroep van journalist. 

Artikel 5. 
(1) Journalist kan slechts zijn hij die: 
1) Nederlander is, 

2) 
3) 

den leeftijd van 2 1 jaar heeft bereikt, 
vakopleiding heeft genoten, 

4) de eigenschappen bezit, welke noodig 
zijn om de taak van het voorlichten de,· open
bare meening te vervullen. 

(2) Journalist kan niet zijn hij die bij 
rechterlijke uitspraak is ontzet van een der 
in artikel 28 van het Wetboek van Strafrecht 
genoemde rechten, tijdens den duur dier ont
zetting. 

Artikel 6. 
( J) Vakopleiding heeft genoten hij die 

gedurende ten minste een jaar bij de redactie 
van een nieuwsblad of bij een ondememing, 
als bedoeld in artikel4, in het bezette Neder
landsche gebied is opgeleid en daardoor de 
voor een journalist vereischte kcnnis heeft 
verworven (leerling-joumalist) en dit kan 
aantooneh door een getuigschrift der redactie. 
De opleiding bij een in het buitenland uitge
geven nieuwsblad kan door het Verbond van 
Nederlandsche J oumalisten gelijkgesteld 
worden met de opleiding bij een in het bezette 
Nederlandsche gebied uitgegeven nieuwsblad . 

(2) De bepalingen van dit besluit zijn, 
behalve voor wat betreft artikel 5, eerste lid, 
onder 2 en 3, eveneens van toepassing op den 
leerling- joumalist. 

Artikel 7. 
(1) De toelating tot het beroep van jour

nalist geschiedt op gedaan verzoek door de 
inschrijving in het beroepsregister van jour
nalisten. 

(2) Dit beroepsregister wordt t en kan
tore van het Verbond van Nederlandsche 
J oumalisten bijgehouden . 

(3) Omtrent de inschrijving beslist de 
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der Leiter des Niederlandischen Pressever
bandes. 

(4) Der Leiter des Niederlandischen 
Presseverbandes muss die Eintragung ver
fiigen, wenn die im § 5 bezeichneten Vor
aussetzungen vorliegen. 

§ 8. 

Der Niederlandische Presseverband kann 
mit G enehmigung des G eneralsekret:ars im 
Ministerium fiir Volksaufklarung und Ktin
ste Ausnahmen von den im § 5, Absatz 1, 

Ziffern I bis 3, und Absatz 2, bestimmten 
Voraussetzungen bewilligen. D ie Ausnahme
bewilligung kann auf bestimmte Zweige der 
Tatigkeit eines Schriftleiters beschrankt 
werden. 

§ g. 

Der Beschluss, <lurch den der Leiter des 
Niederlandischen Presseverbandes die Ein
tragung in die Berufsliste ablehnt, ist dem 
Antragsteller unter Angabe der Grtinde 
schriftlich bekanntzugeben. D er Antragstel
ler kann dagegen die · Entscheidung des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Volksauf
klarung und Ktinste anrufen. D essen Ent
scheidung ist endgtiltig. 

§ IO. 

Der Niederlandische Presseverband hat 
die Loschung einer Eintragung in der B e
rufsliste zu verfiigen, wenn die im § 5, Ab
satz 1, Ziffern · 1 oder 4, bestimmten Vor
aussetzungen wegfallen oder eine Berechti
gung im Sinne des § 5, Absatz 2, entzogen 
wird oder sich die Unrichtigkeit der Angaben 
tiber die im § 5 bestimmten Voraussetzungen 
ergibt oder der Schriftleiter seinen Beruf 
aufgegeben hat. § g findet entsprechende 
Anwendung. 

DRITTER ABSCHNITT. 

Ausiibung des Schriftleiterberufs. 

§ II. 

Durch die Eintragung in die Berufsliste 
erlangt der Schriftleiter die Befugnis, an in 
den besetzten niederlandischen Gebieten 
herausgegebenen Zeitungen oder bei Unter
nehmen der im § 4 bezeichneten Art in den 
besetzten niederlandischen Gebieten seinen 
Beruf auszutiben. 

§ 12 . 

(1) Schriftleiter sind verpflichtet, ihren 
Beruf gewissenhaft auszui.iben und sich <lurch 
ihr Verhalten innerhalb und ausserhalb des 
Berufs der Achtung, die er erfordert, wtirdig 
zu erweisen. 

(2) Schriftleiter haben die Aufgabe, die 
Gegenstande, die sie behandeln, wahrhaft 
darzustellen und nach ihrem besten Wissen 
zu beurteilen . 

§ 13. 
Schriftleiter sind insonderheit verpflich

tet, aus Zeitungen alles fernzuhalten, 

1) was personliche oder Gruppeninteres
sen mit gemeinntitzigen in einer die Oeffent
lichkeit irrefiihrenden Weise vermengt; 

voorzitter van het Verbond van Nederland
sche J ournalisten. 

(4) De voorzitter van het Verbond van 
Nederlandsche Journaliste~ besluit tot in
schrijving, indien aan de in artikel 5 vastge
stelde voorwaarden is voldaan. 

Artikel 8. 
Het Verbond van Nederlandsche Journa

listen kan, met toestemming van den Secre
taris-Generaal van Volksvoorlichting en 
Kunsten, uitzonderingen toestaan op de 
voorwaarden, genoemd in het eerste lid, on
der I tot en met 3, en het tweede lid van 
artikel 5. Deze uitzonderingen kunnen ook 
voor slechts bepaalde takken van werkzaam
heid van den journalist toegestaan worden. 

Artikel g. 
Het besluit, waarbij de voorzitter van het 

Verbond van N ederlandsche J ournalisten de 
inschrijving in het beroepsregister weigert, 
wordt met redenen omkleed schriftelijk aan 
den verzoeker medegedeeld. Deze kan daar
tegen in beroep komen bij den Secretaris
Generaal van het D epartement van Volks
voorlichting en Kunsten. Tegen <liens beslis
sing is geen verdere voorziening toegelaten. 

Artikel 10. 

Het Verbond van Nederlandsche Journalis
ten moet tot doorhaling van de inschrijving in . 
het beroepsregister overgaan, indien aan de 
voorwaarden, genoemd in artikel 5, eerste lid, 
onder I of 4, niet meer wordt voldaan of in
dien de betrokkene ontzet wordt van rechten 
in den zin van het tweede lid van artikel 5 of 
indien de onjuistheid blijkt van verklaringen 
omtrerit de voorwaarden, genoemd in artikel 
5, of indien de journalist heeft opgehouden 
zijn beroep uit te oefenen. In die gevallen is 

· artikel g van overeenkomstige toepassing. 

DERDE AFDEELING. 

Uitoeiening van het beroep van journalist. 

Artikel 11. 

Door de inschrijving in het beroepsregister 
verkrijgt een journalist de bevoegdheid zijn 
beroep uit te oefenen bij in het bezette Ne
derlandsche gebied uitgegeven nieuwsbladen 
of bij ondernemingen in het bezette Neder
landsche gebied, als bedoeld in artikel 4. 

Artikel 12. 

(1) Journalisten zijn verplicht hun be
roep naar eer en geweten uit t e oefenen en 
zich door hun gedrag zoowel in als buiten 
hun beroep de achting waardig te toonen, 
welke het vereischt 

(2) Het is de taak der journalisten de 
stof, welke zij behandelen, waarheidsgetrouw 
weer te geven en naar hun beste weten te 
beoordeelen. 

Artikel 13. 

Meer in het bijzonder zijn joumalisten ver
plicht al datgene uit de nieuwsbladen te we
ren: 

1) wat persoonlijke of groepsbelangen op 
een de openbare m eening misleidende wijze 
met gemeenschapsbelangen verwart; 
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2) was geeignet ist, die Interessen oder 
den Gemeinschaftswillen des niederlandi
schen Volkes, seine Kultur oder Wirtschaft 
zu schwachen oqer die religiosen · Empfin
dungen anderer zu verletzen; 

3) was die Ehre oder das Wohl eines an
deren widerrechtlich verletzt oder seinem 
Rufe schadet; 

4) was aus anderen Grunden den guten 
Sitten oder der offentlichen Ordnung zuwi 
der ist. 

§ 14. 

D er Verleger einer Zeitung kann einen 
Schriftleiter im Vertragswege auf die Inne
haltung von Richtlinien fiir die grundslitzli
che H altung der Zeitung verpflichten. Die 
offentlichen Pflichten und Rechte des 
Schriftleiters, die sich aus den §§ X2 und 13 

ergeben, konnen <lurch die Richtlinien nicht 
beriihrt werden. 

§ 15. 
Vertrage iiber die Anstellung eines Schrift

leiters bediirfen der Schriftform; sonst sind 
sie nichtig. 

§ 16. 

Der Verleger einer Zeitung muss einen 
Hauptschriftleiter bestellen und ihn dem 
Niederlandischen Presseverband schriftlich 
benennen. 

/ 

§ 17. 
Der Hauptschriftleiter ist verpflichtet, 

nach dem Inhalt der Anstellungsvertrage 
und den erganzenden Anordnungen des Ver
legers einen schriftlichen Geschaftsvertei
lungsplan aufzustellen, aus dem sich ergeben 
muss, welchen Tei! der Arbeit der Schrift
leitung jeder Schriftleiter zu erledigen hat 
und in w elchem Umfange er Anweisungsbe
fugnis gegeniiber anderen Schriftleitern be
sitzt. 

§ 18. 

(1) Schriftleiter einer Zeitung tragen 
fiir deren geistigen Inhalt die berufs-, straf
und zivilrechtliche Verantwortung soweit, als 
sie ihn selbst v erfasst oder zur Aufnahme 
bestimmt haben. Die straf- oder zivilrecht
liche Verantwortung anderer Personen wird 
dadurch nicht nusgeschlossen. 

(2) Der Hauptschriftleiter ist fiir die 
Gesamthaltung des Textteiles der Zeitung 
verantwortlich. 

(3) Der Hauptschriftleiter ist verpflich
tet, 

1) dafiir zu sorgen, <lass in eine Zeitung 
nur Beitrage aufgenommen werden, die von 
einem Schriftleiter verfasst oder zur Auf
nahme bestimmt sind; 

2) dafiir zu sorgen, dass auf jedem Stiick 
einer Zeitung d er Name sowie d er Wohnort 
des Hauptschriftleiters und seines Vertreters 
sowie jedes Schriftleiters, dem die Leitung 
eines bestimmten Teilgebietes der Zeitung 
iibertragen ist, angegeben wird; 

2) wat er toeleiden kan de belangen of 
het. streven naar gemeenschap van het Ne
derlandsche volk, zijn cultuur of economisch 
leven te verzwakken of de godsdienstige ge
voelens van anderen te kwetsen; 

3) wat de eer of het welzijn van een antler 
wederrechtelijk aantast of zijn goeden naam 
schaadt; 

4) wat om andere redenen in strijd is met 
de openbare o rde en goede zeden. 

Artikel 14. 

De uitgever van een nieuwsblad kan een 
journalist bij overeenkomst verplichten tot 
het in acht nemen van richtlijnen ten aanzien 
van het principieele karakter van het nieuws
blad. De openbare plichten en rechten van 
een journalist, welke voortvloeien uit de ar
tikelen 12 en 13, kunnen door deze richtlijnen 
in geen geval worden aangetast. 

Artikel 15. 
Arbeidsovereenkomsten omtrent de dienst

betrekking van een journalist moeten op 
straffe van nietigheid schriftelijk worden aan
gegaan. 

Artikel 16. 

D e uitgever van een nieuwsblad moet een 
hoofdredacteur aanstellen en daarvan ender 
vermelding van <liens naam schriftelijk me
dedeeling doen aan het Verbond van Neder
landsche Journalisten. 

Artikel 17. 
D e hoofdiedacteur is verplicht, in overeen

stemming met den inhoud van zijn arbeids
overeenkomst en met eventueele aanvullende 
instructies van den uitgever, een schriftelijk 
plan van werkverdeeling op te stellen, waar
uit moet blijken welk gedeelte van den redac
tioneelen arbeid elke journalist moet verrich
ten en in hoeverre deze tegenover andere 
journalisten de bevoegdheid bezit hun aan
wijzingen te geven. 

Artikel 18. 

(1) De journalisten van een nieuwsblad 
dragen voor den redactioneelen inhoud daar
van in zooverre de beroeps-, straf- en civiel
rechtelijke verantwoordelijkheid, als zij de 
bijdragen daartoe zelf hebben geleverd of 
deze tot opneming hebben aangewezen. De 
straf- of civielrechtelijke verantwoordelijk
heid van andere personen blijft desniettegen
staande onverminderd bestaan. 

(2) De hoofdredacteur is verantwoorde
lijk voor het algemeen karakter van het re
dactioneel gedeelte van het blad. 

(3) De hoofdredacteur is verplicht: 

1) er voor zorg te dragen, dat in een 
nieuwsblad slechts bijdragen worden opge
nomen, welke door een journalist zijn opge
steld of tot opneming zijn aangewezen; 

2) er voor zorg te dragen, dat op elk 
exemplaar van een nieuwsblad de naam en de 
woonplaats van den hoofdredacteur en van 
zijn plaatsvervanger, alsmede van elken jour
nalist, aan wien de leiding van een bepaald 
onderdeel van het nieuwsblad is opgedragen, 
wordt vermeld ; 
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3) jedem, der ein rechtliches Interesse 
glaubhaft macht, auf Anfrage dari.iber Aus
kunft zu geben, welcher Schriftleiter die 
Verantwortung fiir einen Beitrag trii.gt, so
weit sich die Verantwortung nicht aus den 
Angaben gemiiss Ziffer 2 ergibt. 

§ 19. 
Schriftleiter, die an der G estaltung des 

geistigen Inhalts einer Zeitung <lurch ihre 
Tiitigkeit an einem Untemehmen der im § 4 
bezeichneten Art mitwirken , sind fiir den 
Inhalt der Zeitung im Umfang ihrer Mit

·wirkung verantwortlich. 

VIERTER ABSCHNITT. 
Verbandsrechtlicher Schutz des Schrilt

leiterberufs. 
§ 20. 

(1) Dern Niederlii.ndischen Pressever
band gehort jeder Schriftleiter kraft seiner 
Eintragung in die Berufsliste an. 

(2) Der Niederliindische Presseverband 
ist eine Korperschaft des offentlichen Rechts. 
Er hat seinen Sitz in Den Haag. 

§ 21. 

Der Generalsekretiir im Ministerium ftir 
Volksaufklii.rung und Klinste emennt, sus
pendiert und entliisst den Leiter des Nieder
liindischen Presseverbandes. Dieser gibt ihm 
eine Satzung, die der Genehmigung des Ge
neralsekretiirs bedarf, und bestel!t einen Bei
rat. 

§ 22, 

(1) Der Niederliindische Presseverband 
hat die Aufgabe, 

1) Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Wohlfahrtseinrichtungen fiir Schriftleiter zu 
schaffen; soweit im Rahmen d ieser Ausbil
dungs- und Fortbildungseinrichtungen Ge
genstii.nde der a!lgemeinen Bildung unter
richtet werden, erfolgt dieser Unterricht un
ter Beobachtung der al!gemeinen, in den be
setzten n iederliindischen Gebieten geltenden 
Unterrichtsgrundsiitze; 

(2) bei der Gestaltung der Anstellungs
bedingungen fiir Schriftleiter mitzuwirken ; 

3) Streitigkeiten unter Schriftleitern auf 
Ersuchen eines Teiles zu vermitteln und im 
Falle des Einverstii.ndnisses beider Teile zu 
schlichten. 

(2) D er Generalsekretii.r im Ministerium 
flir Volksaufklarung und Kiinste kann dem 
Niederliindischen Presseverband weitere 
Aufgaben libertragen. 

(:i) D er Niederliindische Presseverband 
ist befugt, zur Deckung seiner Kosten von 
seinen Mitgliedern Beitriige zu erheben. Die 
Festsetzung der Beitrii.ge bedarf der Geneh
migung des Generalsekretii.rs im Ministe
rium flir Volksaufkliirung und Klinste. 

3) aan ieder, die aannemelijk maakt, dat 
hij een rechtsbelang daarbij heeft, op zijn 
verzoek mede te d eelen , welke journalist de 
verantwoordelijkheid draagt voor een bij
drage, voor zoover deze verantwoordelijkheid 
niet blijkt uit de vermeldingen, als bedoeld 
onder 2. 

Artikel 19. 
Journalisten, die door hun werkzaamheid 

bij een onderneming, als bedoeld in artikel 4, 
medewerken aan de vorming van den redac
tioneelen inhoud van een nieuwsblad, zijn 
verantwoordelijk voor den inhoud van dat 
nieuwsblad, voor zoover zij hun medewerking 
daaraan hebben verleend. 

-VIERDE AFDEELING. 
Tuchtrechtelijke bescherming van het beroep 

van journalist. 
Artikel 20. 

(r) Elk journalist is krachtens zijn in
schrijving in het beroepsregister lid van het 
Verbond van Nederlandsche Joumalisten. 

(2) Het Verbond van Nederlandsche 
Jouma!isten is een rechtspersoonlijkheid be
zittend publiekrechtelijk lichaam. Zijn zetel 
is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 21. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Volksvoorlichting en Kunsten be
noemt, schorst en ontslaat den voorzitter van 
het Verbond van N ederlandsche Journalisten. 
Deze stelt de statuten van het Verbond vast, 
welke de goedkeuring van den Secretaris
Generaal behoeven, en benoemt een raad van 
advies. 

Artikel 22. 

(1) Het Verbond van Nederlandsche 
J oumalisten heeft tot taak: 

r) de instellingen in het !even te roepen 
voor de opleiding, de verdere ontwikkeling 
en de sociale verzorging van joumalisten; 
voor zoover in het kader dezer instel!ingen 
voor opleiding en verde re ontwikkeling alge
meen vormend onderwijs wordt gegeven , ge
schiedt zulks met inachtneming van de alge
meene, in het bezette Nederlandsche gebied 
geldende onderwijsbeginselen; 

2) medewerking te verleenen bij het op
stellen van arbeidsvoorwaarden van jouma
listen; 

3) bij geschillen tusschen journalisten op 
verzoek van een der partijen zijn bemidde
ling te verleenen en, mits met instemming 
van beide partijen, die geschil!en te beslech
ten. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
kan aan het Verbond van Nederlandsche 
Joumalisten nog andere werkzaamheden op
dragen. 

(3) Het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten is bevoegd tot dekking van zijn 
kosten van zijn Jeden bijdragen te heffen. 
Deze bijdragen worden onder goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten 
vastgesteld. 
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§ 23. 
Der Generalsekretiir im Ministerium fiir 

Volksaufklarung und Kiinste fiihrt die Auf
sicht dariiber, <lass der Niederlandische Pres
severband die ihm zugewiesenen Aufgaben 
erfiillt. 

§ 24. 

Die Kiindigung des Anstellungsverhliltnis
ses eines Schriftleiters bedarf der Schrift
form und muss die Angabe der Griinde ent
halten; sonst ist sie nichtig. 

§ 25. 
Ein Verleger darf einem Schriftleiter we 

gen der in der Zeitung von diesem vertre
tenen geistigen Haltung nur kiindigen, wenn 
sie entweder gegen die offentlichen Berufs
pflichten des Schriftleiters oder gegen die 
vereinbarten Richtlinien verstosst. Auf An
trag des Schriftleiters entscheidet der G ene
ralsekretar im Ministerium fiir Volksaufkla
rung und Kiinste nach Anhorung des Verle
gers dariiber, ob die Kiindigung entweder der 
Vorschrift des Satzes 1 zuwiderlauft oder 
ihre Umgehung bezweckt. In diesen Fallen 
ist sie unwirksam. 

§ 26. 

(1) Ein Schriftleiter, der gegen eine in 
den§§ 12, 13, 17 oder 18, Absatz 3, bestimm
ten Berufspflichten verstosst, begeht ein Be
rufsvergehen. Der G eneralsekretar im Mi
nisterium fiir Volksaufklarung un9 Kiinste 
kann in diesem Falle auf Antrag des Nieder
landischen Prqseverbandes folgende Ord
nungsstrafen verhlingen : 

1) den Schriftleiter verwarnen; 
2) ihn mit einer Geldstrafe bis zum Be

trage eines monatlichen Berufseinkommens 
oder, falls sein Berufseinkommen sich von 
seinen anderen Einkiinften nicht trennen 
!asst, mit einer Geldstrafe bis zu zweitau
send Gulden belegen; 

3) seine L oschung in der B erufsliste ver
fiigen. 

(2) Die Entscheidungen gemass Absatz 
1, Ziffer 2, stehen einem rechtskraftigen Ur
teil gleich. Sie sind auf Weisung des Gene
ralsekretars gemass den Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung (Wetboek van Burger
Jijke Rechtsvordering) auf Grund einer Aus-
fertigung sofort vollstreckbar, die im Ein
gang die Wocte ,,Im Namen des Rechts" 
fiihrt. 

§ 27. 
Der G eneralsekretiir im Ministerium fiir 

Volksaufklarung und Kiinste kann im Ein
zelfall die ihm nach dem § 26 zustehenden 
Befugnisse auch ohne Antrag des Nieder
landischen Presseverbandes ausiiben, wenn 
er aus dringenden Griinden des offentlichen 
Wohles dies fiir erforderlich halt. 

Artikel 23. 
De S ecretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten 
houdt het toezicht er op, dat het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten de hem toege
wezen taak vervult. 

Artikel 24. 

Het beeindigen van de dienstbetrekking 
van een journalist moet op straffe van nietig
heid schriftelij k en met redenen omkleed ge
schieden. 

Artikel 25. 

Een uitgever mag de dienstbetrekking van 
een journalist wegens de door dezen in het 
nieuwsblad tot uiting gebrachte opvattingen 
slechts dan beeindigen, indien deze in strijd 
zijn, hetzij met de aan het beroep van jour
nalist verbonden openbare plichten, hetzij 
met de overeengekomen richtlijnen. Op ver
zoek van den journalist beslist de Secretaris
Generaal van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten, na den uitgever in 
de gelegenheid te hebben gesteld zijn stand
punt toe te lichten, omtrent de vraag, of de 
beeindiging van de dienstbetrekking in strijd 
met de bepalingen van de eerste zinsnede is 
geschied, dan wel of zij het ontduiken daar
van beoogt. Doen deze gevallen zich voor, 
dan heeft die beeindiging geen rechtsgeldig
heid. 

Artikel 26. 

(1) E en journalist, die in strijd handelt 
met een der in de artikelen 12, 13, 17 of 18, 
derde lid, genoemde beroepsplichten, pleegr 
een beroepsovertreding. De Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten kan in dat geval op vor
dering van het Verbond van Nederlandsche 
J ournalisten den journalist tuchtrechtelijk 
bestraffen met: 

1) een waarschuwing; 
2) een geldboete van ten hoogste het be

drag van zijn maandelijksch inkomen als 
journalist en, ingeval <lit inkomen niet van 
andere inkomsten te scheiden is, met een 
geldboete van ten hoogste twee duizend gul
den· 

3) doorhaling van zijn inschrijving in het 
beroepsregister. 

(2) De beschikkingen, bedoeld in het 
eerste lid, onder 2, staan gelijk met een von
nis in kracht van gewijsde. Zij zijn op bevel 
van den Secretaris- Generaal terstond uit
voerbaar volgens de bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering op een 
grosse, welke aan het hoofd voert de woor
den: ,,In Naam van het Recht". 

Artikel 27. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten kan 
in een bepaald geval, indien hij zulks wegens 
dringende redenen van openbaar belang voor 
noodzakelijk houdt, de hem ingevolge artikel 
26 toekomende bevoegdheden ook zonder de 
vordering van het Verbond van Nederland
sche Journalisten uitoefenen. 
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FUENFTER ABSCHNITT. 

Strafrechtlicher Schutz des Schriftleiter
berufs. 
§ 28. 
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Mit Gefangnis bis zu zwei J ahren oder mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden wird 
der Schriftleiter bestraft, 

1) der den Wunsch zu erkennen gibt, ein 
Entgelt oder einen anderen Vorteil als Ge
genleistung fiir dasjenige zu erhalten, was 
er den Bestimmungen des §§ 12 oder 13 zu
wider tun oder unterlassen wird oder getan 
oder unterlassen hat; 

2) der ein Entgelt, einen anderen Vor
teil oder ein Versprechen annimmt, obwohl 
er weiss, dass ihm dies angeboten wird um 
ihn zu bewegen den Bestimmungen der §§ 12 

oder 13 zuwider etwas zu tun oder zu unter
lassen; 

3) der .!in Entgelt, einen anderen Vorteil 
oder ein Versprechen annimmt, obwohl er 
weiss, dass ihm dies infolge oder anliisslich 
desjenigen angeboten wird, was er den Be
stimmungen der §§ 12 oder 13 zuwider getan 
oder unterlassen hat. 

§ 29. 
Wer einem Schriftleiter oder einem Ver

leger oder <lessen Vertreter etwas anbietet, 
gibt oder verspricht oder einen Vorteil ver
schafft mit der Absicht, ihn zur Vornahme, 
Herbeiftihrung oder Duldung einer gegen die 
Bestimmungen der §§ 12, Absatz 2, oder 13 

verstossenden Gestaltung des geistigen In
halts einer Zeitung zu bewegen, wird mit 
Gefangnis bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe bis zu zehntausend Gulden bestraft. 

§ 30. 
(1) Wer einem Schriftleiter oder einem 

Verleger oder <lessen Vertreter einen Nach
teil androht mit der Absicht, ihn zur Vor
nahme, Herbeifi.ihrung oder Duldung einer 
gegen die Bestimmungen der §§ 12, Absatz 
2, oder 13 verstossenden Gestaltung des geis
tigen Inhalts einer Zeitung zu bewegen, wird 
mit Gefangnis bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden be
straft. 

(2) H at der Schuldige die strafbare 
Handlung nach Absatz 1 unter Missbrauch 
der <lurch das Angestelltenverhiiltnis des 
Schriftleiters bewirkten Abhiingigkeit be
gangen, so ist die Strafe Gefiingnis bis zu 
drei J ahren. 

§ 31. 
In den Fallen der §§ 28 bis 30 konnen ne

ben einer Gefiingnisstrafe die im Artikel 28, 
Ziffern 1 bis 4, des Strafgesetzbuches (Wet
boek van Strafrecht) erwiihnten B erechti
gungen entzogen werden. 

§ 32 . 

Wer sich als Schriftleiter betiitigt, obwohl 
er nicht in die Berufsliste eingetragen ist, 
wird mit Haft b is zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu eintausend Gulden be
straft. 

VIJFDE AFDEELING. 

Strairechtelijke bescherming van het 
beroep van journalist. 

Artikel 28. 
M et gevangenisstraf van ten hoogste twee 

jaren of geldboete van ten hoogste tien dui
zend gulden wordt gestraft de journalist, 

1) die het verlangen te kennen geeft tot 
het ontvangen van een gift of van eenig ander 
voordeel als vergoeding, voor hetgeen hij in 
strijd met de bepalingen der artikelen 12 of 
13 zal doen of nalaten, dan we! gedaan of 
nagelaten heeft ; 

2) die een gift of eenig ander voordeel of 
een belofte aanneemt, wetende, dat hem deze 
gedaan wordt, ten einde hem te bewegen om 
in strijd met de bepalingen der artikelen 12 

of 13 iets te doen of na te laten; 
3) die een gift of eenig ander voordeel of 

een belofte aanneemt, wetende, dat hem deze 
gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding 
van hetgeen door hem in strijd met de be
palingen der artikelen 12 of 13 is gedaan of 
nagelaten. 

Artikel 29. 
Hij die een journalist of een uitgever of 

<liens plaatsvervanger iets aanbiedt, geeft, 
belooft of een voordeel verschaft met het 
oogmerk om hem te bewegen aan een nieuws
blad een redactione~len inho.ud te geven, te 
doen geven of te laten geven, welke in strijd 
is met de bepalingen der artikelen 12 , tweede 
lid, of 13, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren of geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden. 

Artikel 30. 
(1) Hij die een journalist of een uitgever 

of diens plaatsvervanger bedreigt met eenig 
nadeel met het oogmerk om hem te bewegen 
aan een nieuwsblad een redactioneelen in
houd te geven, te doen geven of te laten ge
ven, welke in strijd is met de artikelen 12 , 

tweede lid, of 13, wordt gestraft m et gevan
genisstraf van ten hoogste twee jaren of met 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

(2) Indien de schuldige bij het plegen 
van het in het vorig lid omschreven feit mis
bruik heeft gemaakt van de afhankelijkheid 
van den journalist uit hoofde van <liens 
dienstbetrekking, kan de gevangenisstraf tot 
ten hoogste drie jaren worden verhoogd. 

Artikel 31. 
Bij veroordeeling tot gevangenisstraf we

gens een der in de artikelen 28 tot en met 
30 omschreven feiten kan tevens ontzetting 
van de in artikel 28, onder 1 tot en met 4, 
van het W etboek van Strafrecht vermelde 
rechten worden uitgesproken. 

Artikel 32. 

Hij die als journalist werkzaam is, of
schoon hij niet is ingeschreven in het be
roepsregister, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 
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§ 33· 
Ein Verleger, der eine nicht in die Berufs

liste eingetragene Person mit den Arbeiten 
eines Schriftleiters im Hauptberuf betraut 
oder eine Zeitung unterhiilt, ohne gemiiss 
dem § 16 einen Hauptschriftleiter benannt 
zu haben, wird mit Haft bis zu sechs Mona
ten oder mit Geldstrafe bis zu eintausend 
Gulden bestraft. 

§ 34· 
Wer sich Schriftleiter nennt, obwohl er 

nicht in die Berufsliste eingetragen ist, wird 
mit Haft bis zu sechs Wochen oder mit 
Geldstrafe bis zu einhundertfi.infzig Gulden 
bestraft. 

§ 35. 
Handlungen gemiiss den §§ 28 bis 30 sind 

Ve rbrechen ( misdrijven). Handlungen ge
miiss den § 32 bis 34 sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

SECHSTER ABSCHNITT. 

Besondere M assnahmen gegen Ver/eger. 

§ 36. 
Einem Verleger, der nach den §§ 29, 30 

oder 33 rechtskriiftig verurteilt ist, kann der 
Betrieb eines Verlages durch den General 
sekretiir im Ministerium fiir Volksaufklii
rung und Ki.inste untersagt werden. 

§ 37. 
(1) Verstosst ein Schriftleiter gegen die 

ihm nach den §§ 12 oder 13 obliegenden 
Pflichten, so kann der Generalsekretiir im 
Ministerium fiir Volksaufkliirung und Ki.inste 
ausser den nach dem § 26 zuliissigen Mass
nahmen das Erscheinen einer Zeitung auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit untersagen 
oder auch die bereits ausgegebenen Sti.icke 
einer Zeitung beschlagnahmen und einziehen, 
wenn er dies im i:iffentlichen Interesse fi.ir ge
boten halt. 

(2) D e r Generalsekretiir kann andere als 
politische Zeitschriften auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit verbieten oder auch die 
bereits ausgegebenen Sti.icke beschlagnahmen 
und einziehen, wenn ihr Inhalt geeignet ist, 
die Interessen oder den Gemeinschaftswillen 
des niederliindischen Volkes, seine Kultur 
oder Wirtschaft zu schwiichen oder die reli
gii:isen Empfindungen anderer zu verletzen. 

(3) § 4, Absatz 2, der Verordn ung Nr. 24/ 
1940 zur Sicherung der i:iffentlichen Ordnung 
in den Niederlanden bleibt unberi.ih rt. 

§ 38. 
Die Durchfi.ihrung der nach §§ 36 und 37 

angeordneten Massnahmen obliegt der nie
de rliindischen Polizei . 
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Artikel 33. 
E en uitgever, die aan een persoon, die 

niet in het beroepsregister is ingeschreven, 
de werkzaamheden van een journalist als 
hoofdberoep toevertrouwt, of die een nieuws
blad uitgeeft, zonder dat hij in overeenstem
ming m et artikel 16 van den naam van een 
hoofdredacteur mededeeling heeft gedaan, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden . 

Artikel 34. 
Hij die zich journalist noemt, ofschoon hij 

niet in het beroepsregister is ingeschreven, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes weken of geldboete van ten hoogste 
honderdvijftig gulden. 

Artikel 35 . 
Feiten , als bedoeld in de artikelen 28 tot 

en m et 30, worden beschouwd als misdrij
ven. Feiten, als bedoeld in de artikelen 32 

tot en met 34, worden beschouwd als over
tredingen. 

ZESDE AFDEELING. 

Bijzondere maatregelen ten aanzien van 
uitgevers. 

Artikel 36. 
Aan een uitgever, die ingevolge de artike

len 29, 30 of 33 krachtens gewijsde is ver
oordeeld, kan door den Secretaris-Generaal 
van het D epart ement van Volksvoorlichting 
en Kunsten de uitoefening van eenig uitge
versbedrijf verboden worden. 

Artikel 37. 
(1) Indien een journalis t in strijd han

delt met de krachtens de artikelen 12 of 1 3 

op hem rustende plichten, kan de Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, behalve de 
maatregelen, bedoeld in artikel 26, het ver
schijnen van een nieuwsblad voor bepaalden 
of onbepaalden tijd verbieden of ook de reeds 
uitgegeven exemplaren van een nieuwsblad 
in beslag nemen en verbeurdverklaren, in
dien hij zulks in het openbaar belang nood
zakelijk acht. 

(2) De S ecretaris-Generaal kan andere 
tijdschriften dan dewelke voorlichting geven 
op het gebied van het volksleven voor be
paalden of onbepaalden tijd verbieden of 
ook de reeds uitgegeven exemplaren in be
slag nemen en v erbeurdverklaren, indien 
hun inhoud er toe kan leiden de belangen 
of het streven naar gemeenschap van het 
N ederlandsche volk, zijn cultuur of econo
misch !even te verzwakken of de godsdien
stige gevoelens van anderen te kwetsen. 

(3) Het tweede lid van § 4 der Verorde
ning No. 24/r 940 tot het verzekeren van de 
openbare orde in Nederland blijft onvermin
derd van kracht. 

Artikel 38. 
De N ederlandsche politie is belast met de 

-t enuitvoerlegging van maatregelen, genomen 
krachtens de artikelen 36 en 37. 
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STEBENTER ABSCHNITT. 
Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 39. 
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(,) Wer nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung den Schriftleiterberuf ausiiben 
will, muss unverzUglich, spatestens jedoch 
binnen vier Wochen, beim Niederlandischen 
Presseverband einen Antrag auf Eintragung 
in die Berufsliste stellen. 

(2) Pe.rsonen, die zur Zeit des Inkraft
tretens dieser Verordnung den Schriftleiter
beruf ausUben, dUrfen ihre Tatigkeit fortset
zen, bis Uber ihren gemass Absatz 1 gestellten 
Antrag entgUltig entschieden worden ist. 

§ 40. 
Der Generalsekretar im Ministerium fiir 

Volksaufklarung und Kunste kann Vorschrif
ten zur DurchfUhrung dieser Verordnung und 
zur Ueberleitung des bisherigen Rechtszu
standes in den neuen erlassen. Soweit es sich 
dabei um Rechtsvorschriften handelt, werden 
sie im ,,Nederlandsche Staatscourant" ver
kiindet. 

§ 41. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Schriftleiterverord

nung" zitiert. 
Den Haag, am 2. Mai 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Volksaufklarung 
und Kiinste, 

T. GOEDEWAAGEN. 

N°. 84. 

8. Mai 194I. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete Uber die Ausserkurs
setzung und Einziehung von Reichskre
ditkassenmUnzen, (Verordnungsblatt, 
Stiick 19). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUhrers 
i.iber AusUbung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Reichskreditkassenmi.inzen zu 10 und 
5 Reichspfennig ve rlieren mit Ablauf des 15. 
Mai 1941 ihre Eigenschaft als gesetzliches 
Zahlungsmittel in den besetzten niederllin
dischen Gebieten. 

§ 2. 

(1) Die im § 1 bezeichneten Miinzen 
werden zur Einziehung aufgerufen. Sie wer
den von der Reichskreditkasse Amsterdam 
sowie von der Niederllindischen Bank in Am
sterdam und ihren Niederlassungen noch bis 
zum 31. Mai 1941 in Zahlung genommen oder 
umgetauscht. 

(2) Nach dem 31. Mai 1941 findet eine 
Einli:isung dieser MUnzen nicht mehr statt. 

§ 3. 
(1) Die aufgerufenen Reichskreditkas

senmUnzen sind nach Ablauf der im § 2 ge
nannten Frist ungiiltig. 

ZEVENDE AFDEELING. 
Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 39. 
(1) Wie na het in werking treden van 

dit besluit het beroep van journalist wil uit
oefenen, moet onverwijld, en wel uiterlijk 
binnen vier weken, bij het Verbond van Ne
derlandsche Journalisten een verzoek tot in
schrijving in het beroepsregister indienen. 

(2) Zij die bij het in werking treden van 
dit besluit het beroep van journalist uitoefe
nen, zijn gerechtigd hun beroepswerkzaam
heden voort te zetten totdat op hun verzoek, 
als bedoeld in lid 1, in laatste instantie is 
beslist. 

Artikel 40. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten kan 
voorschriften uitvaardigen tot uitvoering 
van dit besluit en tot overgang van den be
staanden naar den nieuwen rechtstoestand. 
Voor zoover zulke voorschriften rechtsvoor
schriften zijn, worden zij in de Nederland
sche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 41. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als ,,Journa
listenbesluit". 

's-Gravenhage, 2 Mei 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Volksvoor
lichting en Kunsten, 

T . GOEDEWAAGEN. 

N °. 84. 

8 Mei 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het bui
ten omloop stellen en het innemen van 
rijkscredietkasmunten. (Verordeningen
blad, Stuk 19). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 ·Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

De rijkscredietkasmunten van 10 en 5 
Reichspfennig verliezen na afloop van 15 
Mei 1941 haar hoedanigheid van wettig be
taalmiddel in het bezette Nederlandsche ge
bied. 

Artikel 2. 

(1) De munten, bedoeld in artikel 1, 
worden ingevorderd om uit den omloop te 
warden genomen. De munten warden door 
de ,,Reichskreditkasse" te Amsterdam, als
mede door de Nederlandsche Bank te Am
sterdam en door haar bijkantoren, nog tot en 
met 31 Mei 1941 in betaling aangenomen 
of ingewisseld. 

(2) Na 31 Mei 1g41 kunnen de munten 
niet meer worden ingewisseld. 

Artikel 3. 
(1) De uit den omloop genome'! rijks

credietkasmunten zijn na afloop van den 
termijn, genoemd in artikel 2, ongeldig. 
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(2) Fur ungliltig gewordene Reichskredit
kassenmunzen wird kein Ersatz geleistet. 

§ 4· 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kundung in Kraft. 
Den Haag, am 8. Mai 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

0
• 8 5 . 

8. Mai 1941. FUENFTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen G ebiete zur Ergiinzung 
der Verordnung Nr. 51/1940 i.iber die 
Einfiihrung von Wehrmachtbezugschei
nen und Wehrmachtmarken fiir den An
kauf von zwangsbewirtschafteten oder 
gesperrten Lebens- und Futtermitteln. 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 19). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
uber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. 
I S . 778) verordne ich: 

§ l. 

I m § 3 der Verordnung Nr. 51 /1940 uber 
d ie Einfiihrung von Wehrmachtbezugschei
nen und W ehrmachtmarken fiir den Ankauf 
von zwangsbewirtschafteten oder gesperrten 
Lebens- und Futtermitteln in der Fassung 
der Verordnung Nr. 70/1941 werden die Worte 
,.rosa Wehrmachtmarken fiir fiinfzig Gramm 
Fleisch oder Fleischwaren;" <lurch die Worte 

,,rosa Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck fur funfzig Gramm Fleisch 
oder Fleischwaren; 

rosa Wehrmachtmarken mitschwarzem 
Aufdruck fur 1/4 Kilogramm Kartof
feln;" 

ersetzt. 
§ 2 . 

D as Muster der heu eingefiihrten Wehr
machtmarken fur Kartoffeln ergibt sich aus 
Anlage I. 

§ 3. 
Diese V e rordnung tritt am Tage ihrer Ver

kundung in Kraft. 
D en Haag, am 8. Mai 1941. 

Der Reichskomrnissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-!NQUART. 

Anlage I. 

(2) Voor ongeldig geworden rijkscrediet
kasmunten wordt geen vergoeding gegeven. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche P.ebied, 

S EYSS-!NQUART. 

N °. 85. 

8 Mei 1941. VIJFDE VERORDENING 
van den R ijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied ter aanvul
ling van de Verordening N o. 51 /1940 
betreffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit
sche Weermacht voor den aankoop van 
!evens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Ver
ordeningenblad, Stuk 19). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

In§ 3 van de Verordening No. 51/i940 be
treffende het invoeren van distributiekaar
ten en distributiebons voor de D uitsche 
Weermacht voor den aankoop van levens
en voedermiddelen, die onder de distributie 
vallen of waarvan het gebruik in het alge
meen verboden is, zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de Verordening No. 70/1941, 
worden de woorden ,,rose militaire distribu
tiebons voor vijftig gram vleesch of vleesch
waren;" vervangen door de woorden: 

,,rose militaire distributiebons met 
rooden opdruk voor vijftig gram vleesch 
of vleeschwaren; 

rose militaire distributiebons met 
zwarten opdruk voor 1/4 kilogram aard
appelen;". 

Artikel 2. 

H et model van de nieuwingevoerde mili
taire distributiebons voor aardappelen is 
vastgesteld als in bijlage I is aangegeven. 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op d e n 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche t},ebied, 

SEYSS-!NQUART. 

Bijlage I. 
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N °. 86. 

z5. April z94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fi.ir Jus
tiz , fi.ir Waterstaat und fi.ir Finanzen, 
wodurch die Verordnung Nr. 234/1940 
zur Regelung der aufgeschobenen Zah
lung bei Enteignungen nach § 7 der Ver
ordnung Nr. 168/1940 z ur Regelung der 
Enteignung nach Artikel 5 der Verord
nung i.iber den Wiederaufbau (II) abge
andert und erganzt wird. (Verordnungs
blatt, Stiick zg.) 

Auf Grund d es§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
I940 des Reichskommissars fi.ir die b esetzt en 
niederlandischen Gebiete und im Sinne des 
§ 7 der Verordnung Nr. 168/1940 sowie ge
mass §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ r 940 
des Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
der!andischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 234/1940 zur Regelung 
der aufgeschobenen Zahlung bei Enteignun
g en nach § 7 der Verordnung Nr. 168/1940 zur 
Regelung der Enteignung nach Artikel 5 der 
Verordnung i.iber den Wiederaufbau (II) 
wird abgeandert und erganzt wie folgt: 

I. 
Der bisher einzige Absatz des § 6 erhalt die 

Ziffer (1). 
II. 

Dern § 6 werden folgende Absatze 2 und :i 
angefi.igt : 

,, (2) W enn nicht vor der Zahlbarstellung 
der Vergi.itung oder der Zinsen schriftlich bei 
der Direktion des Hauptbuches um Be~ichti
gung oder Erganzung der Eintragung nach
gesucht warden ist, wird der Staat sowie der
jenige, dem die Vergi.itung zur Last fallt , 
<lurch Zahlung an den im Hauptbuch Einge-
tragene, oder an den dart erwa hnten Bevoll
machtigte, befreit, auch wen n 

1) die Eintragung nicht vollstandig ist oder 
2) nach dem Zeitpunkt der Eintragung 

die Befugnis oder die Fahigkeit des Einge
tragenen , die Zahlung entgegenzunehmen, 
verlorengegangen oder geandert ist oder 

3) nach dem betreffenden Zeitpunkt die 
Vollmacht geandert wurde oder erloschen ist. 

(3) Der Staat sowie derjenige, dem die 
V ergi.itung zur Last fallt, wird durch Ueber
weisung d es Betrages au£ das angegeben e 
Postscheckkonto befreit." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am ·15. April 1941. 
Der G .-S. im Min. fiir ]ustiz ( mit der 

Wahrnehmung der Geschafte beauftragt), 
J. P. H OOYK AAS. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
Jn V ertre1ung, 

J. F . SCHONFELD . 

Der G .-S. im Min. f iir Finanzen, 
Jn V ertretung, 

B . J . DELE EUW. 

N °. 86. 

IS April z94z. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen v an 
Justitie, van Waterstaat en van Finan
cien, houdende wijziging en aanvulling 
van het B esl.uit No. 234/1940 tot regeling 
van de uitgestelde betaling bij onteige
ningen, als bedoeld in artikel 7 van het 
B esluit No. 168/1940 tot regeling van de 
onteigening ingevolge artikel 5 van het 
b esluit betreffende den Wederopbouw 
'(II) . (Verordeningenblad, Stuk 19.) 

Op grand van§ 1 de r Ve rordening No. 23/ 
1940 v an den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied en gelet op ar
tikel 7 van het Besluit No. 168/ ,940, alsmede 
in overeenstemming met de§§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het b ezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het Besluit No. 234/1940 tot regeling van 
de uitgestelde betaling bij onteigeningen , als 
bedoeld in artikel 7 van het B esluit No. 168/ 
1940 tot rege!ing van de onteigening ingevol
ge artikel 5 van het besluit b etreffende den 
Wederopbouw (II) wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt : 

I. 
Het tot nu toe eenige lid van artikel 6 

wordt eerste lid. 
II . 

Aan artikel 6 worden een tweede en een 
derde lid toegevoegd, luidende als volgt : 

,,(2) T enzij v66r de betaalbaarstelling 
van vergoeding of renten schriftelijk aan de 
Directie van het Grootboek verzocht is de 
inschrijving te verbeteren of aan te vullen, 
zijn het Rijk en degene, te wiens laste de ver
goeding komt, door betaling aan hem, die in 
het Grootboek is ingeschreven, of aan den 
daarin vermelden gevolmachtigde gekweten, 
ook al is : 

1) de inschrijving onvolledig, of 
2) na het tijdstip der inschrijving de b e

voegdheid of bekwaamheid van den inge
schrevene om betaling te ontvangen verloren 
gegaan of gewijzigd, of 

3) na bedoeld tijdstip de volmacht ge
wijzigd of geeindigd. 

(3 ) Het Rijk en degen e, te wiens laste de 
vergoeding komt, zijn gekwet en door over
making van het bedrag op het opgegeven 
postgironummer. '' 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, ,5 April 1941. 
De waarnemend S .-G. van het D e p . 

van Justitie, 
J . P. H OOYKAAS. 

.De S .- G . van het D ep . van Waterstaat, 
J. F. S CHONF E LD, 

1° .-S.-G. 
De S.- G. van het Dep. van Financien, 

B. J. D E L EEUW, 
1°.-S .-G. 



190 1941 

24. April z94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretii.re in den Ministerien fiir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt, fiir Land
wirtschaft und Fischerei und fiir Water
staat Uber die Preisauszeichnung von 
Waren und Leistungen. (Verordnungs
blatt, StUck ,9). 

Auf Grund des§ 2 der Verordnung Nr. 218/ 
,940 Uber die Ernennung eines Bevollmii.ch
tigten flir die Preise und gemii.ss den §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/,940 des Reichskom
missars fiir die besetzten niederlii.ndischen 
Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(,) Wer als Einzelhii.ndler oder auf an
dere Vleise im Kleinhandel Nahrungs- und 
Genussmittel, Textilwaren oder Lederwaren 
zum Verkauf anbietet, ist verpflichtet, diese 
Waren mit den geforderten Pceisen auszu
zeichnen. Die Auszeichnung hat unter An
gabe der handelsUblichen GUtebezeichnung 
und der handelsUblichen Verkaufseinheit zu 
erfolgen. 

(2) Der Bevollmii.chtigte fiir die Preise 
kann die Preisauszeichnungspflicht auf den 
Verkauf anderer Waren, auf das Vermieten 
von Waren sowie au£ Leistungen ausdehnen. 

§ 2. 

(,) Die Preisauszeichnung muss auf 
deutlich sichtbare und lesbare Weise vorge
nommen werden 

a) bei Waren, die in Schaufenstern, in 
Schaukii.sten, innerhalb oder ausserhalb des 
Ladens, auf Verkaufsstii.nden oder sonstwie 
sichtbar ausgestellt werden, <lurch An
bringung von Preisschildern; 

b) bei Waren, die zum alsbaldigen Ver
kauf bereit gehalten i.verden, die aber nicht 
sichtbar ausgestellt sind, dadurch, dass die 
Waren oder ihre UmhUllungen oder die Be
hii.ltnisse (Regale) , in denen sie verwahrt 
werden, entsprechend beschriftet oder mit 
Preisschildern verbunden werden oder da
durch, dass Preisverzeichnisse angebracht 
oder zur Einsichtnahme aufgelegt werden; 

c) bei Waren, die nach Mustersamm
lungen angeboten werden, dadurch, dass jedes 
Muster mit einem Preisschild verbunden 
wird, oder dass ein Preisverzeichnis der in 
der Sammlung vorhandenen Muster an jeder 
Mustersammlung angebracht wird. 

(2) Wenn ausser den verlangten Preisen 
noch Zuschlii.ge oder andere Kosten berechnet 
werden, muss dies bei den Preisen angegeben 
werden. 

§ 3. 
(,) D er Bevollmii.chtigte fiir die Preise 

erlii.sst die zur Durchfiihrung dieser Verord
nung erforderlichen Vorschriften. Sie werden 
im .,Nederlandsche Staatscourant" veroffent
licht. 

(2) Der Bevollmii.chtigte flir die Preise 
kann Befreiung von den Bestimmungen die
ser Verordnung erteilen. 

24 April 1941. . BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartement(;n 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visscheij en 
van Waterstaat over het prijzen van 
goederen en diensten. (Verordeningen
blad, Stuk 19.) 

Op grond van artikel 2 van het Besluit 
No. 2,8/,940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen 
stemming met de§§ 2 en 3 van de Verorde
ning No. 3/,940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche Gebied 
wordt bepaald : 

Artikel I. 

(,) Een ieder, die als kleinhandelaar of 
in een andere hoedanigheid in den kleinhan
del voedings- en genotmiddelen, textielwa
ren of lederwaren ten verkoop aanbiedt, is 
verplicht deze waren te prijzen. Het prijzen 
dient te geschieden onder vermelding van 
de kwaliteitsaanduiding en de verkoopeen
heid, zooals deze in den handel gebruikelijk 
zijn. 

(2) De Gemachtigde voor de Prijzen kan 
de verplichting tot vermelding der prijzen 
tot den verkoop van andere roerende goede
ren, tot het verhuren van roerende goederen, 
alsmede tot het verrichten van diensten, uit
breiden. 

Artikel 2. 

(,) Het prijzen moet op duidelijk zicht
bare en lees bare wijze geschieden: 

a) bij waren, welke in etalages, uitstal
kasten, binnen of buiten den winkel, op ver
koopstands of anderszins zichtbaar uitgestald 
warden, door het aanbrengen van prijskaart
jes; 

b) bij waren, welke voor onmiddellijken 
verkoop gereedgehouden warden, doch niet 
zichtbaar uitgestald zijn, hetzij door de goe
deren of hun verpakkingen of de voorwer
pen, waarin zij worden bewaard, van een 
desbetreffend opschrift of van prijskaartjes 
te voorzien, hetzij door prijslijsten op te han
gen of ter inzage neer te leggen ; 

c) bij waren, welke door middel van 
monsterverzamelingen worden aangeboden, 
hetzij door op elk monster een prijskaartje 
aan te brengen, hetzij door aan e lke mon
sterverzameling prijsopgave der opgenomen 
monsters te hechten. 

(2) Indien behalve de verlangde prijzen 
nog toeslagen of andere kosten in rekening 
warden gebracht, dient dit bij de prijzen te 
warden vermeld. 

Artikel 3. 
(,) De Gemachtigde voor de Prijzen 

geeft de voorschriften tot uitvoering van dit 
besluit. Zij warden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

(2) De Gemachtigde voor de Prijzen 
kan ontheffing van de bepalingen van dit 
besluit verleenen. 
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§ 4. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung und 
ihre Durchfiihrungsvorschriften sind Preis
vorschri ften imSinne derPreisiiberwachungs
verordnung (Nr. n /1941). 

§ 5. 
Die Bestimmungen dieser Verordnung fin

den auf die i:iffentliche Versteigerung von 
Waren keine Anwendung. 

§ 6. 
(1) Diese Verordnung tritt vierzehn Tage 

nach ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) G leichzeitig treten Artikel 8 des 

Preistreiberei- und Hamstergesetzes 1939 
(Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939) und 
sonstige Vorschriften iiber die Preisauszeich
nung ausser Kraft. 

§ 7. 
Diese Verordnung wird als ,,Preisauszeich

nungsverordnung 1941" zitiert. 
D en Haag, am 24. April 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

Der. G .-S . im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G .-S . im Min. fiir Waterstaat, 
D. G. W . SPITZEN. 

N °. 88. 

10. Mai 1941 . VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fiir Justi.z 
iiber die strafrechtliche Untersuchung 
bestimmter Wirtschaftsstrafsachen. 
(Verordnungsblatt, Stiick 20.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1 940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Bei der Fahndung und der Verfolgung aller 
Verbrechen ( misdrijven) und Uebertretun
gen ( ovi:,rtredingen), die mit Strafe bedroht 
sind: 

1) im Krisengesetz fiirdieLandwirtschaft 
1933 ( Landbouw-Crisiswet ·1933); 

2) im Zuteilungsgesetz 1939 (Distributie 
wet 1939); 

3) im Preistreiberei- und Hamstergesetz 
1939 (Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939); 

4) in der Preisiiberwachungsverordnung 
(Nr. n /1941; 

5) in der V erordnung Uber di e Nahrungs 
versorgung (Nr. 12/ r941); 

6) in der Verordnung iiber die Organisa
tion der Erniihrungswirtschaft 1941 (Nr. 
69/1941, 
gelten die nachfolgenden besonderen Bestim-
mungen. 

§ 2, 

Auch wenn Entdeckung auf frischer Tat 
nicht vorliegt, ist jeder Fahndungsbeamte 
berechtigt, den Beschuldigten festzunehmen ; 

Artikel 4. 
De bepalingen van dit besluit en zijn uit

voeringsmaatregelen zijn prijsvoorschriften 
in den zin van het Prijsbeheerschingsbesluit 
(No. n /1941) . 

Artikel 5. 
De bepalingen van dit besluit zijn niet 

van toepassing op openbare verkoopingen 
van roerende goederen. 

Artikel 6. 
(1) Dit besluit treedt veertien dagen na 

den dag van afkondiging in werking. 
(2) Tegelijkertijd treden artikel 8 van 

de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 en 
andere voorschriften in zake prijsvermelding 
buiten werking. 

Artikel 7. 

Dit besluit kan warden aangehaald als 
,,Prijsaanduidingsbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 24 April 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

D e S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat , 
D . G. W. SPITZEN . 

N ° . 88. 

IO Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris
G eneraal van het Departement van 
Justitie met betrekking tot het straf
rechtelijk onderzoek in bepaalde straf
zaken, rakende het economisch !even. 
(Verordeningenblad, Stuk 20.) 

Op grond van § 1 der Verord~ning No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Bij de opsporing en vervolging van alle 

misdrijven en overtredingen, waartegen straf 
is bedreigd in : 

1) de Landbouw-Crisiswet 1933; 

2) de Distributiewet 1939; 

3) de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939; 

4 het Prijsbeheerschingsbesluit (No. u i 
1931); 

s) h et Voedselvoorzieningsbesluit (No. 
12/1941); 

6) het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 (No. 69/1941, 

gelden de navolgende bijzondere bepalingen. 

Artikel 2. 

Ook buiten het geval van ontdekking op 
heeter daad is iedere opsporingsambtenaar 
bevoegd den verdachte aan te houden; hij 
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er sorgt dafiir, dass der Beschuldigte bald
moglichst dem Staatsanwalt oder einem 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft (hulp
-0ff icier van justitie) vorgefiihrt wird. 

§ 3. 
Ein Haftbefehl (bevel tot inverzekering

stelling) bleibt hochstens vier Tage gi.iltig 
und kann einmal um hochstens die gleiche 
Zeitdauer verlangert werden. 

§ 4. 
(1) Wegen der erwahnten Straftaten 

kann die Untersuchungshaft ( voorloopige 
hechtenis) angeordnet werden, wenn gegen 
den Beschuldigten dringende Verdachts
griinde vorliege n . 

(2) Die Befehle zur Untersuchungshaft 
sind von dem Wirtschaftsrichter zu erlassen. 

§ 5. 
(1) Die Fahndungsbeamten sind befugt, 

zwecks Fahndung jeden Ort, einschliesslich 
geschlossener Raume, Hofe und Wohnungen 
zu betreten. 

(2) Falls ihnen der Zutritt verweigert 
wird, verschaffen sie sich diesen notfalls un
ter Zwang. 

(3) Sie diirfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in 
Begleitung eines Hilftsbeamten der Staats-
antwaltschaft oder gegen Vorzeigung eines 
allgemeinen oder besonderen, von einem 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft fiir 
eine best immte Strafsache gegebenen schrift
lichen Auftrags, oder gegen Vorzeigung eines 
allgemeinen oder bc;sonderen, von einem 
Staatsanwalt fiir eine bestimmte Strafsache, 
oder ohne diese Einschrankung gegebenen 
schriftlichen Auftrags. Ueber das Betreten 
ist binnen achtundvierzig Stunden eine Nie
derschrift aufzunehmen. 

§ 6. 

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 1941 
in Kraft. 

Den Haag, am 10. Mai 1941. 

Der G .-S. im Min. liir justiz ( mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauftragt), 

]. P,, HOOYKAAS. 

N°. 89. 

8. Mai 194I. VERORDNUNGdes Generalse
kretars im Ministerium fiir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt, wodurch die Ver
ordnung Nr. 206/i940 iiber den Aufbau 
einer Selbstverwaltungsorganisation zur 
Forderung der gewerblichen Wirtschaft 
erganzt wird. (Verordnungsblatt, Stiick 
20). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/i940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandische n Gebiete 
wi rd verordnet: 

§ I. 

In die Verordnung Nr. 206/i940 iiber den 
Aufbau einer Selbstverwaltungsorganisation 
zur Forde rung der gewerblichen Wirtschaft 

draagt zorg, dat de aangehoudene ten spoe
digste v;,or d ~n officier van justitie of een 
van -diens hulpofficieren wordt geleid. 

Artikel 3. 
Een bevel tot inverzekeringstelling is ge

durende t e n hoogste vier dagen van kracht en 
kan eenmaal voor ten hoogste gelijken termijn 
worde n verlengd. 

Artikel 4. 
(1) Ter zake van de genoemde feiten kan 

voorloopige hechtenis worden bevolen, indien 
tegen den verdachte ernstige bezwaren zijn 
gerezen. 

(2) D e bevelen tot voorloopige hechtenis 
worden gegeven door d e n economischen rech
ter. 

Artikel 5. 
(1) De opsporingsambtenaren zijn be

voegd ten behoeve van de opsporing elke 
plaats, daaronder begrepen besloten lokalen, 
erven en woningen, te betreden. 

(2) Indie~ hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een hulpofficier van justitie of op ver
toon van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van een hulpofficier van 
justitie, in een bepaalde zaak gegeven, of van 
een algemeenen of bijzonderen schriftelijken 
last van d en officier van justitie, al dan niet 
in een bepaalde zaak gegeven. Van het bin 
nentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt . 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt op 15 Mei 1941 in wer

king. 
's -Gravenhage, 10 Mei 1941. 

De wnd S.-G. van het Dep. van justitie, 
]. P . HOOYKAAS. 

8 Mei 194I. BESLUIT van den Secretaris
G eneraal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart tot 
aanvulling van het Besluit No. 206/1940 
betreffende den opbouw van een zelf
standige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleve n. (Verordeningen
blad, Stuk 20). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In het Besluit No. 206/i940 betreffende 
den opbouw van een zelfstandige_ organisatie 
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven wordt 
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wird nach § 1 ein § ra mit folgendem Wort
laut eingefligt: 

,,§ 1a. 
(1) Die gemi:iss § 1, Absatz 2, errichteten 

und anerkannten Wirtschaftsverbande sind 
Organisationen im Sinne d es Artikels 152 

<ler Verfassungsurkunde; es kann ihnen vom 
Generalsekretar im Ministerium fiir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt gemass Artikel 153 
der Verfassungsurkunde Verordnungsbefug
nis erteilt werden. Die Vorschriften auf dem 
Gebiete der Preisbildung werden <lurch diese 
Verordnungsbefugnis nicht beriihrt. 

·(2) Die auf Grund einer solchen Ver
-0rdnungsbefugnis ergehenden Anordnungen 
bedUrfen der Genehmigung des General
s ekretars im Ministerium flir Handel, Ge
werbe und Schiffahrt. Dies gilt insbesondere 
fUr Anordnungen kartellrechtlichen und 
marktregelnden lnhalts. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
ftir Handel, Gewerbe und Schiffahrt oder 
e ine von ihm bestimmte Stelle kann Anord
nungen, die mit dem Gesetz oder dem all
gemeinen Interesse in Widerspruch stehen, 
aufschieben oder fiir unwirksam erklaren; 
dabei werden gleichzeitig die sich daraus er
gebenden Folgen geregelt." 

§ 2. 

0iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
lcUndung in Kraft. 

Den Haag, am 8. Mai 1941. 
Der G.-S. im Min. liir Handel, Gewerbe 

und Schilfahrt, 
H . M. HIRSCHFELD. 

N°. 90. 

:z6. Mai 194z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 108/1940 (Vierte Verordnung 
Uber besondere verwaltungsrechtliche 
Massnahmen) erganzt wird. (Verord
nungsblatt, Stiick 21.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ 1, 

Dern § 1 der Verordnung Nr. 108/1940 
{Vierte Verordnung Uber besondere verwal
tungsrechtliche Massnahmen) wird unter 
.Ziffer 14 folgendes hinzugefiigt : 

,;1.4) den Prasidenten des Staatsamtes 
-fUr-N: ?,tionalplanung." 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
Jcilndung in Kraft. 

Den Haag, ,im 16. Mai 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

na artikel 1 een artikel ra ingelascht van 
den volgenden inhoud: 

Artikel ra. 
(1) De overeenkomstig artikel 1, lid 2, 

opgerichte en erkende bedrijfsorganisaties 
zijn ljchamen in den zin van artikel 152· van 
de Grondwet; haar kan overe_enkomstig ar
tikel 1 53 van de Grondwet door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart veror
denende bevoegdheid worden toegekend. Op 
de voorschriften op het gebied van de prijs
vorming kan door deze verordenende be
voegdheid geen inbreuk worden gemaakt. 

(2) De krachtens de toegekende veror
denende bevoegdheid vastgestelde verorde
ningen behoeven de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Dit 
geldt in het bijzonder voor verordeningen 
tot regeling van kartelverhoudingen of tot 
regeling van de markt. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverhei<l en 
Scheepvaart of een door hem aan te wijzen 
gemachtigde kan besluiten, welke met de 
wet of het algemeen belang strijdi"g zijn, 
schorsen of vemietigen; daarbij worden 
tevens de gevolgen geregeld." 

Artikel 2. 

Dit-besluit"'treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhag_e, 8 Mei 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en· Scheepvaart, 
H. M , HIRSCHFELD. 

N °. 90. 

x6 Mei 194z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende aanvul
ling van de Verordening No. 108/1940 
(Vierde Verordening betreffende bij
zondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied). (Verordeningenblad, 
Stuk 21). 

Op grond van § 5 van het Decreet ¥an den 
Filhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Aan artikel 1 van de Verordening No. 108/ 
1940 (Vierde Verordening betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telij k gebied) wordt onder ,4 het volgende 
toegevoegd: 

,,14. den President van den Rijksdienst 
voor het Nationale Plan." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Mei 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche Rebied, 
SEYSS-INQUART. 13 
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15. Mai 1941. VERORDNUNG der Gene
ralsekretiire in den Ministerien des In
nern, fiir Finanzen, flir Erziehung, Wis
senschaft und Kulturverwaltung, flir 
Waterstaat, fi.ir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und fi.ir Landwirtschaft und 
Fischerei Uber die Errichtung eines 
Staatsamtes flir Nationalplanung. (Ver
ordnungsblatt, Stiick 21.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/r940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) E s wird ein Staatsamt fi.ir National
planung (Rijksdienst voor het Nationale 
Plan) errichtet fi.ir die staatliche Raumord
nung, flir die Aufsicht Uber die regionale und 
gemeindliche Raumordnung und fi.ir die ge
samte Raumforschung. 

(2) An der Spitze des Staatsamtes fi.ir 
Nationalplanung steht ein Prasident, der dem 
Generalsekretiir im Ministerium des Innern 
unterstellt ist. 

(3) Das Staatsamt um.fasst: 

1) einen Beirat; 
2) einen Standigen Ausschuss; 
3) FachausschUsse, die nach Bedarf ein

gesetzt werden; 
4) eine Geschaftsstelle. 
(4) Der Prasident des Staatsamtes hat 

die allgemeine L eitung der e r forde rlichen 
Arbeiten und ist Vorsitzender des Beirats. 
Er e rnennt und ent lasst die Mitglieder des 
Beirats, den Vorsitzenden und die Mitglie
der des Standigen Ausschusses und der F ach
ausschi.isse, den Direktor der Geschaftsstelle 
sowie die dort tiitigen Beamten. 

(s) D er Beirat wird Uber wichtige Pro
bleme zu Rate gezogen. D er Stiindige Aus
schuss leitet die Planungsarbeiten, d eren 
Durchfi.ihr1;1ng der Gesch,~ftsstelle obliegt. 

(6) D er Generalsekretiir im Ministerium 
des Innem erlasst ·nahere Vorschriften U15er 
die Aufgaben und die Befugnisse des Beirats, 
des Stiindigen Ausschusses, der Fachaus
schUsse un9 _der Geschaf~sstelle. 

§ 2. 

(1) D ern Staatsamt flir Nationalplanung 
obliegt die zusammenfassende und Uberge
o rdnete Pla nung und raumliche Ordnung fi.ir 
das gesamte Staatsgebiet. 

:.,,·. 

(2) Der Generalsekretiir im ·,-Ministe
rium des Innern erlasst Vorschriften Uber 
die Vorbereitung; .Aufste lh.ing uno Abande
rung eines staatlichen Gesamtplanes (Natio
naal Plan) und Uber dessen Rechtswirkun-

15 M ei 1941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken , van Finan
cien, van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, van Waterstaat, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visscherij betref
fende de instelling van een Rijksdienst 
voor het Nationale Plan. (Verordenin
genblad, Stuk 21). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) Ten behoeve van de ruimtelijke or
dening der nationale belangen, het toezicht 
op de ruimtelijke ordening van de streek
belangen en gemeentelijke belangen en het 
onderzoek, dat a ls basis voor deze ordening 
zal dienen, wordt een Rijksdienst voor het 
Nationale Plan ingesteld. 

(2) Aan het hoofd van den Rijksdienst 
voor het Nationale Plan staat een President ; 
deze ressorteert onder den S ecretaris-Gene
raal van het D epartement van "Binnenland
sche Zaken. 

(3) Als onderdeelen van den Rijksdienst 
worden ingesteld: 

1) een Raad van Bijstand; 
2) een Vaste Commissie; 
3) andere commissien, welke naar be

hoefte worden ingesteld; 
4) een Bureau. 
(4) D e President van den Rijksdienst 

heeft de a lgemeene leiding van de ter zake 
vereischte werkzaa mheden. Hij is voorzitter 
van den Raad van Bijstand. Hij benoemt en 
ontslaat de leden van den Raad van Bij
stand, den voorzitter en de leden van de 
Vaste Commissie en van de andere commis
sien, den Directeur van het Bureau en de 
daaraan verbonden ambtenaren. 

(s) De Raad van Bijstand wordt geraad
pleegd over belangrijke vraagstukken. De 
Vaste Commissie is belast met de leiding der 
planologische werkzaamheden, waarvan de 
uitvoering berust bij het Bureau. 

(6) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlands·che Zaken geeft 
nadere voorschriften betreffende de taak en 
de bevoegdheden van den Raad van Bij
stand, de Vaste Commissie, de andere com-
missien en het Bureau. -- , · 

Artikel 2: ' 
(1) D e , Rijksdienst voor het Nationale 

Plan heeft tot t a ak de centrale ruimtelijke 
ordening en coordinatie van planologische 
maatregelen voor het geheele gebied des 
Rijks. ) _ 

(2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement v an Binnenlandsche Zaken geeft 
voorschriften ·nopens de wij ze van voorbe
reiding, vaststelling en wijziging van een 

Nationaal Plan en nopens de rechtsgevolgen 
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gen flir die Planung in den Teilen des Staa
tes. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministe
rium des Innem erklart nach Anhorung des 
Staatsrates, Abteilung fi.ir Verwaltungsstrei
tigkeiten, den staatlichcn Gesamtplan fi.ir 
verbindlich und andert ihn notigenfalls ab. 

§ 3. 
Der Generalsekretar im Ministerium des 

Innern erlasst allgemeine Vorschriften i.iber 
die Vorbereitung, Aufstellung und Abande
rung der Regionalplane und iiber deren 
Rechtswirkungen fi.ir die gemeindliche Pla
nung. 

§ 4· 
(1) Auf Anregung des Prasidenten des 

Staatsamtes fi.ir Nationalplanung und im 
Einvernehmen mit ihm kann der General 
sekretiir im Ministerium fi.ir Erziehung, Wis
senschaft und Kulturverwaltung 

1) Universitaten und Hochschulen be
stimmen, an denen eine Arbeitsgemeinschaft 
fi.ir die Erforschung der Grundlagen fi.ir die 
staatliche, regionale und gemeindliche Raum
ordnung einzusetzen ist; 

2) die Universitiitsprofessoren bestim
men, die mit der Leitung dieser Arbeitsge
meinschaften beauftragt werden. 

(2) Die Leiter dieser Arbeitsgemein
schaften bilden einen Fachausschuss im 
Sinne des § 1, Absatz 3, Ziffer 3. 

(3) Der Prasident des Staatsamtes stellt 
nach Anhorung dieses Fachausschusses das 
Programm der Forschung auf. 

§ 5. 
(1) Der Prasident des Staatsamtes fi.ir 

Nationalplanung kann Anweisungen ertei
len fi.ir die Durchfi.ihrung von Einzelaufga
ben auf den Gebieten der Regionalplanung 
und der gemeindlichen Planung. 

(2) Die offentlichrechtlichen Korper
schaften sind verpflichtet, dem Prasidenten 
des Staatsamtes fi.ir Nationalplanung oder 
der von ihm beauftragten Geschaftsstelle 
auf Verlangen rechtzeitig die geplanten 
Grundankaufe und Vorhaben mitzuteilen 
und alle verlangten Ausklinfte zu geben. Das
selbe gilt in Bezug auf geplante Vorhaben 
von anderen juristischen und von nati.ir
lichen Personen. 

(3) Der Prasident des Staatsamtes kann 
gegen geplante Grundankaufe einer offent
lichrechtlichen K o rperschaft und gegen die 
Durchf-iihrung von Vorhaben einer solchen 
Korperschaft oder einer anderen juristischen 
oder einer natlirlichcn P erson Einspruch er
heben, wenn der Grundankauf oder das Vor
haben oem staatlichen Gesamtplan, einem 
Regional plan, einem Erweiterungsplan, 
einem in Vorbereitung befindlichen Entwurf 
oder einer in Vorbereitung befindlichen Aen
derung eines solchen widersprechen wiirde. 

(4) Gegen einen auf Grund des Absatzes 
3 vom Prasidenten des Staatsamtes erhobe-

daarvan ten aanzien van de planologische 
maatregelen in de deelen des Rijks. 

(3) Het Nationale Plan wordt vastge
steld en, zoo noodig, gewijzigd door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, gehoord den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

m ent van Binnenlandsche Zaken geeft alge
meene voorschriften nopens de voorberei
ding, vaststelling en wijziging van streek
plannen en nopcns de rechtsgevolgen daar
van ten aanzien van de gemeentelijke plano
logische maatregelen. 

Artikel 4. 
(1) Op verzoek van en in overleg met 

den President van den Rijksdiens t voor het 
Nationale Plan kan de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming : 

1) een of meer universiteiten en/of hoo
gescholen aanwijzen, waar een studiecentrum 
zal worden ingesteld ten behoeve van het 
onderzoek, naar welke grondslagen de ruim
telij ke ordening van de nationale streek- en 
gemeentelijke belangen zal qienen te ge
schieden; 

2) de hoogleeraren aanwijzen, die met de 
leiding van deze studiecentra worden belast. 

(2) De !eiders van deze studiecentra 
vormen te zamen een commissie, als bedoeld 
in artikel 1, derde lid, onder 3. 

(3) De President van den Rijksdienst 
stelt het programma van het onderzoek op 
na deze commissie te hebberi gehoord. 

Artikel 5. 
(1) De President van den Rijksdienst 

voor het Nationale Plan kan voorschrijven , 
dat en op welke wijze bepaaldelijk aan te 
duiden objecten in een streekplan of in een 
uitbreidingsplan moeten worden opgenomen. 

(2) De openbare lichamen zijn verplicht 
aan den President van den Rijksdienst voor 
het Nationale Plan of aan het door hem 
daarmede te belasten Bureau op verzoek tij
dig van voorgenomen grondaankoopen eri 
werken mededeeling te doen en alle ge
vraagde gegevens te verstrekken. Gelijke ver
plichting geldt met betrekking tot voorge
nomen werken voor andere rechtspersonen 
en voor natuurlijke personen. 

(3) De President van den Rijksdienst 
kan tegen door openbare lichamen voorgeno
men grondaankoopen en tegen het uitvoeren 
van door die licham en of door andere rechts
personen of door natuurlijke personen voor
genomen werken bezwaar maken, indien de 
grondaankoop of het voorgenomen werk in 
strijd zou zijn met het Nationale Plan, een 
streekplan, een uitbreidingsplan, een in voor
bereiding zijnd ontwerp of een in voorbe
reiding zijnde wijziging daarvan. 

(4) Tegen een door den President van 
den Rijksdienst op grond van het bepaalde 
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nen Einspruch kann nach vom Generalsekre
tiir im Ministerium des Innern zu gebenden 
Vorschriften bei diesem Berufung eingelegt 
werden. Er entscheidet nach Anhorung des 
Staatsrates, Abteilung fiir Verwaltungsstrei
tigkeiten. 

(5) Es ist verboten, Grund anzukaufen· 
oder ein Vorhaben durchzufiihren, wenn da
gegen Einspruch erhoben wurde und solange 
einer dagegen eingelegten Berufung nicht 
stattgegeben worden ist. Ist die Ausfiihrung 
eines Vorhabens dieser Bestimmung zuwider 
angefangen oder dieses durchgefiihrt wor
den, so kann von Staats wegen der frlihere 
Zustand auf Kosten des Uebertreters wieder
hergestellt werden. 

§ 6. 
(1) Die Kosten, die aus der Durchfiih

rung der §§ 1 und 4 entstehen, gehen zu 
Lasten des Staates. 

(2) Die Kosten, die aus der Vorberei
tung, Aufstellung und Abiinderung der Re
gionalpliine entstehen, gehen zu Lasten der 
betreffenden Provinz. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministerium 
des Innern kann offentlichrechtlichen Kor
perschaften, in deren Interesse infolge von 
Bestimmungen des staatlichen Gesamtpla
nes oder eines Regionalplanes entsprechende 
Bestimmungen in .. einen Erweiterungsplan 
aufzunehmen sind, nach Anhorung der be
treffenden Korperschaften die Verpflichtung 
auferlegen, die sich aus der Aufnahme dieser 
Bestimmungen in einen Erweiterungsplan 
ergebenden Mehrkosten ganz oder teilweise 
der Gemeinde zu vergliten. 

(4) Die Kosten, die sich gemiiss Absatz 
2 und - soweit die beteiligte offentlich
rechtliche Korperschaft eine Provinz ist -
gemiiss Absatz 3 und § 5, Absatz 5, ergeben, 
gehoren zu den Ausgaben nach Artikel 107 
des Provinzialgesetzes. Artikel 112 dieses 
Gesetzes findet Anwendung. 

(5) Die Kosten, die sich - soweit die 
beteiligte offentlichrechtliche Korperschaft 
eine Gemeinde ist - gemiiss Absatz 3 und 
§ 5, Absatz 5, ergeben, gehoren zu den Aus
gaben nach Artikel 240 des Gemeindege
setzes. Artikel 247 dieses Gesetzes findet An
wendung. 

(6) Artikel 61 des Waterstaatsgesetzes 
1900 findet Anwendung auf die Kosten, die 
sich gemass Absatz 3 und § 5, Absatz 5, er
geben, falls die beteiligte offentlichrechtliche 
Korperschaft eine Wassergenossenschaft, 
Moorschaft oder ein Moorpolder ist. 

§ 7. 
(1) Wer die gemiiss § 5, Absatz 2, zu 

gebenden Mitteilungen und Ausklinfte nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht richtig erteilt 
wird mit Haft bis zu zwei Monaten oder 
Geldstrafe bis zu dreihundert Gulden be
straft. 

(2) Eine Zuwiderhandlung gegen die Be
stimmung des § 5, Absatz 5, wird mit Haft 
bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
zweitausend Gulden bestraft. 

(3) Die nach den Absiitzen 1 und 2 straf-

in het vorige lid gemaakt bezwaar kan over
eenkomstig door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken nader vast te stellen regelen bij dezen 
beroep worden ingesteld. De Secretaris-Ge
neraal beslist, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

(5) Het is verboden grond aan te koo
pen of een werk uit te voeren, nadat daar
tegen bezwaar is gemaakt en zoolang niet 
een daartegen ingesteld beroep gegrond is 
verklaard. Werken, welke in strijd hiermede 
zijn begonnen of tot stand gebracht, kunnen 
van Rijkswege op kosten van den overtreder 
ongedaan worden gemaakt. 

Artikel 6. 
(1) De kosten, gemaakt ter uitvoering 

van de artikelen 1 en 4, komen ten laste van 
het Rijk. 

(2) De kosten, gemaakt voor de voor
bereiding, vaststelling en wijziging van 
streekplannen, komen ten laste van de be
treffende provincie. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken kan 
aan openbare lichamen, ten behoeve waar
van ingevolge bepalingen van het Nationale 
Plan of van een streekplan overeenkomstige 
bepalingen in een uitbreidingsplan moeten 
worden opgenomen, na de besturen dier 
lichamen te hebben gehoord, de verplichting 
opleggen de hoogere kosten, welke het ge
volg zijn van het opnemen van bedoelde be
palingen in een uitbreidingsplan, geheel of 
gedeeltelijk aan de gemeente te vergoeden. 

(4) De kosten, voortvloeiende uit het 
tweede lid en - voor zoover het betrokken 
openbare lichaam een provincie is - uit 
het derde lid en uit artikel 5, vijfde lid, wor
den geacht te behooren tot de uitgaven, in 
artikel 107 der provinciale wet bedoeld. Ar
tikel n2 dier wet is van toepassing. 

(5) De kosten, voortvloeiende - voor 
z~'over het betrokken openbare lichaam een 
gemeente is - uit het derde lid en uit artikel 
5, vijfde lid, worden geacht te behooren tot 
de uitgaven, in artikel 240 der gemeentewet 
bedoeld. Artikel 247 dier wet is van toepas
sing. 

(6) Ten aanzien van kosten, voort
vloeiende - voor zoover het betrokken open
bare lichaam een waterschap, veenschap of 
veenpolder is - uit het derde lid en uit 
artikel 5, vijfde lid is artikel 61 van de 
Waterstaatswet 1900 van toepassing. 

Artikel 7. 
(1) Het niet, niet tijdig of niet behoor

lijk nakomen van de verplichting, bedoeld 
in artikel 5, tweede lid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

(2) Overtreding van het bepaalde in ar
tikel 5, vijfde lid, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste zes maanden of gtld
boete van ten hoogste twee duizend g,ulden. 

(3) De in de vorige leden strafbaar ge-
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baren Taten sind Uebertretungen ( overtre
dingen) . 

(4) Wenn die strafbaren Taten im Rah
men des Betriebes einer juristischen Person 
verlibt werden, wird bestraft, wer den Auf
trag zu der strafbaren Handlung erteilt hat 
oder dabei die tatsachliche Leitung hatte. 

§ 8. 
Der Prasident des Staatsamtes fur Na

tionalplanung, die Mitglieder des Standigen 
Ausschusses, der Direktor der Geschiiftsstel
le, die Leiter der Arbeitsgemeinschaften, die 
kraft einer Ermiichtigung des Prasidenten 
von diesen Leitern bestimmten Teilnehmer 
an den Arbeitsgemeinschaften sowie die vom 
Direktor bestimmten Beamten der Ge
schiiftsstelle haben, zur Auslibung der ihnen 
libertragenen Aufgaben, freien Zutritt zu 
jedem Geliinde und zu jedem Gebiiude, aus
genommen zu Wohnungen gegen den Willen 
des Bewohners. 

§ 9. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verklindung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Artikel 45 bis 

50 des Wohnunggesetzes ausser Kraft. 

Den Haag, am 15. Mai 1941. 
D er G.-S. im Min. des Inn ern, 

. K. J'. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. fur Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beaultrap,t), 

M. M. R OST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fur Erziehung, Wissen
schalt und Kulturverwaltung, 

J. VAN DAM. 

D er G.-S. im Min. fur Waterstaat , 
D . G. w. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. fur Handel , Gewerbe 
und S chillahrt , 

H . M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtscha ft 
und Fischerei, 

H. M. H IRSCHFELD. 

7. Mai I94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium des Innern, 
wodurch <lie Kennkartenve.rordnung 
(VerordnungNr. 197/i940) ergiinzt wird. 
(Verordnungsblatt, Stuck 21). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fur 
die besetzten niederliindischen Gebiete wi rd 
verordnet : 

§ I. 

Im § 15 der K ennkartenverordnung (Ver
ordnung Nr. 197/1940) wird zwischen die 
Absiitze 1 und 2 ein neuer Absatz folgenden 
Wortlauts eingefligt: 

stelde feiten worden beschouwd als overtre
dingen. 

(4) Indien deze feiten door of vanwege 
een rechtspersoon worden begaan, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die de opdracht tot de 
strafbare handeling gegeven heeft of die de 
feitelijke leiding had bij het verboden han
delen of nalaten. 

Artikel 8. 
De President van den Rijksdienst voor 

het Nationale Plan, d e leden van de Vaste 
Commissie, de Directeur van het Bureau, 
de !eiders van de studiecentra, de krach
tens machtiging van den President door deze 
!eiders aangewczen deelnemers aan de stu
diecentra en de door den Directeur aange
wezen ambtenaren van het Bureau hebben 
ter uitoefening van de hun opgedragen taak 
vrijen toegang tot alle terreinen en gebou
wen, met uitzondering van woningen tegen 
den wil van den bewoner. 

Artikel 9 . 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Tegelijkertijd treden de artikelen 45 

tot en met 50 der Woningwet buiten wer
king. 

's-Gravenhage, 15 Mei 1941. 
De S.-G. van het Dep . van Binn. Zaken, 

K . J. FREDERIKS . 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
M . M . R OST VAN T ONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J . VAN DAM. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. w. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

7 M ei I94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, houdende aan
vulling van het Besluit Persoonsbewij
zen (Besluit No. 197/1940). (Verorde
ningenblad, S tuk 2 x.) 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In artikel 15 van het Besluit Persoonsbe

wijzen (Besluit No. 197/1940) wordt tusschen 
het eerste en tweede lid ingevoegd een nieuw 
lid, luidende: 
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,,(ra) Ist der Berechtigte einer ihm 
nach § 6, Absatz 1 , obliegenden Pflicht 
nicht, nicht gehorig oder nicht zur fest
gesetzten Zeit nachgekommen ,. so kann 
die Gebilhr vom Bilrgermeister oder 
vom Leiter der Staatlichen Inspektion 
bis auf zwei Gulden erhoht werden ." 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage nach dem 
Tage ihrer Verkilndung in Kraft. 

D en Haag, am 7. M ai 1941. 
Der G.-S. im Min. des Jnnern, 

K. ] . FREDERIKS. 

5. Mai 1941. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fur 
Landwirtschaft und Fischerei, filr Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und filr 
Erziehung, \Vissenschaft und Kulturver
waltung Uber die Bestellung eines Be
vollmachtigten filr die Forstwirtschaft, 
die Holzversorgung und die Jagd. (Ver
ordnungsblatt, Stilck 21). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gem ass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des R eichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Filr die F orstwirtschaft, die Holzversor
gung und die J agd wird ein Bevollmachtigter 
bestellt. 

§ 2, 

Der B evollmachtigte fur die Forstwirt
schaft, die Holzversorgung und die Jagd wird 
von den G en eralsekretaren in den Ministe
rien flir Landwirtschaft und F ischerei und 
filr Handel, G ewerbe und Schiffahrt ernannt 
und entlassen. Seine Ernennung erfolgt n ach 
Filhlungnahme mit dem Generalsekretiir im 
Ministerium filr Erziehung, W issenschaft 
und Kulturverwaltung. 

§ 3. 
Der B evollmachtigte ist mit der allgemei

nen Leitung der Angelegenheiten der F orst 
wirtschaft, d e r Holzversorgung und d e r Jagd 
betraut. Er erflillt seine Aufgaben nach den 
W eisungen der Gen eralsekretar in den Mi
nis t erien filr L andwirtschaft und Fischerei 
und fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt. In
soweit dabei die Interessen des Naturschut
zes berilhrt werden, ist er an die diesbezilg
lichen W eisungen des G eneralsekreta rs im 
Ministerium for Erziehung, Wissenschaft 
und Kulturverwaltung gebunden. 

§ 4. 
Vorschriften auf den Gebieten der F orst

wirtschaft, der Holzversorgung oder d er 
J agd werden von den im § 3 genannten Ge
neralsekretaren nur nach Anhorung d es Be-

,,(ra) Is de gerechtigde een hem bij 
of ingevolge het eerste lid van artikel 6 
opgelegde verplichting niet, niet behoor
lijk of niet op den vastgestelden tijd na
gekomen, dan kan de burgemeester, on
derscheidenlijk het Hoofd der Rijks
inspectie, het recht aan leges verhoogen 
tot twee gulden." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op <lien zijner afkon
diging. 

's-Gravenhage, 7 Mei 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. ]. FREDERIKS. 

N °. 93. 

5 Mei 1941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Landbouw en Visscherij , van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Op
voeding, W etenschap en Cultuurbescher
ming tot instelling van de betrekking 
van Gemachtigde voor het boschwezen, 
de houtvoorziening en de jacht. (Veror
deningenblad, Stuk 21). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Er wordt aangesteld een Gemachtigde 
voor het boschwezen, de houtvoorziening en 
de jacht. 

Artikel 2. 

D e G emachtigde wordt benoemd en ont 
slagen door de Secretarissen -Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van H andel, Nijverheid en Scheep
vaart. Zijn benoeming geschiedt na overleg 
met den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. 

Artikel 3. 
D e G emachtigde heeft de algem eene lei

ding van al hetgeen betreft het boschwezen, 
de houtvoorziening en de jacht. Hij vervult 
zijn taak overeenkomstig de aanwijzingen 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van L andbouw en Visscherij en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
Voor zoover daarbij belangen v an natuur
bescherming betrokken zijn , gedraagt hij zich 
naar de desbetreffende aanwijzin gen van den 
S ecretar is-Generaal van het D e pa rte ment 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. 

Artikel 4. 
Regelen betreffende het boschwezen, de 

houtvoorziening of de jacht, zoomede rege
len betreffende de natuurbescherming, voor 
zoover daarbij belangen van het boschwezen, 
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vollmachtigten erlassen. D as Gleiche gilt fiir 
Vorschriften auf dem Gebiet des Natur
schutzes, soweit dabei die Interessen der 
Forstwirtschaft, der Holzversorgung oder· der 
J agd beriihrt werden. -· 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
Den Haag, ,im 5. Mai 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung, 

]. VAN DAM. 

z9. Mai z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fUr die besetzten niederlan
dischen Gebiete zur Sicherurig 'des Ar
beitsfriedens. (Verordnungsblatt, Stiick 
22 .) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ l. 

(r) Wer an einem Streik teilnimmt oder 
Arbeitnehmer aussperrt, wird mit Gefangnis 
nicht unter einem Jahr, in schweren Fallen 
mit Zuchthaus bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Ar
beitgeber im Einv~rstandnis mit den im 
Betriebe beschaftigten Arbeitnehmern einen 
Betrieb ganz oder teilweise stillegt, wenn die 
Stillegung <lurch die eigenen betrieblichen 
Belange nicht begrUndet ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 2 . 

Wer zu einer nach § 1 strafbaren Hand
lung auffordert oder wer es unternimmt, an
dere an der Aufnahme der Arbeit zu hindern, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

§ 3. 
In besonders schweren Fallen von Straf

taten im Sinne c\er §§ 1 und 2 kann auf .le
benslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe 
erkannt werden. 

§ 4. 
Die gemass den Vorschriften der §§ 1 bis 

3 strafbaren Handlungen sind Straftaten .im 
Sinne des § 2, Absatz 2, der Verordnung Nr. 
52/r940 Uber die deutsche Gerichtsbarkeit in 
Strafsachen. 

de houtvoorziening of de jacht zijn betrok
ken, worden door de in het vorige artikel 
genoemde Secretarissen-Generaal niet vast
gesteld dan na overleg met den Gemach
tigde. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 5 Mei 1941. 

De S.-G. v an het D ep . van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. VAN D AM. 

z9 Mei z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de hand
having van den a rbeidsvrede. ( Verorde
ningenb/ad, Stuk 22.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Filhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
(1) Hij die deelneemt aan een staking 

of werknemers uitsluit, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten minste een jaar, 
<loch van ten hoogste vijf jaren, in ernstige 
gevallen met tuchthuisstraf van ten minste 
een jaar, <loch van ten hoogste vijftien jaren. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
degene, die als werkgever in overleg met de 
in het bedrijf werkzame werknemers een be
drijf geheel of ten deele stillegt, wanneer dit 
stilleggen niet gegrond is op de eigen be
langen van het bedrijf. 

(3) Poging is strafbaar. 

Artikel 2. 

Hij die tot een ingevolge artikel r straf
baar feit aanzet of die anderen bij het op
nemen van het werk hindert, wordt gestraft 
met tuchthuisstraf van ten minste een jaar, 
<loch van ten hoogste vijftien jaren. 

Artikel 3. 
Is een feit, als bedoeld in de artikelen 1 en 

2, buitengewoon ernstig, dan kan levenslan
ge tuchthuisstraf of de doodstraf worden uit
gesproken. 

Artikel 4. 
Feiten, als bedoeld in de artikelen 1 tot 

en met 3, zijn delicten in den zin van § 2, 

tweede lid, van de Verordening No. 52/1940 
betreffende de D uitsche rechterlijke macht 
voor strafz,iken. 
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§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
D en Haag, am 19. Mai 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS - TNQUART. 

19. Mai 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete Uber Massnahmen zur 
Sicherung der offentlichen Ordnung. 
(Verordnungsblatt, Stuck 22 . ) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Filh
rers iiber Ausilbung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verordne ich: 

~ I. 

Wer sich filr eine politische Partei beta
tigt, die aufgelost oder der die Betatigung in 
den besetzten niederlandischen Gebieten ver
boten ist, wird mit Gefii.ngnis nicht unter 
einem Jahr, in schweren Fallen mit Zucht
haus bestraft. 

§ 2, 

(1) Wer deutschfeindliche Schriften oder 
Abbildungen oder andere Gegenstande 
deutschfeindlicher Art herstellt, weitergibt, 
zur Weitergabe vorriitig halt oder zu diesem 
Zweck bei sich rnhrt, wird mit Gefiingnis 
und mit Geldstrafe bis zu filnfzigtausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen be
straft. 

(2) Der Versuch ist strafbar, 
(3) In besonders schwercn Fallen kann 

auf Zuchthaus und auf GeldJtrafe in unbe
schrankter Hohe ci-kannt werden. 

(4) Wird eine Handlung im Sinne des 
~bsatzes I fahrliissig begangen , so ist auf 
Gefiingnis bis zu zwei J ahren und auf G eld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
auf eine dieser Strafen zu erkennen. 

(s) Der Reichskommissar filr die besetz
t en niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar filr das Sicherheitswesen) behiilt sich 
vor, in besonders begriindeten EinzelfaHen 
auf Antrag oder von Amts wegen Befreiung 
von dem Verbot der Weitergabe oder des 
Vorratighaltens von den im Absatz I be
zeichneten Gegenstanden zu erteilen. 

§ 3. 
(1) Der Besitz deutschfeindlicher Flug

schriften oder Abbildungen oder deutsch
feindlichen Propagandamaterials anderer 
Art wird, soweit nicht nach § 2 eine schwe
rere Strafe verwirkt ist, mit Gefangnis bis 
zu drei Jahren und mit Geldstrafe bis zu 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
· Nederlandsche ~ebied, 

SEYSS- INQUART. 

19 Mei 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende maatre
gelen tot handhaving van de openbare 
orde. (Verordeningenblad, Stuk 22.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Hij die werkzaamheden verricht voor een 
politieke partij, welke is ontbonden of aan 
welke verdere werkzaamheid in het bezette 
Nederlandsche gebied is ontzegd, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten minste 
een jaar, doch van ten hoogste vijf jaren, in 
ernstige gevallen met tuchthuisstraf van ten 
minste een jaar, doch -van ten hoogste vijf
tien jaren. 

Artikel 2 . 

(1) Hij die Duitschvijandige geschrif
ten, afbeeldingen of zoodanige andere voor
w erpen vervaardigt, doorgeeft, in voorraad 
heef,t om door te geven of tot dit doe! bij 
zich heeft, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren en met geld
boete van ten hoogste vijftig duizend gulden 
of m et een dezer straffen. 

(2) Poging is strafbaar. 
(3) In buitengewoon ernstige gev~llen 

kan tuchthuisstraf van ten minste een Jaar, 
doch van ten hoogste vjjftien jaren, en geld
boete tot een onbeperkt bedrag worden op
gelegd. 

(4) Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
een feit, als bedoeld in het eerste lid, door 
hem wordt begaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren en 
met geldboete van ten hoogste twintig dui
zend gulden of met een dezer straffen. 

(s) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor de Openbare Vei!igheid) be
houdt zich het recht voor om in bijzonderlijk 
met redenen omkleede gevallen op verzoek 
of van ambtswege dispensatie te verleenen 
van het verbod om voorwerpen, bedoeld in 
het eerste lid, door te geven of in voorraad 
te hebben. 

Artikel 3. 
(1) Het onder zich hebben van Duitsch

vijandige vlugschriften, afbeeldingen of an
der Duitschvijandig propagandamateriaal 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren en met geldboete van ten 
heogste dertig duizend gulden of m et een 
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dreissigtausend Gulden oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Sind offentliche BUchereien, BUche
reien ,van -Anstalten,- Stiftungen ·oder -Insti
tuten, Volks- oder LeihbUchereien, Verlags
unternehmen oder Buchhandlungen im Be
sitz van im Ab,atz 1 bezeichneten Gegen
standen, so findet diese Bestimmung nur in
soweit Anwendung, als cturch VerfUgung des 
Reichskommissars {Ur die besetzten nieder
Jandischen- Gebiete (Generalkommissar fUr 
das Sicherheitswesen) dieser Besitz verboten 
warden ist oder mit diesen Gegenstanden 
einer van ihm getroffenen Anordnung zuwi
der verfahren wird. 

§ 4-

Deutschfeindliche Kundgebungen aller 
Art werden, soweit nicht nach anderen Vor
schriften eine schwerere Strafe verwirkt ist, 
mit den im § 2 angefUhrten Strafen bestraft. 

§ 5, 
(1) Gegenstande, die zur Begehung 

einer nach den §§ 2 bis 4 strafbaren Hand
lungen gebraucht warden oder dazu be
stimmt sind, konnen eingezogen oder un
brauchbar gemacht werden, auch wenn sie 
weder den Tater noch einem Teilnehmer ge
horen. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann auf die 
Einziehung oder Unbrauchbarmachung selb
standig erkannt werden. 

§ 6. 
Die gemass den Vorschriften der §§ 1 bis 

4 strafbaren Handlungen sind Straftaten im 
Sinne des § 2, Absatz 2, der Verordnung Nr. 
52/x940 Uber die deutsche Gerichtbarkeit in 
Strafsachen. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
D en Haag, am 19. Mai 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS - lNQUART, 

17. Mai 1941. ERLASS des Reichskom
missars fUr die besetzten niederlandi
schen Gebiete zur DurchfUhrung der 
Ersten Verordnung Uber ausserordentli
che Massnahmen auf verfassungs- und 
verwaltungsrechtlichem Gebiet. ( Ver
ordnungsblc!tt, StUck 22.) 

Gemass § 6 meiner Verordnung Nr. 36/ 
1941 (Erste Verordnung Uber ausserordent
liche Massnahmen auf verfassungs- und ver
waltungsrechtlichem Gebiet) bestimme ich: 

Die Vorschriften der genannten Verord
nung finden mit Wirkung vom Tage der 

dezer straffen, voor zoover niet ingevolge 
artikel 2 een zwaardere straf is verbeurd. 

(2) Hebben openbare bibliotheken, bi
bliotheken van inrichtingen, stichtingen of 
instituten, volks- of uitleenbibliotheken, uit
geverijen of de boekhandel voorwerpen, als 
bedoeld in het eerste lid, in beheer of voor
handen, dan is het aldaar _bepaalde slechts 
van toepassing, voor zoover zulks bij be
schikking van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor de.Openbare Veiligheid) 
is verboden of voor zoover met deze voor
werpen in strijd met een door hem gegeven 
bevel wordt gehandeld. 

Artikel 4. 
Duitschvijandige betoogingen van elken 

aard warden, voor zoover niet ingevolge an
dere bepalingen een zwaardere straf is ver
beurd, gestraft op de wijze, als vermeld in 
artikel 2. 

Artikel 5. 
(1) Voorwerpen, welke bij het plegen 

van een strafbaar feit, als bedoeld in de ar
tikelen 2 tot en met 4, zijn gebruikt of daar
voor zijn bestemd, kunnen warden verbeurd
verklaard of onbruikbaar gemaakt, oak dan, 
wanneer zij noch aan den dader, noch aan 
een persoon, die aan het feit heeft deelgeno
men, toebehooren. 

(2) Kan de vervolging of de veroordee
ling van een bepaalden persoon niet plaats 
vinden, dan kan, onafhankelijk daarvan , de 
verbeurdverklaring of de onbruikbaarmaking 
warden bevolen. 

Artikel 6. 
Feiten, als bedoeld in de artikelen 1 tot en 

met 4, zijn delicten in den zin van § 2, twee
de lid, van de Verordening No. 52/x940 be
trefffende de Duitsche rechterlijke macht 
v oor strafzaken. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche ~ebied, 

SEYSS-lNQUART. 

0
• 96. 

17 Mei 1941. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied ter uitvoering van de 
Eerste Verordening betreffende buiten
gewone maatregelen op staats- e n ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 22.) 

In overeenstemming met artikel 6 van 
mijn Verordening No. 36/1941 (Eerste Ver
ordening betreffende buitengewone maatre
gelen op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied) bepaal ik: 

De voorschriften van bovengenoemde ver
ordening zijn met ingang van den <lag van 
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Verkiindung dieses Erlasses auf die Gemein
de Maassluis Anwendung. 

D e n Haag, am 17. Mai 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

23. Mai z941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlli.n
dischen Gebiete i.iber den Niederlii.ndi
scben Arbeitsdienst (Arbeitsdienstver
ordnung). (Verordnungsblatt,Stiick 23). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fiih
rers iiber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Alie jungen Niederlander beiderlei 
Geschlechts, die innerhalb der besetzten nie
derlii.ndischen Gebiete wohnen oder sich auf
halte n, sind verpf!ichtet, ihrem Volke im 
Niederlii.ndischen Arbeitsdienst zu dienen. 

(2) Der Niederlii.ndische Arbeitsdienst 
ist Ehrendienst am niederlii.ndischen Volk; 
seine Aufgabe ist es, die niederlii.ndische Ju
gend im Geiste wahrer Volksgemeinschaft 
zu einer sittlichen Arbeitsauffassung und ins
besondere zur gebiihrenden Achtung der 
Handarbeit zu erziehen. 

(3) Zur Erreichung seines Zieles fiihrt 
der Niederlii.ndische Arbeitsdienst gemein
ni.itzige Arbeiten <lurch. 

§ 2. 

(1) Der Niederlandische Arbeitsdienst 
untersteht dem Generalsekretii.r im Ministe
rium fiir Allgemeine Ange!egenheiten. 

(2) Unter ihm iibt der Kommandant des 
Niederlandischen Arbeitsdienstes die B e
fehlsgewalt liber diesen aus; er bestimmt die 
Organisation, regelt den Einsatz und le itet 
die Ausbildung und Erziehung. 

§ 3. 
(1) D ie Dienstpflicht im Niederlii.ndi

schen Arbeitsdienst beginnt friihestens mit 
der Vollendung des achtzehnten Lebens
jahres und endet spatestens mit der Vollen
dung des fiinfundzwanzigsten Lebensjahres. 

(2) Freiwillige konnen sich von der Voll
endung des siebzehnten Lebensjahres ab 
melden. 

(3) Die Dienstzeit betrii.gt ein halbes 
Jahr; sie soil im allgemeinen in das neun
zehnte Lebensjahr fallen . 

(4) Wer gemii.ss Absatz 2 freiwillig 
Dienst leistet, ist insoweit von der Erfiillung 
der Arbeitsdienstpflicht befreit. 

afkondiging van dit decreet op de gemeente 
Maassluis van toepassing. 

's-Gravenhage, 17 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsclie ·~ebied, 

SEYSS-lNQUART. 

23 Mei z941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende den Ne
derlandschen Arbeidsdienst (Arbeids
dienstverordening). (Verordeningenblad, 
Stuk 23) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Alie jonge Nederlanders van beider
lei kunne, die in het bezette Nederlandsche 
gebied wonen of verblijf houden, zijn ver
plicht h11n volk in den Nederlandschen Ar
beidsdienst te dienen. 

(2) Zij die tot den Nederlandsche n Ar
beidsdienst behooren , vervullen een eere
plicht jegens het Nederlandsche volk; het is 
de taak van den Nederlandschen Arbeids
dienst, werkend in den geest eener ware 
volksgemeenschap, de Nederlandsche jeugd 
te doordringen van de ethische waarde van 
den arbeid in het algemeen en haar in het 
bijzonder de vereischte waardeering voor den 
handenarbeid bij te brengen. 

(3) Tot het bereiken van zijn doe! ver
richt de Nede.!andsche Arbeidsdienst werk
zaamheden, welke tot algemeen nut strek
ken. 

Artikel 2. 

(1) De Nederlandsche Arbeidsdiens t res 
sorteert onder d en Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Algemeene Zaken. 

(2) De Commandant van den Neder
landschen Arbeidsdienst staat rechtstreeks 
onder den Secretaris-Generaal; hij voert het 
bevel, bepaalt de organisatie en regelt de 
wijze, waarop de arbeidskrachten worden 
aangewend; tevens leidt hij de opleiding en 
de opvoeding. 

Artikel 3. 
(1) De dienstplicht in d en Nederland

schen Arbeidsdienst begint op zijn vroegst 
bij het bereiken van den leeftijd van acht
tien jaar en eindigt op zijn laatst bij het be
reiken van den leeftijd van vijf en twintig 
jaar. 

(2) Zij die den leeftijd van zeventien 
jaar hebbe n bereikt, kunne n zich als vrijwil
liger aanmelden. 

(3) De diensttijd bedraagt een half jaar; 
deze moet in den regel in het negentiende 
levensjaar vallen. 

(4) Hij die overeenkomstig het tweede 
lid als vrijwilliger dienst verricht, is in zoo
verre vrijgesteld van de vervulling zijner a r 
beidsdienstplicht. 
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§ 4. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

fiir Allgemeine Angelegenheiten bestimmt, 
1) wieviel Dienstpflichtige einzuziehen 

sind und 
2) zu welchem Zeitpunkt diese Dienst

pflichtigen einzuziehen sind. 
(2) Die Dienstpflichtigen werden <lurch 

Ersatzdienststellen des Niederliindischen Ar
beitsdienstes im Einvemehmen mit den zu
standigen ortlichen Behorden ausgehoben 
und iirztlich untersucht. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Allgemeine Angelegenheiten kann, ge
gebenenfalls im Einvemehmen mit dem Ge
neralsekretiir des sachlich in Betracht kom
menden Ministeriums, bestimmen, dass die 
Ableistung einer halbjiihrigen Dienstzeit 
beim Niederliindischen Arbeitsdienst die 
Voraussetzung fur die Zulassung zu bestimm
ten Tiitigkeiten bildet. 

§ 5. 
Arbeitsdienstunwiirdig und daher vom 

Niederliindischen Arbeitsdienst ausgeschlos
sen ist derjenige, 

1) der zu einer Gefiingnisstrafe von mehr 
als sechs Monaten rechtskriiftig verurteilt 
worden ist; · 

2) dem auf Grund rechtskriiftigen rich
terlichen Urteils eine der im Artikel 28 des 
Strafgesetzbuches (Wetboek van Strafrecht) 
bezeichneten Berechtigungen entzogen ist, 
solange diese Entziehung dauert. 

§ 6. 
(1) Juden werden nicht zum Niederliin

dischen Arbeitsdienst zugelassen. 
(2) Jude ist, wer von mindestens drei 

der· Rasse nach volljiidischen Grosseltem
teilen Abstammt. 

(3) Als Jude gilt auch, wer von zwei 
volljiidischen Grosseltemteilen abstammt 
und 

1) entweder selbst am 9. Mai 1940 der 
jiidischen Religionsgemeinschaft angehort 
hat oder darnach in sie aufgenommen wird, 
oder 

2) am 9. Mai 1940 mit einem Juden ver
heiratet war oder sich darnach mit einem 
Juden verheiratet. 

(4) Als volljiidisch gilt ein Grosseltern
teil ohne weiteres, wenn er der ji.idischen Re
ligionsgemeinschaft angehort hat. 

§ 7. 
Personen, die zur Dienstableistung korper

lich untauglich sind oder von denen anzu
nehmen ist, <lass sie die dem Niederliindi
schen Arbeitsdienst gesteckten Erziehungs
ziele nicht zu erreichen im Stande sind, wer
den nur Dienstableistung nicht herangezo
gen. 

§ 8. 
(1) Ergeben sich Zweifel dariiber, ob 

einer der in den §§ s bis 7 bezeichneten 
Fiille vorliegt, so entscheidet der Komman
dant des Niederliindischen Arbeitsdienstes 
nach Richtlinien, die der Generalsekretiir 

Artikel 4. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Algemeene Zaken bepaalt: 
1) tot welk aantal dienstplichtigen wor

den opgeroepen, en 
2) tegen welk tijdstip zij worden opge

roepen. 
(2) De dienstplichtigen worden door re

cruteeringsbureaux van den Nederlandschen 
Arbeidsdienst in overleg met de bevoegde 
plaatselijke autoriteiten opgeroepen en ge
keurd. 

(3) De Secretari§-Generaal van het De
partement van Algemeene Zaken kan, zoo 
noodig in overeenstemming met den Secre
taris-Generaal van het desbetreffende De
partement, bepalen, dat het vervuld hebben 
van een diensttijd van een half jaar bij den 
Nederlandschen Arbeidsdienst voorwaarde is 
voor de toelating tot bepaalde werkzaam
heden. 

Artikel 5 . 
Van dienstneming bij den Nederlandschen 

Arbeidsdienst, als zijnde daartoe onwaardig, 
is ui tgeslotcn: 

1) hij die krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van meer dan zes maanden; 

2) hij die krachtens onherroepelijke rech
terlijke uitspraak is ontzet van een der in 
artikel 28 van het Wetboek van Strafrecht 
genoemde rechten, tijdens den duur dier ont
zetting. 

Artikel 6. 
(1) Joden worden tot den Nederland

schen Arbeidsdienst niet toegelaten. 
(2) Jood is een ieder, die uit ten minste 

drie naar ras voljoodsche grootouders stamt. 

(3) Als jood wordt ook aangemerkt hij 
die uit twee voljoodsche grootouders stamt 
en 

1) hetzij zelf op den negenden Mei 1940 
tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft 
behoord of na <lien datum daarin wordt op
genomen; 

2) hetzij op den negenden Mei 1940 met 
een jood was gehuwd of na <lien datum met 
een jood in het huwelijk treedt. 

(4) Eeri grootouder wordt zonder meer 
als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze tot 
de joodsch-kerkelijke gemeenschap heeft be
hoord. 

Artikel 7. 
Personen, die lichamelijk ongeschikt zijn 

voor het vervullen van den dienst of van wie 
kan worden verwacht, dat ten aanzien van 
hun persoon het opvoedkundig doel, dat den 
Nederlandschen Arbeidsdienst is gesteld, niet 
kan worden bereikt, worden voor het ver
vullen van den dienst niet aangen6men. 

Artikel 8. 
(1) In geval van twijfel omtrent de 

vraag, ten aanzien van welke personen zich 
een der gevallen, als bedoeld in de artikelen 
5 tot en met 7, voordoet, beslist de Comman
dant van den Nederlandschen Arbeidsdienst 
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im Ministerium filr Allgemeine Angelegen
hei ten erlasst. 

(2) Gegen diese Entscheidung des Kom
mandanten steht dem Betroffenen Be
schwerde an den Generalsekretar im Mini
sterium filr Allgemeine Angelegenheiten zu. 

§ g. 
(1) Die Angehorigen des Niederlandi

schen Arbeitsdienstes stehen in einem of
fentlichrechtlichen Dienstverhaltnis. 

(2) Angehorige des Niederlandischen Ar
beitsdienstes sind: 

1) das Stammpersonal, 
2) die zur Ableistung des Arbeitsdienstes 

Eingezogenen, 
3) die Freiwilligen des Arbeitsdienstes 

einschliesslich dei- Langerdienenden. 

(3) Zu bestimmten Dienstverrichtungen 
konnen Personen durch privatrechtlichen 
Vertrag verpflichtet werden. Diese Personen 
gelten nicht als Angehorige des Niederlandi
schen Arbeitsdienstes. 

§ IO. 

(1) Alie Angehorigen des Niederlandi
schen Arbeitsdienstes erhalten bei Krank
heit oder Unfall freie arztliche Behandlung, 
Krankenpflege und Versorgung. Die Filrsorge 
und. Versorgung ehemaliger Angehoriger des 
Niederlandischen Arbeitsdienstes oder ihrer 
Hinterbliebenen kann durch Rechtsvorschrift 
geregelt werden. 

(2) Alie Angehorigen des Niederlandi
schen Arbeitsdienstes unterstehen einer ge
meinsamen Dienststrafordnung. 

§ II. 

Die Angehorigen des Niederlandischen Ar
beitsdienstes mit Ausnahme des Stammper
sonals erhalten freie Unterkunft, Verpflegung 
und Dienstbekleidung. Sie haben Anspruch 
auf Familienunterstiltzung auf Grund von 
Rechtsvorschriften, die hierilber zu erlassen 
sind. 

§ 12. 

(1) Das Stammpersonal wird besoldet. 

(2) Zurn Stammpersonal des Niederlan
dischen Arbeitsdienstes kann nicht gehoren, 
wer entweder selbst von mindestens einem 
volljiidischen G rosselternteil abstammt oder 
wer mit einer Person verheiratet ist, die von 
mindestens einem volljildischen Grosseltern
teil abstammt. § 6, Absatz 4, findet Anwen
dung. 

(3) Das Stammpersonal kann freie Un
terkunft, Verpflegung und Dienstbekleidung 
erhalten. 

(4) Di·e Familienmitglieder des Stamm
personals konnen bei Krankheit oder Unfall 
freie arztliche Behandlung, Krankenpflege 
und Versorgung erhalten. 

§ 13. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

filr Allgemeine Angelegenheiten erlasst, ge-

volgens richtlijnen, welke de Secretaris
Generaal van het Departement van Alge
meene Zaken geeft. 

(2) De betrokkene heeft het recht, van 
de beslissing van den Commandant in be
roep te komen bij den Secretaris- Generaal 
van het Departement van Algemeene Zaken. 

Artikel g. 
(1) De dienstbetrekking van de leden 

van den Nederlandschen Arbeidsdienst is een 
publiekrechtelijke. 

(2) Onder ,,leden van den Nederland
schen Arbeidsdienst" wordt verstaan: 

1) het beroepspersoneel, 
2) degenen die hun dienstplicht in den 

Arbeidsdienst vervullen, 
3) de vrijwilligers bij den Arbeidsdienst 

met inbegrip van hen, die vrijwillig een ver
lengden diensttijd doormaken. 

(3) Voor het verrichten van bepaalde 
diensten kunnen personen in dienst worden 
genomen op privaatrechtelijke arbeidsover
eenkomst. Zoodanige personen worden niet 
als leden van den Nederlandschen Arbeids
dienst beschouwd. 

Artikel 10. 

(1) Alie leden van den Nederlandschen 
Arbeidsdienst genieten in geval van ziekte of 
ongeval vrije geneeskundige behandeling, 
verpleging en verzorging. Omtrent de sociale 
en verdere venorging van gewezen leden 
van den Nederlandschen Arbeidsdienst of 
van hun nagelaten betrekkingen worden, 
voor zoover noodig, nadere voorschriften ge
geven. 

(2) Alie leden van den N ederlandschen 
Arbeidsdienst zijn onderworpen aan een voor 
hen alien gelijk tuchtreglement. 

Artikel II. 

De leden van den Nederlandschen Ar
beidsdienst, met uitzondering van het be
roepspersoneel, genieten vrije inwoning, kost 
en dienstkleeding. Zij hebben aanspraak op 
kostwinnersvergoeding volgens nader vast te 
stellen regelen. 

Artikel 12. 

(1) Het beroepspersoneel geniet bezoldi
ging. 

(2) Tot het beroepspersoneel van den 
Nederlandschen Arbeidsdienst kan niet be
hooren hij die hetzij zelf uit ten minste een 
voljoodschen i,:rootouder stamt, hetzij met 
een persoon is gehuwd, die uit ten minste 
een voljoodschen grootouder stamt. Het vier
de lid van artikel 6 is van toepassing. 

(3) Het beroepspersoneel kan vrije in
woning, kost en dienstkleeding genieten. 

(4) De gezinsleden van het beroepsper
soneel kunnen in geval van ziekte of onge
val vrije geneeskundige behandeling, verple
ging en verzorging genieten. 

Artikel 13. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Algemeene Zaken vaardigt, 
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gebenenfalls im Einvernehmen mit dem Ge
neralsekretiir des sachlich in Betracht kom
menden Ministeriums, die zur Durchfi.ih
rung dieser Verordnung erforderlichen Vor
schriften. 

(2) Die auf Grund der §§ 4, 10 und II 
zu erlassenden Rechtsvorschriften bedUrfen 
der VerkUndung im ,,.Nederlandsche Staats
courant". 

§ 14. 
Der Generalsekretiir im Ministerium fi.ir 

Allgemeine Angelegenheiten kann wii.hrend 
der Zeit des Aufbaus des Niederlii.ndischen 
Arbeitsdienstes ausschliesslich oder in erster 
Linie die fre iwillig sichMeldenden einziehen. 

§ 15. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer VerkUndung mit RUckwirkung vom 1. 

Januar 1941 in Kraft. 
(2) Sie wird als ,.Arbeitsdienstverord

nung" zitiert. 

Den Haag, am 23. Mai 194r. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS - lNQUART. 

N °. 98. 

23. Mai 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlii.n-

. dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 108/1940 (Vierte Verordnung 
Uber besondere verwaltungsrechtliche 
Massnahmen) abgeii.ndert wird. (Ver
ordnungsblatt, StUck 23). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mei 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ l. 

Die Verordnung Nr. 108/1940 (Vierte Ver
ordnung Uber besondere verwaltungsrecht
liche Massnahmen) wird wie folgt abgeii.n
dert : 

§ 1, Ziff er 13, hat zu lauten: 

.,13) den Kommandanten des Nie
derlii.ndischen Arbeitsdienstes;" . 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

D en Haag, am 23. Mai 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
SEYSS - lNQUART. 

zoo noodig in overeenstemming met den S e
cretaris-Generaal van het desbetreffende 
Departement, de ter uitvoering van dit be
sluit noodzakelijke voorschriften uit. 

(2) De krachtens de artikelen 4 , 10 en 
II uit te vaardigen rechtsvoorschriften moe
t en in de Nederlandsche Staatscourant wor
den afgekondigd. 

Artikel 14. 

De Secretaris -G eneraal van het Departe
ment van Algemeene Zaken kan gedurende 
den tijd, waarin de Nederlandsche Arbeids
dienst zich nog in een stadium van opbouw 
bevindt, uitsluitend of in de eerste plaats 
degenen oproepen, die zich vrijwillig voor 
den Arbeidsdienst aanmelden. 

Artikel 15. 
(1) Deze v erordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging met terugwer
kende kracht tot 1 Januari 1941. 

(2) Zij wordt aangehaald als .,Arbeids
dienstverordening". 

's-Gravenhage, 23 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Rebied, 

S EYSS-lNQUART. 

N°, 98. 

23 Mei z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlands<;he gebied, houderide wijziging 
van de Verordening No. 108/1940 (Vier
de Verordening betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied). (Verordeningenb/ad, Stuk 23). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 108/,940 (Vierde Ver

ordening betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied) wordt ge
wijzigd als volgt: 

Het bepaalde in artikel 1, onder 13 , moet 
luiden: 

.,13. den Commandant van den Ne
derlandschen Arbeidsdienst;". 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1941 . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche Rebied, 
SEYSS-lNQUART. 
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23. Mai 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars flir die besetzten niederlan
dischen Gebiete uber die Auflosung des 
Niederlandischen Aufbaudienstes. (Ver
ordnungsblatt, Stuck 23). 

Auf Grnnd des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Der Niederlandische Aufbaudienst wird 
aufgeliist. 

§ 2. 

Die Abwicklung des Niederlandischen Auf 
baudienstes erfolgt <lurch den L eiter der Ab
wicklungsstelle des Niederlandischen Auf
baudienstes, den der Generalsekretar im Mi
nisterium ftir Allgemeine Ange!egenheiten 
ernennt und entlasst. 

§ 3· 
Die zur Durchftihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Rechtsvorschriften erlasst der 
Genera lsekretar im Ministerium fur Allge
meine Angelegenheiten. Sie werden im ,,Ne
derlandsche Staatscourant" verkundet. 

§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kundung in Kraft. 
D en Haag, am 23 . Mai 1941. 

Der Reichskommissar· fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS - lNQUART. 

N°. 100. 

23. Mai 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fur die besetzten niederlan
dischen Gebiete uber besondere Mass
nahmen zum Zwecke des Kustenschut
zes. (Verordnungsblatt, Stuck 23). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden v om 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Sperrgebiet. 

§ I. 

(1) Sperrgebiet im Sinne dieser Verord
nung ist ein Gebiet, das die westfriesischen 
Inseln, das westfriesische Wattenmeer, das 
Yselmeer sowie das im Absatz 2 bezeichnete 
Kustengebiet umfasst. 

(2) Das Klistengebiet wird von einer 
Linie begrenzt, die folgendermassen ver
lauft: von Nieuwe Schans langs der Strasse 
Finsterwolde, Oostwolde , Termunten, Ap
pingedam; von Appingedam langs der Bahn-

23 Mei 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ont
binding van den Nederlandschen Op
bouwdienst. (Verordeningenb/ad, Stuk 
23). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Nederlandsche Opbouwdienst wordt 
ontbonden. 

Artikel 2. 

D e afwikkeling der aangelegenheden van 
den Nederlandschen Opbouwdienst geschiedt 
door het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van den Nederlandschen Opbouwdienst; deze 
wordt door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Algemeene Zaken be
noemd en ontslagen. 

Artikel 3. 
De Secretaris- Generaal van het Departe

ment van Algemeene Zaken vaardigt de voor 
de uitvoering van deze verordening noodza
kelijke rechtsvoorschriften uit; deze worden 
in de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Mei 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied , 

S E YSS-lNQUART. 

N °. 100. 

23 Mei 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende buitenge
wone maatregelen voor de kustverdedi
ging. (Verordeningenblad, Stuk 23). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Gebied, waarvoor de verbodsbepalingen 
gelden. 

Artikel 1. 

(1) Het gebied, waarvoor de verbodsbe
palingen in deze verordening gelden , omvat 
de Nederlandsche Waddeneilanden, de Wad
denzee, het IJse)meer, alsmede het in het 
tweede lid omschreven kustgebied. 

(2) Het kustgebied wordt begrensd door 
een lijn, welke loopt van Nieuwe Schans 
langs den weg over Finsterwolde, Oostwolde, 
Termunten naar Appingedam; van Appinge
dam langs de spoorbaan tot Sauwerd; van 



1941 207 

linie bis Sauwerd; von Sauwerd langs der 
Strasse Winsum, M ensingeweer, Oldenhove, 
Noordhorn, Grijpskerk, Visvliet, Kellum, 
Oudwoude, Dokkum; von Dokkum langs der 
Bahnlinie Stiens, Leeuwarden, Franeker; von 
Franeker langs der Strassenbahn bis Arum; 
von Arum langs der Strasse Grauwekat, !301s
ward, Sneek, Deersum, Irnsum, Akkrum ; 
von Akkrum llings der Bahnlinie Meppel, 
Zwolle, Harderwijk, Amersfoort, Hilversum, 
Bussum bis zum S chnittpunkt mit dem M er
wede-Kanal; von dort entlang dem Merwe
de-Kanal bis zu den Oranjeschleusen; von 
den Oranjeschleusen llings der Strasse nach 
Buiksloot und weiter llings dem Nord-Hol
land-Kanai bis Purmerend; von Purmerend 
llings dem K a nai bis Oosthuizen: von Oost
huizen llings der Bahnlinie H oorn, Obdam, 
Schagen; von Schagen langs der Strasse iiber 
Schagerbrug bis zum Nord-Holland-Kanai; 
weiter llings dem Nord-Holland-Kanai bis 
Alkmaar; von Alkmaar llings der Strasse Uit
geest, Bever.wijk, Velsen, Santpoort, Haar
lem , H eemstede, Bennebroek, Hillegom, Lis
se, Sassenheim , Warmond, Leiden bis Voor
schoten; weiter iiber L eidschendam, Veen
weg, Vlieland, Berke!, Bergschenhoek, Oude
verlaat, Nieuwerkerk, Schinkel , K apelle, 
Kinderdijk, Alblasserda m, Papendrecht, 
Dordrecht; von Dordrech t llings der Eisen
bahnlinie bis Breda; von Breda langs der 
Strasse Ulvenhout und nact, Siiden zur bel
gischen Grenze in Richtung M eerle und von 
hier aus llings der niederllindisch-belgischen 
Grenze bis ans Meer. Zurn Kiistengebiet ge
horen auch die vorgenannten Kanalstrecken. 

§ 2. 

(1) Wasserfahrzeuge diirfen das Sperr
gebiet weder befahren noch innerhalb seines 
B ereiths schwimmend oder auf dem Lande 
liegen. 

(2) Die B estimmung des Absatzes I gilt 
nicht fiir Wasserfahrzeuge, die zur Ausiibung 
eines Gewerbes oder der Landwirtschaft be
niitzt werden sowie fiir Wohnschiffe ohne 
eigenen Antrieb. 

§ 3. 
(1) Das Ueberschreiten der Seegrenze ist 

auch in Ausiibung eines Gewerbes nicht ge
stattet. 

(2) Die S eegrenzeverlauft langs der hol
landischen Hoheitsgrenze im Dollart bis z ur 
Nordspitze Rottumeroog ; von dort dem aus
seren Seestrand der westfriesischen Inseln 
entlang; weiter llings dem ausseren Rand des 
Strandes der Provinzen Nordholland, Siid
holland und Seeland bis zur belgischen Gren
ze. Soweit die westfriesische lnselkette un
tereinander und vom Festland (Den H elder) 
durch Wasser getrennt ist, gelten die Ver
bindungslinien · zwischen den aussersten 
Punkten der Inseln und der Insel T exel zum 
F estland a ls Seegrenze. Im Rhein- und 
Scheldemiindungsgebiet gelten auf den Was
serlliufen folgende Grenzen: 

im Brielsche Gat die Nord-Siid-Linie In
sel Beer-Oostvoorne; 

Sauwerd langs den weg over Winsum, Men
singeweer, Oldenhove, Noordhorn, Grijps
kerk, Visvliet, Kollum, Oudwoude naar Dok
kum; van Dokkum langs de spoorbaan over 
Stiens, L eeuwarden naar Franeker; van Fra
neker langs de trambaan tot Arum; van 
Arum langs den weg over Grauwekat, Bols
ward, Sneek, D eersum, Irnsum n aar Akkrum; 
van Akkrum langs de spoorbaan over Mep
pel, Zwolle, H arderwijk, Amersfoort, Hilver
sum, Bussum t ot waar d eze het Merwede
k anaal kruist; vandaar langs het Merwede
kanaal tot de Oranjesluizen; van de Oranje
sluizen langs den weg naar Buiksloot en ver
der langs het Noordhollandsch Kanaal tot 
Purmerend; van Purmerend langs het kanaal 
tot Oosthuizen; van Oosthuizen langs de 
spoorbaan over Hoorn , Obdam naar Scha
gen; van Schagen langs den weg over Scha 
gerbrug tot het Noordhollandsch Kanaal; 
verder langs he t Noordhollandsch Kanaal tot 
Alkmaar; van Alkmaar langs den weg over 
Uitgeest, B everwijk, Velsen, Santpoort, 
Haa rlem, Heemstede, B ennebroek, Hillegom, 
Lisse, Sassenheim, Warmond, Leiden tot 
Voorschoten; verder over Leidschendam, 
Veenweg, Vlieland, Berke!, ·Bergschenhoek, 
Oudeverlaat, Nieuwerkerk , Schinkel, Ka
pelle, Kinderdijk, Alblasserdam, Papen
drecht naar Dordrecht ; van Dordrecht langs 
de spoorbaan tot Breda; van Breda langs den 
weg over Ulvenhout naar het Z uiden in de 
richting Meerle tot de Belgische grens en 
vervolgens langs de Nederlandsch-Belgische 
grens tot aan zee. Tot het kustgebied behoo
ren ook de bovengenoemde gedeelten van 
kanalen. · 

Artikel 2. 

(1) Vaartuigen mogen het gebied, waar
voor de verbodsbepalingen gelden, niet be
varen, noch daarbinnen op het water of op 
het land liggen. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is op 
vaartuigen, welke gebruikt worden bij de uit
oefening van een bedrijf, hieronder begrepen 
een landbouwbedrijf, alsmede op woonsche
pen zonder eigen beweegkracht, niet van toe
passing. 

Artikel 3. 
(1) Het overschrijden van de z'eegrens is 

ook bij de uitoefening van een bedrijf niet 
geoorloofd. 

(2) De zeegrens loopt langs de Neder
landsche grens in den Dollart tot aan het 
meest noordelijke punt van het eiland Rot
tumeroog; vandaar langs de buitenste kust
lijn der Nederlandsche Waddeneilanden; 
verder langs de buitenste kustlijn van de 
provincien Noordholland, Zuidholland en 
Zeeland tot aan de Belgische grens. Voor 
zoover de W addeneilanden van elkaar en van 
het vasteland (Den Helder) door water zijn 
gescheiden, worden de verbindingslijnen tus
schen de uiterste punten van de eilanden en 
van het eiland Texel naar het vasteland als 
zeegrens beschouwd. In het gebied van de 
mondingen van den Rijn en de S cheide gel
den voor de wateren de volgende grenzen : 

in het Brielsche Gat de van het noorden 
naar het zuiden loopende lijn van het eiland 
Beer naar Oostvoorne; 
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im Goereesche Gat die Linie: Zwarte 
Hoek (Westspitze Voorne)-Leuchtturm 
Westhoofd (Goeree); 

im Brouwershavensche Gat die Linie : 
Leuchtturm Westhoofd (Goeree) rw 230 ° · 
(in Richtung Verklikker F euer) bis 3 ° 47' 
Ost - im Westen der Meredian 3 ° 47' Ost; 

in der Osterschelde die Linie : Turm Burg 
auf Schouwen, Ansteuerungstonne Veersche 
Gat (Hoek van den Haak) ; 

in der Westerschelde die Linie: Leucht
turm Westkapelle rw 310° , in 2 sm Abstand 
nach SSW, Sliden und Slidosten der Kliste 
folgend in Richtung Hafenfeuer Breskens 
(von Breskens aus rw. 3 15° ). 

§ 4. 

Kommen im Sperrgebiet oder auf See vor 
der niederlandischen Kliste in Fahrt befind
liche Wasserfahrzeuge in Sicht, die die deut
sche Kriegsflagge fi.ihren, so hat sich jedes 
andere in Fahrt befindliche Wasserfahrzeug 
unverzliglich so weit wie moglich an den 
aussersten Rand des Fahrwassers zu begeben 
oder auf See sofort auszuweichen. 

§ 5. 
(1) Der Marinebefehlshaber in den Nie

derlanden oder die von ihm bestimmten 
Dienststellen konnen im Einzelfall 

1) Befreiung von den Vorschriften des 
§ 2, Absatz 1, und des § 3 erteilen; 

2) die Geltungskraft der Vorschrift des 
§ 2, Absatz 2, raumlich oder zeitlich ein
schranken. 

(2) Anordnungen im Sinne des Absatzes 
1 konnen auch mit allgemeiner Wirkung ge
troffen werden. Sie bedi.irfen der Verki.in
dung <lurch die Presse, den Rundfunk, <lurch 
Anschlag oder in sonstigerortsi.iblicherWeise. 

§ 6. 
(1) Wer als Flihrer, stellvertretender 

Fi.ihrer, Ruderganger oder Lotse ein Wasser
fahrzeug schuldhaft den Vorschriften des § 4 
zuwider fi.ihrt, wird mit Haft bis zu sechs 
Wochen und mit Geldstrafe bis zu fi.inftau
send Reichsmark oder mit einer dieser Stra
fen bestraft. 

(2) Im Wiederholungsfall kann den im 
Absatz 1 genannten Personen das Fahren im 
Sperrgebiet ganz oder teilweise fi.ir eine Zeit 
bis zu einem J ahre verboten werden. 

§ 7. 
(1) Wer den Vorschriften der §§ 2 oder 3 

zuwider ein Wasserfahrzeug in das Sperrge
biet oder i.iber die Seegrenze verbringt, es 
dort halt oder beni.itzt , wird mit Gefangnis, 
in schweren Fallen mit Zuchthaus bis zu 
fi.inf J ahren bestraft. 
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in het Goereesche Ga de lijn : Zwarte 
Hoek (Westpunt van het eiland Voorne) 
naar den vuurtoren Westhoofd (Goeree); 

in het Brouwershavensche Gat de lijn : 
vuurtoren Westhoofd (Goeree) rechtswij
zend 230 ° (in de richting van den vuurtoren 
Verklikker) tot de meridiaan 3 ° 47' oost, van 
daar langs dien meridiaan; 

op de Oosterschelde de lijn: toren van 
Burg op Schouwen naar het richtingsbaken 
Veersche Gat (Hoek van den Haak); 

op de Westerschelde de lijn: vuurtoren 
Westkapelle rechtswijzend 310° , vervolgens 
op twee zeemijlen afstand van de kustlij n in 
zuidzuidwestelijke, zuidelijke en zuidooste
lijke richting naar het havenlicht Breskens 
(van Breskens uit rechtswijzend 315 ° ). 

Artikel 4. 
Komen in het gebied, waarvoor de ver

bodsbepalingen gelden, of op zee voor de 
Nederlandsche kust varende vaartuigen, wel
ke de Duitsche oorlogsvlag voeren, in zicht, 
dan dient elk ander varend vaartuig onver
wijld zoover mogelijk naar den uitersten 
rand van het vaarwater te warden gestuurd 
of op zee- terstond , uit te wijken. 

Artikel 5. 
(1) De bevelhebber der Duitsche Ma

rine in Nederland of de door hem daartoe 
aangewezen instanties kunnen in bepaalde 
gevallen 

1) van het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 2 en in artikel 3 dispensatie verlee
nen · 

2) de werking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 2, wat betreft plaats 
of tijd, beperken. 

(2) Maatregelen, als bedoeld in het eer
ste lid, kunnen ook als algemeen geldend 
worden getroffen. Zij dienen door middel 
van de pers, den radio-omroep, door aanplak
king of op andere ter plaatse gebruikelijke 
wijze te warden afgekondigd. 

Artikel 6. 
(1) Wanneer degene, die aan board de 

leiding heeft, <liens plaatsvervanger, de roer
ganger of de loods een vaartuig door zijn 
schuld in strijd met het bepaalde in artikel 
4 bestuurt, wordt deze gestraft met hechte
nis van ten hoogste zes weken en met geld
boete van ten hoogste vijf duizend Rijks
mark of met een dezer straffen. 

(2) Bij herhaling kan den in het eerste 
lid genoemden personen h .:!t bevaren van het 
gebied, waarvoor de verbodsbepalingen gel
den, of van de zee geheel of ten deele voor 
den tijd van ten hoogste een jaar warden 
verboden. 

Artikel 7. 
(1) Hij die in strijd met het bepaalde in 

de artikelen 2 of 3 een vaartuig naar het ge
bied, waarvoor de verbodsbepalingen gelden, 
of over de zeegrens brengt, het daar houdt 
of gebruikt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren, in ernstige 
gevallen met tuchthuisstraf van ten minste 
een jaar en van ten hoogste vijf jaren. 
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(2) Die gleiche Strafe trifft denjenigen, 
<ier einer nach § 5 getroffenen Anordnung 
oder einem nach § 6, Absatz 2, ausgesproche
nen Verbot zuwiderhandelt. 

§ 8. 
(1) Wasserfahrzeuge, die den Vorschrif

ten der §§ 2 oder 3 oder einer auf Grund des 
§ 5 getroffenen Anordnung dieser Verord
nung zuwider im Sperrgebiet schwimmend 
oder auf dem Lande liegen oder das Sperr
gebiet befahren, konnen eingezogen werden. 

(2) Das Gleiche gilt von solchen Wasser
fahrzeugen, die sich bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung im Sperrgebiet befinden und den 
Vorschriften dieser Verordnung zufolge aus 
ihr zu entfernen sind, wenn sie nicht inner
halb vierzehn Tagen nach dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung aus dem Sperrgebiet 
.entfernt worden sind. 

§ 9. 
Sonstige strafrechtliche Vorschriften blei

ben unberiihrt, soweit sie nicht mit den vor
stehenden Vorschriften in Widerspruch 
stehen. 

ABSCHNITT II. 

Besondere Bestimmungen iiber Aussenbord
motore. 

§ 10. 
(1) Der Besitz von Aussenbordmotoren 

bedarf der Genehmigung des Reichskommis
sars fiir die besetzten niederlandischen Ge
biete (Generalkommissars fiir das Sicher
heitswesen). 

(2) Dabei ist unter einem Aussenbord
motor ein transportables , kompletes Aggre
gat, bestehend aus einem Motor, einer An
triebswelle und einer Schiffsschraube zu ver
-stehen, das in seiner Gesamtheit nach Be
festigung an der Bordwand geeignet ist, ein 
Wasserfahrzeug anzutreiben. 

§ II. 

(1) Der Antrag auf Genehmigung rn 10) 
-ist binnen vierzehn Tagen nach dem Inkraft-
1:reten dieser Verordnung schriftlich bei dem 
fiir den Wohnort des Antragstellers zustlin
,digen Distriktskommandanten der Staatli
,chen Polizei ( Rijkspolitie), in den Stlidten 
Amsterdam, Rotterdam und D en Haag bei 
,den Hauptpolizeikommissaren einzureichen. 

(2) 
1) 

lers ; 

D er Antrag enthlilt 
Namen und Anschrift des Antragstel-

2) Beschreibung des in seinem B esitz 
befindlichen Aussenbordmotors (Fabrikat, 
"Typen- und Motornummer); 

3) Angaben Uber die Art der Verwendung 
des Bootes, an dem der Aussenbordmotor an
gebracht ist. 

§ 12. 

(1) Die Distriktskommanda nten der 
Staatlichen Polizei (Rijkspolitie) und die 

(2) Hij die in strijd handelt met een. 
maatregel, krachtens artikel s getroffen, of 
met een verbod, uitgevaardigd krachtens 
het tweede lid van artikel 6, wordt gestraft 
met de in het eerste lid vermelde straffen. 

Artikel 8. 
(1) Vaartuigen, welke in strijd ~et het 

bepaalde in de artikelen 2 of 3 of met een 
maatregel, krachtens artikel 5 getroffen, in 
het gebied, waarvoor de verbodsbepalingen 
gelden, op het water of op het land liggen of 
in dat gebied varen, kunnen worden ver
beurdverklaard. 

(2) Zulks geldt eveneens ten aanzien van 
vaartuigen, welke zich bij het in werking 
treden dezer verordening in het gebied, waar
voor de verbodsbepalingen gelden, bevinden 
en welke ingevolge het bepaalde in deze ver
ordening daaruit dienen te worden verwij
derd, wanneer zulks niet binnen veertien 
dagen na het in werking treden dezer ver
ordening is geschied. 

Artikel 9. 
Andere strafrechtelijke bepalingen blijven 

onverminderd bestaan, voor zoover zij niet 
met bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

AFDEELING II. 

Bijzondere bepalingen betreffende buiteri
boordmotoren. 

Artikel 10. 

(1) Het onder zich hebben van buiten
boordmotoren behoeft de toestemming van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid). 

(2) Onder buitenboordmotor wordt hier
bij verstaan een draagbare, volledige inrich
ting, bestaande uit een motor, een aandrijf
as en een scheepsschroef, welke in haar ge
heel, aangebracht aan den buitenkant van 
een vaartuig, geschikt is om dit voort te 
stuwen. 

Artikel 11. 

(1) Het verzoek om toestemming (arti
kel 10) dient binnen 14 dagen na het in 
werking treden dezer verordening schriftelijk 
bij den ten aanzien van de woonplaats van 
den verzoeker bevoegden Districtscomman
dant der Rijkspolitie, in de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage bij 
de hoofdcommissarissen van politie te wor
den ingediend. 

(2) Het verzoek behelst : 
1) naam en adres van den verzoeker; 

2) beschrijving van den buitenboordmo
tor, welken de betrokkene onder zich heeft 
(fabrieksmerk, type- en motornummer); 

3) gegevens over de wijze van gebruik 
van de boot, waaraan de buitenboordmotor 
is aangebracht. 

Aatikel 12. 

(1) De Districtscommandant van de 
Rijkspolitie en d e hoofdcommissarissen van 

14 
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Hauptpolizeikommissare priifen, ob die An
trage die im § II, Absatz 2, bezeichneten An
gaben vollstandig enthalten. Ist dies nicht 
der Fall, so lehnen sie die Antrage von Amts 
wegen ab. 

(2) Vorschriftsmassig begrlindete An
trage werden dem zustandigen Verbindungs
offizier des Befehlshabers der Ordnungspoli
zei zu den Generalstaatsanwalten (Polizei
direktoren) vorgelegt. Dieser entscheidet 
endgliltig. 

(3) Der Ausweis Uber die Genehmigung 
tragt seine Unterschrift und Dienstsiegel. 

(4) Der Inhaber des Ausweises hat die
sen wahrend der Zeit, in der er das mit dem 
genehmigten Aussenbordmotor versehene 
Wasserfahrzeug benlitzt, bei sich zu ftihren 
und auf Verlangen vorzuweisen. 

(s) Wird der Antrag abgelehnt, so ist der 
Antragsteller zu bescheiden. 

§ 13. 

(1) Der Antragsteller ist im Falle der 
Ablehnung verpflichtet, den Aussenbordmo
tor binnen .vierzehn Tagen nach Zustellung 
des Ablehnungsbescheids beim Blirgermeis
ter seines Wohnorts , in den Stadten Amster
dam, Rotterdam und D en Haag beim Haupt
polizeikommissar einzuliefern. 

(2) Ueber die Einlieferung wird eine 
Bescheinigung erteilt. Sie enthalt 

1) Namen und Anschrift des Einliefern
den; 

2) Beschreibung des eingelieferten Aus
senbordmotors (Fabrikat, Typen- und Mo
tornummer). 

§ 14. 

Die Einfuhr von Aussenbordmotoren in 
den besetzten niederlandischen Gebieten be
darf der Genehmigung des Generalsekretars 
im Ministerium fUr Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt. 

(1) Wer 
1) es unterlasst, einen Antrag (§ II, Ab

satz 1) zu stellen oder 
2) die im Antrag enthaltenen Angaben 

(§ II , Absatz 2) vorsatzlich falsch erstattet 
oder 

3) den Genehmigungsausweis der Vor
schrift des § 12, Absatz 4. zuwider nicht bei 
sich flihrt oder . 

4) die gemass § 13 gebotene Einlieferung 
unterlasst oder 

s) es unternimmt, einen Aussenbordmo
tor ohne Genehmigung in die besetzten nie
derlandischen Gcbiete einzuflihren, 
wird mit Haft bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu eintausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretunf?en. 

politie gaan na, of het verzoek de volledige 
gegevens, bedoeld in het tweede lid van ar
tikel II, bevat. Is dit niet het geval, dan 
wijzen zij het verzoek ambtshalve af. 

(2) Volgens het voorschrift met redenen 
omkleede verzoeken worden aan den bevoeg
den verbindingsofficier van den bevelhebber 
der ,.Ordnungspolizei" bij de procureurs-ge
neraal, fungeerende directeuren van politie, 
voorgelegd. D eze geeft een beslissing, waar
tegen geen beroep openstaat. 

(3) De verJdaring, dat toestemming is 
verleend, draagt diens handteekening en 
dienststempel. 

(4) D e houder der verklaring dient deze 
gedurende den tijd, dat hij het van den bui
tenboordmotor voorziene vaartuig gebruikt, 
bij zich te hebben en op verlangen te too
nen. 

(s) Wordt het verzoek afgewezen, dan 
dient den verzoeker zulks te worden mede
gedeeld. 

Artikel 13. 

(1) De verzoeker is in geval van afwij
zing van zijn verzoek gehouden den buiten
boordmotor binnen veertien dagen na ont
vangst van de betreffende mededeeling bij 
den burgemeester van de gemeente zijner in
woning, in de gemeenten Amsterdam, Rot
terdam en 's-Gravenhage bij den hoofdcom
missaris van politie in te leveren . 

(2) Van de inlevering wordt een verkla
ring afgegeven, welke inhoudt: 

1) naam en adres van dengene, die in
levert· -

2) 'omschrijving van den ingeleverden 
buitenboordmotor (fabrieksmerk, type- en 
motornummer). 

Artikel 14. 

D e invoer van buitenboordmotoren in het 
bezette Nederlandsche gebied behoeft de 
toestemming van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart. 

(1) Hij die 
Artikel 15. 

1) nalaat een verzoek (artikel 11, lid 1} 
in te dienen, of 

2) de gegevens (artikel II, lid 2) in dit 
verzoek opzettelijk onjuist vermeldt, of 

3) de verklaring in strijd met het be
paalde in het vierde lid van artikel I2 niet 
bij zich heeft, of 

4) de ingevolge artikel 13 voorgeschre
ven inlevering nalaat, of 

s) zonder toestemming een buitenboord
motor in het bezette Nederlandsche gebied 
invoert, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes maanden en met geldboete van ten 
hoogste duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn overtredingen (Uebertretungen). 
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ABSCHNITT III. 

Stralverlolgung. 

§ 16. 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif

t en des Abschnittes I dieser Verordnung sind 
Straftaten im Sinne des § 1 , Ziffer 1, der Ver
ordnung, Nr. 12/r 940 i.iber die W ehrmachts
gerichts barkei t. 

ABSCHNITT IV. 

S chlussvorschriften. 

§ 17. 
(1) Diese Verordnung tri tt am Tage 

ihrer Verki.indung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten ausser Kraft : 
1) die Verordnung Nr. 59/1940 i.iber die 

Fahrbeschrankung im Rheinmi.indungsgebiet 
sowie 

2) die Verordnung Nr. 121/, 940 i.iber die 
Fahrbeschra nkung im Scheide- und Rhein
mi.indungsgebiet . 

Den Haag, am 23. M ai 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetz ten 

niederlandischen Gebie te, 
S E YSS- lNQUART. 

N°. 101. 

26. Mai z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Minist e rium fi.ir Water
staat , womit eine P ersonenvereinigung 
,,Eigen Vervoerders Organisatie (E.V. 
O .) " e rrichtet wird. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 23) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
15/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

(1) Zwecks einheitlicher Zusammenfas
sung derjenigen, die Gi.iter fi.ir den eigenen 
Bedarf auf offentlichen Wegen befordern, 
wird eine P ersonenvereinigung ,,Eigen Ver
voerders Organisatie (E.V.O.) " errichtet ; sie 
ist rechtsfahig und hat ihren Sitz in Den 
Haag. 

(2) Der G eneralsekretar im Ministerium 
fi.ir Waterstaat erlasst Vorschriften hinsicht
lich Zusammensetzung undZustandigkeit d er 
Organe der im Absatz 1 bezeichneten Per
sonenve reinigung; e r trifft die in diese m Zu
sammenhang notwendigen M assnahmen. 

(3) Die im Absatz 2 bezeichneten Vor
schriften werden im ,,N ederlandsche Staats 
courant" verki.indet . 

§ 2 . 

D ie Zweit e Ausfi.ihrungsvorschrift zur Ver
ordnung Nr. 15/1940 i.iber den T ransport von 
Personen und Gi.itern (Nr. 17/1940) wird wie 
folgt abgeandert und ergan zt: 

AFDEELING Ill. 

Strafvervolging. 

Artikel 16. 
F eiten, gepleegd in strij d met de bepalin

gen in Afdeeling I dezer verordening, zijn 
delicten , als bedoeld in artikel 1 , onder 1, 

der Verordening No. 12/r940 betreffende d e 
bevoegdheid van d en (Duitschen) Krijgs
raa d. 

AFDEE LING IV. 

S lotbepalingen. 

Artikel 17. 
( 1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer a fkondiging. 
( 2) Tegelij ke rt ij d treden buiten werking : 
1) de Verordening No. 59/1940, houden

de beperking t en aan zien van het bevaren 
v an het gebied der R ijnmondingen; 

2) de Verordening N o. 121/1940, houden
de beperking t en aanzien van het bevaren 
van het gebied der Scheide- en R ijnmondin
gen. 

's-G ravenhage, 23 Mei 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N eder/andsche f}.e bied, 
S EYSS-INQUART. 

N °. 101. 

26 Mei z94z . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal va n het Departement van 
Waterstaat, houdende oprichting van 
een organisat ie, welke den naa m ,,Eigen 
Vervoerders Organisatie (E.V.O.) " 
draagt. (Verordeningenblad, Stuk 23.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
(1) T en behoeve van eenvormige sa

m envatting van diegenen , die goederen in 
eigen v ervoer langs den weg vervoeren , wordt 
een organisatie opgericht, welke den naam 
,,Eigen Vervoerders Organisatie (E.V.0.) " 
dzaagt, rechtspersoonlijkheid bezit en wel
ker zetel te 's- Gravenhage is gevestigd. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat geeft voorschrif
t en omtrent de samenstelling en bevoegdhe
den van de organen der in het eerste lid ge
noernde organisatie en neemt de d aarrnee 
samenhangende noodzakelijke maatregelen . 

( '! ) De in het tweede lid bedoelde voor
schriften worden in de N ederlandsche Staats
courant bekendgernaakt. 

Artikel 2. 

H et Tweede U itvoeringsbesluit ingevolge 
d e Verordening N o. 15/1940 betreffende he t 
vervoer van personen en goederen (No. 17/ 
1940) wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld: 
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I. 
§ 1 erhalt den folgenden Absatz 4: 

.,(4) Wer eine Genehmigung im Sinne 
der vorhergehenden Absatze erhalten hat, 
wird dadurch Mitglied der ,,Eigen Vervoer
ders Organisatie (E.V.O.)" (Verordnung Nr. 
101/1941) mit allen sich daraus ergebenden 
Rechten und Pflichten." 

II. 
§ 5, Absatz 1, lautet wie folgt: 
,,(1) Der Reichsverkehrsinspektor ent

scheidet iiber die Erteilung oder Nichtertei
lung einer Genehmigung nach Anhorung 
eines flir seinen Bezirk zustandigen Aus
schusses, <lessen Mitglieder mit Zustimmung 
des Generalsekretars im Ministerium flir 
Waterstaat von der im § 1, Absatz 4, bezeich
neten Personenvereinigung bestimmt und 
<lurch einen von ihm bezeichneten Sachver
stiindigen flir die Angelegenheiten der Gii
terbeforderung auf offentlichen Wegen er
ganzt werden." 

III. 
§ 7 er halt den folgenden Absatz 3: 

,,(3) Binnen eines Monats nach der Aus
fertigung einer Entscheidung des Reichs
verkehrsinspektors iiber die Erteilung einer 
Genehmigung kann die im § 1, Absatz 4, be
zeichnete Personenvereinigung beim Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Waterstaat 
schriftlich Beschwerde einlegen." 

§ 3. 
Diese Verorqnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung mit Riickwirkung vom 23. Mai 1941 
in Kraft. 

D en Haag, am 26. Mai 1941. 
Der G. -S. im Min. fiir Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 

N °. 102. 

z7. Mai r94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete iiber die Anmeldung 
und Behandlung landwirtschaftlicher 
Grundstiicke in jiidischen Handen. (Ver
ordnungsblatt, Stiick 24.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers i.iber Auslibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verordne ich: · 

ABSCHNITT I. 

Anmeldepilicht. 

§ I. 

(1) Ein Grundstiick_ mit den dazu ge
horenden Baulichkeiten gilt als landwirt
schaftliches Grundstlick in jlidischen Han
den, 

1) wenn es zu Erwerbszwecken einer 
land-, garten-, forst- oder fischereiwirtschaft
lichen Nutzung unterliegt und 

I. 
Aan § 1 wordt een vierde lid toegevoegd, 

luidende: 
.,(4) Degene, aan wien een vergunning 

in den zin van de voorafgaande leden wordt 
verleend, wordt daarmede lid van de ,,Eigen 
Vervoerders Organisatie (E.V.0.)" (Besluit 
No. 101/1941) , met alle daaruit voortvloeien 
de rechten en verplichtingen." 

II. 
§ 5, lid r, wordt gelezen : 
.,(1) De Rijksinspecteur van het Verkeer 

beslist over het al dan niet verleenen van 
een vergunning, als bedoeld in § 1, gehoord 
een commissie, welke voor zijn district, on
der goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, is sa
mengesteld uit leden, aangewezen door de 
in § r, lid 4, bedoelde organisatie, aangevuld 
met een _door hem aan te wijzen deskundige 
op het gebied van het beroepsgoederenver
voer langs den weg." 

III. 
Aan § 7 wordt een derde lid toegevoegd, 

luidende: 
.,(3) De in § r , lid 4, bedoelde organisa

tie kan binnen een maand na dagteekening 
van een beschikking van den Rijksinspecteur 
van het Verkeer, waarbij een vergunning is 
verleend, daartegen schriftelijk beroep in•
stellen bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den <lag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 23 Mei 1941. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1941. 
De S .- G. v an het Dep. van Waterstaat, 

D . G. w. SPITZEN. 

N °. 102. 

z7 Mei r94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de aan
gifte en de behandeling van landbouw
gronden in joodsche handen. (Verorde
ningenblad, Stuk 24.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei · 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Verplichting tot aangifte. 

Artikel 1. 

(1) Als .,landbouwgrond in joodsche 
handen" wordt beschouwd ieder land met 
de daarbij behoorende gebouwen, 

1) waarop eenige vorm van bodemcul
tuur als bedrij f wordt uitgeoefend of dat ten 
behoeve van de visscherij wordt gebruikt, en 
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2) wenn daran entweder ein Jude (§ 4 
der Verardnung Nr. 189/1940 i.iber die An
meldung von Unternehmen) oder ein Unter
nehmen (§ 2, Absatz 1, Ziffem 2 bis 5, der 
gleichen Verardnung) als Eigenti.imer,Eigen
besitzer, Inhaber grundsti.icksgleicher Rech
te, Niessbraucher, Pachter oder auf Grund 
eines sonstigen Nutzungsrechtes berechtigt 
oder mitberechtigt ist oder am oder nach 
dem 9. Mai 1940 war. 

(2) Die Tatsache, dass auf dem Grund
sti.ick ein Gewerbe oder ein Handwerk be
trieben wird, schliesst die Anwendung dieser 
Verardnung nicht aus. 

§ 2 . 

(1) Landwirtschaftliche Grundsti.icke in 
ji.idischen Handen sind anzumelden, und 
zwar auch dann, wenn das Unternehmen, zu 
dem das Grundsti.ick gehort, nach den Vor
schriften der Verordnung Nr. 189/1940 i.iber 
die Anmeldung von Untemehmen anzumel
den war. 

(2) Zur Anmeldung verpflichtet ist der 
Berechtigte (§ 1, Absatz 1, Ziffer 2) . § 5 der 
Verardnung Nr. 189/1940 findet entsprechen
de Anwendung mit der Massgabe, dass auch 
die nach § 7 der Wirtschaftsentjudungsver
ordnung (Nr. 48/1941) eingesetzten Treu
hander zur Anmeldung verpflichtet sind. 

(3) Ist ein Grundsti.ick vor dem Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
veraussert worden, so ist auch der Erwerber 
zur Anmeldung verpflichtet. 

§ 3. 

(1) Bei der Anmeldung ist anzugeben : 

1) die genaue Bezeichnung des Grund
stlicks nach Lage, Zugehorigkeit zur Ge
meinde und Pravinz, Katasterbezeichnung, 
Grosse, Nutzung, Zahl und Art der zu dem 
Grundstlick gehorenden Gebaude; 

2) die wichtigsten das Grundstlick be
treffenden Rechtsverhaltnisse, insbesondere 
die Eigentumsverhaltnisse, eine etwaige Ver
pachtung und sonstige Nutzungsverha ltnisse ; 

3) die auf dem Grundsti.ick ruhenden 
Lasten, Hypothekenschulden und die sonsti
gen mit dem Betrieb des Grundsti.ickes zu
sammenhangenden Schulden und Verpflich
tungen; 

4) der Zeitpunkt und die Art d es Er
werbes, einschliesslich des Erwerbspreises; 
bei Weiterverausserung nach dem 9. Mai 
1940 auch die die Weiterverausserung be
treffenden Tatsachen, insbesondere auch der 
Verausserungspreis und der Erwerber. 

2) waarap cen jood (artikel 4 der Verar
de11ing No. 189/1940 betreffende het aange
ven van ondememingen) of een ondememing 
(artikel 2 , lid 1 , onder 2 tot en met 5, van 
genoemde verardening) gerechtigde of mede
gerechtigde is of op of na 9 M ei 1940 was 
krachtens recht van eigendom, bezit, recht 
van opstal, van erfpacht, van beklemming 
of van vaste huur, van vruchtgebruik, voorts 
van pacht of op grand van eenig ander recht, 
hetwelk aanspraak op gebruik of genot ver
schaft. 

(2) De toepasselijkheid van deze ver
ordening wordt niet uitgesloten door het 
feit, dat op den grand tevens een niet agra
risch bedrijf of een ambacht wordt uitgeoe
fend. 

Artikel 2. 

(1) Landbouwgrand in joodsche handen 
moet worden aangegeven, ook al diende de 
onderneming, waartoe die grond behoort, in
gevolge de bepalingen van de Verardening 
No. 189/1940 betreffende het aangeven van 
ondernemingen aangegeven te worden. · 

(2) De gerechtigde, als bedoeld in arti
kel 1, lid 1, onder 2, is tot het doen van aan
gifte gehouden. Artikel 5 van de Verordening 
No. 189/i940 is van overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat de bewind
voerders (Treuhander), die ingevolge artikel 
7 van de Verardening tot verwijdering van 
joden uit het bedrijfsleven (No. 48/1941) 
aangesteld zijn, eveneens tot het doen van 
aangifte zijn gehouden. 

(3) Is landbouwgrand v66r het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze verardening 
vervreemd, dan is ook de verkrijger daarvan 
tot het doen van aangifte gehouden. 

Artikel 3. 

(1) Bij de aangifte moet worden opge
geven: 

1) de nauwkeurige beschrijving van het 
land, en we! wat betreft zijn Egging, zulks 
met vermelding van de gemeente en de pra
vincie, waarin het land is gelegen, de ka
dastrale kenmerken , de graotte en de be
stemming, welke daaraan is gegeven, als
mede het getal en de soort van de bij het 
land behoorende gebouwen; 

2) de belangrijkste rechtsverhoudingen, 
welke ten opzichte van het land bestaan, 
meer in het bijzonder de eigendomsverhou
dingen, eventueele verpachting en andere 
rechtsverhoudingen, welke aanspraak op ge
bruik of genot verschaffen ; 

3) de op het goed rustende lasten, de hy
pothecaire schulden, alsmede de overige 
schulden en verplichtingen, welke met de 
exploitatie van het goed verband houden; 

4) het tijdstip en de titel van verkrij
ging, alsmede de prijs, welke uit dien hoofde 
is betaald; voorts, in geval ·van wederver
vreemding na 9 Mei 1940, de feiten , op zoo
danige vervreemding betrekking hebbende, 
met name ook de prijs, welke daarbij is be
taald, en de naam van den verkrijger. 
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(2) Der Anmeldung sind Abschriften 
folgender Urkunden beizufligen, soweit sie 
sich im Besitz der anmeldenden Person be
finden: 

1) AuszUge aus dem Kataster und dem 
Hypothekenbuch; 

2) Kaufvertriige oder sonstige Urkunden 
Uber den letzten Erwerb ; 

3) Pachtvertriige oder sonstige Unterla
gen, aus denen ein bestehendes Nutzungs
verhiiltnis ersichtlich ist. 

(3) Von den Personen oder Unterneh
men, die zur Anmeldung verpflichtet sind, 
konnen weitere AuskUnfte und die Vorlage 
von BUchern und Belegen verlangt werden. 

§ 4. 
Die Anmeldung ist schriftlich bis zum 30. 

Juni 1941 bei den flir den Fall der Uebertra
gung nach der Verordnung Nr. 219/1940 Uber 
den Verkehr mi t landwirtschaftlichen Grund
stUcken zustiindigen Pachtbtiros einzurei
chen. 

ABSCHNITT II. 

Verausserung. 

§ 5. 
(1) Landwirtschaftliche GrundstUcke, an 

denen ein Jude oder ein Unternehmen (§ 2, 
Absatz 2, Ziffem 2 bis 5, der Verordnung Nr. 
189/1940) als EigentUmer, als Eigenbesitzer 
oder als Inhaber grundstUcksgleicher Rechte 
berechtigt oder mitberechtigt ist und die 
zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Ver
ordnung noch nicht veriiussert sind, sind bis 
zum 1. September 1941 in notarieller Form 
zu verkaufen; die Uebergabe darf nur flir 
einen Zeitpunkt, der vor dem 1. Januar 1942 
liegt, vereinbart werden. 

(2) Gesetzliche oder vertragliche Ver
iiusserungsverbote stehen diesen Verkiiufen 
und ihrer Durchflihrung nicht entgegen. 

§ 6. 
(1) Die Kaufvertriige bedUrfen der Ge

nehmigung <lurch eine beim Ministerium flir 
Landwirtschaft und Fischerei einzusetzende 
Stelle (Genehmigungsbehorde) . 

(2) Sind landwirtschaftliche Grundsti.icke 
in jtidischen Handen in der Zeit zwischen 
dem 9. Mai 194o' und dem Zeitpunkt des In
krafttretens dieser Verordnung verkauft 
worden, so bedarf diese Veriiusserung der 
nachtraglichen Genehmigung. D ie nachtriig
liche Genehmigung ist bis zum 31. Juli 1941 
von dem Veriiusserer und dem Erwerber nach
zusuchen. 

§ 7. 
(1) Bei Erteilung der Genehmigung sind 

die Verordnung Nr. 219/1940 Uber den Ver
kehr mit landwirtschaftlichen GrundstUcken 
und die dazu ergangenen Ausflihrungsbe
stimmungen mit der Massgabe anzuwenden, 

(2) Bij de aanmelding moeten afschrif
ten van de volgende akten worden overge
legd, voor zoover de aangever dezulke ender 
zich heeft: 

1) extract uit de kadastrale leggers en 
getuigschrift van de bewaarders der hypo
theken; 

2) koopakten of andere akten, welke be
trekking hebben op de laatstelijk plaats ge
had hebbende overdracht; 

3) pachtovereenkomsten of andere stuk
ken, waaruit blijkt van een bestaande rechts
verhouding, welke aanspraak op gebruik of 
genot verschaft. 

(3) Van de personen of van de onderne
mingen, die tot het doen van aangifte ge
houden zijn, kunnen verdere inlichtingen, 
alsmede het overleggen van boeken en be
scheiden, gevorderd worden. 

Artikel 4. 
De aangifte moet uiterlijk op 30 Juni 1941 

worden ingediend bij het Pachtbureau, het
welk ingevolge het Besluit No. 219/1940, 
houdende regelen met betrekking tot het 
vervreemden van landbouwgronden, in geval 
van overdracht bevoegd is . 

AFDEELING II. 

Vervreemding. 

Artikel 5. 
(1) Landbouwgronden, waarop een jood 

of een onderneming (artikel 2, lid 1, ender 2 
tot en met 5, der Verordening No. 189/,940) 
gerechtigde of medegerechtigde is krachtens 
recht van eigendom, bezit, recht van opstal, 
van erfpacht, van beklemming of van vaste 
huur, moeten, voor zoover deze op het tijd
stip van inwerkingtreding dezer verordening 
nog niet vervreemd zijn, uiterlijk op 1 Sep
tember 1941 bij notarieele akte worden ver
kocht; bij de overeenkomst mag als moment 
van overdracht slechts worden bedongen een 
tijdstip v66r 1 J anuari 1941. 

(2) Verbod van vervreemding op grond 
van wet of overeenkomst staat aan bedoel
den verkoop en aan zijn tenuitvoerlegging 
niet in den weg. 

Artikel 6. 
(1) De koopovereenkclmsten behoeven 

de goedkeuring van een door het Departe
ment van Landbouw en Visscherij in te stel
len bureau (bureau voor de goedkeuring). 

(2) Verkoop van landbouwgronden in 
joodsche handen, welke tusschen 9 Mei 1940 
en het tijdstip van inwerkingtreding dezer 
verordening heeft plaats gevonden, dient 
achteraf goedgekeurd te worden. De achteraf 
te verleenen goedkeuring moet uiterlijk op 
31 Juli 1941 door den vervreemder en door 
den verkrijger worden aangevraagd. 

Artikel 7. 
(1) Wordt de goedkeuring verleend, dan 

zijn het Besluit No. 219/1940, houdende re
gelen met betrekking tot het vervreemden 
van landbouwgronden, en de krachtens dat 
besluit uitgevaardigde uitvoeringsvoorschrif-
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dass an Stelle des Pachtbtiros die Genehmi
gungsbehorde tritt. Weiterhin ist den Grund
satzen einer gesunden BodenverteilungRech
nung zu tragen. Bei verpachteten Grund
stilcken sind die Interessen des Pachters zu 
berilcksichtigen; es ist ihm nach Moglichkeit 
Gelegenheit zu geben, das Grundstilck zu er
werben. 

(2) Zu diesem Zweck kann der Kauf
preis festgesetzt und die Genehmigung mit 
Bedingungen und Auflagen verbunden wer
den. Insbesondere kann angeordnet werden, 
dass 

1) in den Kaufvertrag ganz oder teil
weise eine von der Genehmigungsbehorde 
bezeichnete natilrliche oder juristische Per
son eintreten kann; 

2) der Kaufpreis gegen einen festzuset
zenden Zinssatz bis auf weiteres zu stunden 
ist; 

3) die filr den Fall einer Verausserung 
vereinbarte Falligkeit von hypothekarisch 
gesicherten Forderungen dem neuen Erwer
ber gegenilber nicht geltend gemacht werden 
kann; 

4) bis zum 1. Juli 1942 dem Erwerber 
gegenilber R echte aus der Falligkeit hypo
thekarisc11 gesicherter Forderungen nicht 
hergeleitet werden konnen; 

5) eine Hypothek , soweit die gesicherte 
Forderung nicht mehr durch den Kaufpreis 
gedeckt ist, erlischt. 

(3) Wird die nachtragliche Genehmi
gung ganz oder teilweise versagt, so be 
stimmt die Genehmigungsbehorde, ob und 
in welcher Weise die getroffenen Massnah
men rilckgangig zu machen oder ob sie un
wirksam sind. Sie kann dabei die sich er
gebenden Rechtsverhaltnisse in entsprechen
der Anwendung der in den Absatzen 1 und 2 

ausgesprochenen Grundsatze bindend regeln. 
(4) Die Entscheidung der Genehmi

gungsbehorde bindet auch Gerichte und Ver
waltungsbehorden. 

§ 8. 
Gehort das Grundstilck zu dem Vermogen 

eines gewerblichen Unternehmens, so tritt 
die G enehmigung nach § 6 d ieser Verord
nung an Stelle der im § 2 der Wirtschafts
entjudungsverordnung vorgesehenen-Geneh
migung. Vor ihrer Erteilung ist die Stellung
nahme des R eichskommissars filr die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missars ftir Finanz und Wirtschaft) einzu
holen und hiernach gegebenenfalls von der 
im § 11 bezeichneten Befugnis Gebrauch zu 
machen. 

§ g. 

Die Genehmigung (§ 6) ist Uber das zu
stiindige Pachtbilro nachzusuchen; das 
Pachtbtiro hat nach Richtlinien der Geneh-

ten van toepassing, met dien verstande, dat 
het bureau voor de goedkeuring in de plaats 
treedt van het Pachtbureau. Voorts dient re
kening gehouden te worden met de beginse
len van een goede bodemverdeeling. Bij ver
pachte eigendommen worden de belangen 
van den pachter in aanmerking genomen; 
indien mogelijk wordt hij in de gelegenheid 
gesteld het land te verkrijgen. 

(2) Te dien einde kan de koopprijs wor
den vastgesteld en aan het verleenen van 
goedkeuring voorwaarden en verplichtingen 
worden verbonden. Met name kan worden 
bepaald: 

1) dat een door het bureau voor de goed
keuring aan te wijzen natuurlijke of rechts
persoon geheel of ten deele in de rechten en 
verplichtingen van den kooper treedt, welke 
voor dezen ingevolge de koopovereenkomst 
bestaan; 

2) dat de voldoening van den koopprijs, 
onder betaling van een vast te stellen rente, 
tot nader order wordt uitgesteld; 

3) dat het beding van vervalbaarheid 
van door hypotheek verzekerde vorderingen 
in geval van vervreemding niet tegenover 
den nieuwen verkrijger zal kunnen worden 
geldend gemaakt; 

4) dat tot op 1 Juli 1942 geen rechten 
tegenover den verkrijger ontleend kunnen 
worden aan het feit, dat door hypotheek 
verzekerde vorderingen zijn vervallen; 

5) dat een hypotheek tenietgaat, voor 
zooveel de door haar verzekerde vordering 
niet kan worden voldaan uit de kooppen
ningen. 

(3) Wordt de goedkeuring geheel of ten 
deele geweigerd, dan beslist het bureau voor 
de goedkeuring of en op welke wijze de ge
troffen maatregelen ongedaan dienen te wor
den gemaakt, dan we! of zij rechtsgeldigheid 
missen. Het kan daarbij bindend beslissen 
omtrent de daardoor ontstaande rechtsver
houdingen, met overeenkomstige toepassing 
van de in lid 1 en 2 genoemde beginselen. 

(4) Zoodanige beslissingen van het bu
reau voor de goedkeuring zijn ook bindend 
voor de organen der rechterlijke en uitvoe
rende macht. 

Artikel 8. 
Behoort het land tot het vermogen van een 

ondememing, welke een niet agrarisch be
drijf uitoefent, dan treedt de goedkeuring 
ingevolge artikel 6 van deze verordening in 
de plaats van die, welke is vereischt inge
volge artikel 2 van de Verordening tot ver
wijdering van joden uit het bedrijfsleven. Al
vorens in dat geval de goedkeuring te ver
leenen, wordt de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) verzocht zich omtrent zijn standpunt 
te verklaren en wordt, zoo noodig, dienover
eenkomstig van de in artikel 11 genoemde 
bevoegdheid gebruik gemaakt. 

Artikel g. 
De in artikel 6 bedoelde goedkeuring 

wordt aangevraagd door indiening van de 
aanvrage bij het bevoegde Pachtbureau; het 
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migungsbehorde eine- Vorpriifung vorzuneh
,men und sich gutachtlich ·zu aussem. 

ABSCHNITT III. 

Pachtverhaltnisse und Nutzungsrechte. 

§ 10. 

(r) Ist ein J ude oder ein Unternehmen 
(§ 2, Absatz 2 , Ziffern 2 bis 5 der Verord
nung Nr. 189/1940) Pachter oder Niessbrau
cher eines landwirtschaftlichen Grundstiicks 
im Sinne dieser Verordnung oder stehen ihm 
sonstige Nutzungsrechte an einem derartigen 
Grundstiick zu, so erloschen diese Rechte 
mit dem Ende des Wirtschaftsjahres, das am 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
lliuft. 

{2) Gesetzliche oder vertragliche Be
~timmungen, die diesem Erloschen entgegen
stehen, sind unwirksam. 

(3) Streitigkeiten, die sich zwischen dem 
Eigentiimer und dem Nutzungsberechtigten 
;ms dem Erloschen ergeben, regelt die Ge
nehmigungsbehorde endgiiltig. 

ABSCHNITT IV. 

Sonstige Massnahmen. 
§ II. . 

• Die Genehmigungsbehorde kann in beson
deren Fallen von der im § 5 festgesetzten 
Verpflichtung Befreiung gewahren. 

§ 12. 

· Es ist verboten, Zubehor (Iebendes und 
totes Inventar, Vorrate) oder Bestandteile, 
die zu einem landwirtschaftlichen Grund
stiick im Sinne dieser Verordnung gehoren 
und die im Eigentum einer nach § 2 zur An
meldung verpflichteten Person stehen, zu 
veraussem, soweit diese Verausserung nicht 
im Rahmen einer ordnungsgemassen Wirt
schaftsfiihrung erforderlich ist. 

§ 13. 
(r) Fiir das Verfahren auf Grund dieser 

Verordnung kann eine Gebiihr erhoben wer
den. 

(2) Die B ehandlung der Antrage kann 
davon abhiingig gemacht werden, <lass die 
Gebiihr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird. 

ABSCHNITT V. 
Straf- und Schlussbestimmungen. 

§ 14. 
(r) Wer den Vorschriften dieser Verord

nung oder einer auf Grund dieser Verord
nung erlassenen Anordnung, Bedingung oder 
Auflage vorsatzlich zuwiderhandelt oder sie 
umgeht, wird mit Gefiingnis bis zu fiinf 
Jahren und mit Geldstrafe bis zu einhundert
ta.usend Gulden oder mit einer dieser Strafen 
bestraft, soweit die Tat n_icpt nach einer an-

Pachtbureau onderzoekt de zaak summier, 
volgens door het bureau voor de goedkeuring 
vast te stellen richtlijnen, en dient van schrif
telijk advies. 

AFDEELING III. 

Pachtverhoudingen en gebruiks- of 
genotsrechten. 

Artikel 10. 

(r) Is een jood of een onderneming (ar
tikel 2, lid 2, onder 2 tot en met 5, van de 
Verordenig No. 189/1g40) pachter of vrucht
gebruiker ·van een landbouwgrond in den 
zin dezer verordening of heeft hij (zij) an
dere gebruiks- of genotsrechten op zoodani
gen grond, dan gaan zijn· (haar) rechten te
niet aan het einde van het boekjaar, waar
toe de dag van het in werking treden van 
deze verordening behoort. 

(2) Bepalingen van wet of overeen
komst, welke aan dit tenietgaan in den weg 
staan, hebben geen gevolg. 

(3) Geschillen, welke tusschen den eige
naar en den tot gebruik of genot gerech
tigde uit het tenietgaan voortspruiten, wor
den in hoogste instantie door het bureau 
voor de goedkeuring beslecht. 

AFDEELING IV. 

Overige maatregelen. 
Artikel 11. 

H et bureau voor de goedkeuring kan in 
bijzondere gevallen vrijstelling verleenen van 
de ingevolge artikel 5 bestaande verplichting. 

Artikel 12 . 

Het is verboden het toebehooren (waaron
der wordt begrepen al hetgeen zich als on
roerend goed door bestemming, hetzij doode 
of levende have, daarop bevindt en daartoe 
behoort (Inventar), alsmede de voorraden) 
of de onderdeelen van een landbouwgrond 
in den zin van deze verordening, welke eigen
dom zijn van een ingevolge artikel 2 tot het 
doen van aangifte gehouden persoon, te ver
vreemden, voor zoover zoodanige vervreem
ding niet binnen het kader van een behoor
lijke bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 

Artikel 13. 
( x) W egens de behandeling der zaak 

krachtens deze verordening kunnen leges 
worden geheven. 

(2) De behandeling van een aanvrage 
kan van de geheele of gedeeltelijke vooruit
betaling der leges afhankelijk worden ge
maakt. 

AFDEELING V 
Straf- en slotbepalingen. 

Artikel 14. 
(x) Hij die opzettelijk in strijd met de 

bepalingen dezer verordening of met een 
krachtens haar uitgevaardigde bepaling, ge
stelde voorwaarde of verplichting handelt of 
dezelve ontduikt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaar en 
met geldboete van ten hoogste honderddui
zend gulden of met een van deze straffen, 
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deren Vorschrift mit schwererer Strafe be
droht ist. 

(2) Wird die Tat fahrlassig begangen, 
so ist die St,rafe Gefangnis bis .zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden. 

§ 15. 
(1) Neben der Strafe kann auf Einzie

hung d'er W erte, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die Ein
ziehung selbstandig angeordnet werden. 

§ 16. 
(1) Die Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des Reichskommissars fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissars fiir Finanz und Wirtschaft) 
statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
kUndung des Urteils im letzten Rechtszug 
zurUckgenommen werden. 

§ 17. 
D ie nach § 14 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2 der Verordnung 
Nr. 52/r940 Uber die D eutsche Gerichtsbar
keit in Strafsachen. 

§ 18. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer VerkUndung in Kraft. 
, (2) Sie wird als .,Landwirtschaftsentju

dungsverordnung" zitiert. 

Den H aag, am 27. Mai 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SE\'SS- lNQUART. 

27. Mai 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars ;m Ministerium fiir Erzie
hung, Wissenschaft und Kulturverwal
tun g Uber die Regelung der sportlichen 
Betatigung in den Niederlanden. (Ver 
ordnungsblatt, StUck 24). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. _3 /r940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
w i rd verordnet: 

§ I. 

(1) Die Regelung der sportlichen Betati
gung und des 3portlichen W ettkampfwesens 
in den Niederlanden gehort zum Wirkungs
bereich des Ministeriums fi.ir Erziehung, 
Wissenschaft und Kulturverwaltung. 

(2) Sportliche Betatigung im Sinne die
ser Verordnung ist jede Betatigung auf dem 
Gebiete der Leibeserziehung. 

tenzij volgens eenige andere bepaling tegen 
het feit een zwaardere straf is bedreigd. 

(2) Wordt het feit door schuld gepleegd, 
dan .wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van t en hoogste een jaar of met geldboete 
van t en hoogste tien duizend gulden. 

Artikel 15. 
(1) Naast de straffen kan de v erbeurd

verklaring van de waarden, waarop het straf
baar feit betrekking heeft, worden uitge
sproken. 

(2) Kan geen bepaaldelijk aan l:e wijzen 
persoon vervolgd of veroordeeld worden, 
dan kan de v erbeurdverklaring als op zich 
zelf staand ( se/bstandige Einziehung) war
den bevolen. 

Artike l 16. 
(1) De strafvervolging vindt slechts 

plaats op vordering van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken) . 

(2) De vordering tot strafvervolging 
kan, zoolang de uitspraak van het vonnis in 
laats te instantie nog niet heeft plaats gevon
den, warden ingetrokken. 

Artikel 17. 
De strafbare feiten, als bedoeld in artikel 

14, zijn delicten in den zin van § 2 der Ver
ordening No. 52/r940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht in strafzaken. 

Artikel 18. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als .,Verorde

ning tot verwijdering van joden uit het agra
rische bedrijfsleven". 

's-Gravenhage, 2 7 Mei 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche Rebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N °. 103. 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming betreffende het rege
len van de sportbeoefening in Neder
land. (Verordeningenblad, Stuk 24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het b ezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) De regeling van de sportbeoefenin g 

en van het sportwedstrijdwezen in Nede r
land behoort tot de zorg van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. 

(::i ) S p ortbeoefening in den zin van dit 
besluit is iedere bezigheid op het gebied van 
de lichamelijke opvoeding. 
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§ 2. 

(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
flir Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung erliisst die zur Regelung der sport
lichen Betatigung und des sportlichen Wett
kampfwesens in den Niederlanden erforder
lichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich 
des organisatorischen Aufbaus der einzelnen 
Sportzweige, der Bedingungen, unter denen 
eine sportliche Betiitigung in den Niederlan
den zuliissig ist sowie der Art und Weise der 
Sportausi.ibungen und des Wettkampfes. 

(2) In den hiemach zu erlassenden Vor
schriften kann bestimmt werden, dass Ver
·einigungen oder Personen , die sich diesen 
zuwider sportlich betiitigen , auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit von einer bestimm
ten oder von jeder sportlichen Betatigung 
ausgeschlossen werden. 

§ 3. 
(1) Dern G eneralsekretiir im Ministe

rium flir Erziehung, Wissenschaft und Kul
turverwaltung steht bei der Erflillung seiner 
Aufgaben ein aus drei Mitgliedem bestehen
des Kollegium von Sportbevollmiichtigten 
zur S eite. 

(2) Vor dem Erlass von Vorschriften im 
Sinne des § 2 ist das Kollegium zu horen. 

§ 4. 

Die Bestimmungen der Verordnung Nr. 
41 /1941 zur Neuordnung auf dem Gebiete 
der nichtwirtschaftlichen Personenvereini
gungen und Stiftungen bleiben unberiihrt. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
D en Haag, am 27. Mai 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturvenvaltung, 

] . VAN D AM . 

N °. 104. 

29. Mai z94z . VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fi.ir Finan
zen zur Einfi.ihrung der Einkommen
steuerverordnung 1941 (Einkommen
steuer-Einfiihrungsverordnung 1941). 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 24.) 

Auf Grund des § 60 der Einkommen
steuerverordnung 1941 und gemass den §§ 2 

und 3 der Verordnung Nr. 3/ 1940 des R eichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlandi
schen Gebiete wird verordnet: 

§ l . 

(1) Uebersteigen die Einkiinfte aus 
eigener Unternehmung und aus Arbeit (§ 5, 
Absatz 1, Z iffe r 1, der Einkommensteuer
verordnung 1941) im Kalenderjahr 1940 
diejenigen im Kalenderjahr 1941, so gilt der 

Artikel 2 . 

(1) De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming vaardigt de voorschrif
ten, welke tot regeling van de sportbeoefe
ning en van het sportwedstrijdwezen in Ne
derland noodig zijn, uit, met name wat be
treft den organisatorischen opbouw der af
zonderlijke takken van sport, voorts wat 
betreft de voorwaarden, waaronder sportbe
oefening in Nederland is toegestaan, alsmede 
de wijze, waarop de sport wordt beoefend en 
sportwedstrij den worden gehouden . 

(2) In de dienovereenkomstig uit te 
vaardigen voorschriften kan worden bepaald, 
dat v e reenigingen of personen , die in strijd 
met de bepalingen dier voorschriften sport 
beoefenen , voor bepaalden of onbepaalden 
tijd van het beoefenen van een bepaalden 
dan we! van elken tak van sport worden uit
gesloten. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming wordt bij de vervulling 
van zij n taak bijgestaan door een College 
van Gevolmachtigden voor het Sportwezen, 
hetwelk uit drie leden bestaat. 

(2) Alvorens voorschriften, als bedoeld 
in artikel 2, uit te vaardigen, wordt dit col
lege ge hoord. 

Artikel 4. 

De b epalingen van de Verordening No. 
41 /1941 , ten einde te komen tot een herorde
ning op het gebied van de niet commercieele 
v ereenigingen en stichtingen, b lijven onver
minderd van kracht. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 27 Mei 1941. 

D e S .-G. v an het Dep. van Opvoeding, 
W etenschap en Cultuurbescherming, 

] . VA N DAM. 

N °. 104. 

29 Mei 194z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Financien betreffende het invoeren van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 
x94x (Invoeringsbesluit Inkomste nbe
!ast ing 1941). (Verordeningenblad, Stuk 
24. ) 

Op grond van artikel 60 van het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Overtreffen de zuivere opbrengsten 
van eigen ondememing en van arbeid (arti
kel 5, lid 1 , 1 ° ., van het Besluit op de In
komstenbelasting 1941) in het kalenderjaar 
1940 die in het kalenderjaar 1941, dan wordt, 
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Mehrbetrag fiir die Ermittlung des Einkom
mens im Kalenderjahr 1941 als am r. Januar 
1941 bezogen, soweit er mehr als eintausend 
Gulden betragt. Bei dem Vergleich bleiben 
Einkiinfte aus einem D ienstverhaltnis, so
weit sie nicht aus Tantiemen bestehen, aus
ser Betracht, wenn daraus kein Nachteil fiir 
<len Steuerpflichtigen entsteht. 

(2) Eine Anrechnung von Dividenden
steuer auf die Einkommensteuer fiir 1941 
findet nur statt, soweit die Einbehaltung der 
Dividendensteuer <lurch Belege nachgewie
sen wird. 

§ 2. 

Fiir die Anwendung des § 16, Absatz 1, 
Ziffer 1, der Einkommensteuerverordnung 
1941 gelten als nicht ausgeglichene Verluste 
in den Kalenderjahren 1939 und 1940 die 
Verluste, die sich nach den Artikeln 12 bis 
17, Absatz 1, des Einkommensteuergesetzes 
1914 (Wet op cle Jnkomstenbelasting z9z4) 
fiir die Steuerjahre 1939/r940 und 1940/1941 
ergeben haben. D er Verlust fiir das Steuer
jahr 1939/1940 ist nur abzugsfahig, soweit er 
noch nicht im Steuerjahr 1940/1941 ausge
glichen worden ist. 

§ 3 . 
(1) Fiir die P ersonen, die am r. Januar 

1941 auf Grund des Abschnitts I d~r Ein
kommensteuerverordnung 1941 steuerpflich
tig waren, wird eine vorlaufige Steuerschuld 
fiir das Kalenderjahr 1941 festgesetzt , die 
nach dem Einkommen im Kalenderjahr 1940 
zu bemessen ist. Dieses Einkommen be
stimmt sich nach der Einkommensteuerver
ordnung 1941, jedoch bleiben Einkiinfte aus 
Spekulationsgeschaften ausser Ansatz. 

(2) Abweichend vom Absatz 1, Satz 2, 
werden als nicht ausgeglichene Verluste aus 
Vorjahren (§ 16, Absatz 1, Ziffer 1, der Ein
kommensteuerverordnung 1941) die Betrage 
beriicksichtigt, die nach § 2 im Kalenderjahr 
1941 ausgleichbar sind. 

(3) Wenn anzunehmen ist, <lass das Ein
kommen im Jahr 1941 betrachtlich niedriger 
sein wird als das Einkommen im Jahr 1940, 
kann die vorlaufige Steuer.schuld nach dem 
niedrigeren Einkommen bemessen werden. 

(4) Auf die Erhebung der vorlaufigen 
Steuer sind § 43, § 45, Absatz 1, §§ 46 bis 
52, §§ 54 bis 56, § 57, Absatz 1, Ziffer 1, § 
57, Absatz 2, und § 58 der Einkommen
steuerverordnung 1941 anzuwenden mit der 
Massgabe, dass fiir die Anwendung der §§ 
43 und 46 bis 51 die Verhaltnisse im Jahr 
1940 zu berlicksichtigen sind. 

(5) Die vorlaufige Steuerschuld ist fiir 
inlandische Ste uerpflichtige festzusetzen: 

1) wenn der Steuerpflichtige am r. Mai 
1941 im Inland wohnte: in der G emeinde, 
in der er am 1. Mai 1941 wohnte; 

2) wenn der Steuerpflichtige am r. Mai 
1941 nicht mehr im Inland wohnte: in der 
Gemeinde, in der er am r. Januar 1941 ode,· 
beim spateren Beginn seiner Steuerpflicht 
wohnte; 

voor de berekening van het zuiver inkomen 
in het kalenderjaar 1941, het verschil, voor 
zoover het f 1000 te boven gaat, geacht op 
den 1sten Januari 1941 te zijn genoten. Bij 
de vergelijking wordt zuivere opbrengst van 
dienstbetrekking, voor zoover zij niet in tan
tieme besta:at, buiten beschouwing gelaten, 
tenzij zulks in het nadeel van den belasting
plichtige zou zijn. 

(2) Verrekening van dividendbelasting 
met den aanslag in de inkomstenbelasting 
voor 1941 vindt slechts plaats, voor zoover de 
plaats gehad hebbende inhouding van divi 
dendbelasting uit bescheiden wordt aange
toond. 

Artikel 2. 
Voor de toepassing van artikel 16, lid 1, 

1°., van het Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941 worden als onverrekende verliezen 
uit de kalenderjaren 1939 en 1940 be
schouwd de verliezen, welke uit de toepas
sing van de artikelen 12 tot en met 17, lid 1, 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
voor de belastingjaren 1939/1940 en 1940/ 
1941 voortvloeien. H et verlies uit het belas
tingjaar 1939/1940 kan slechts worden afge
trokken, voor zoover verrekening nog niet 
heeft plaats gevonden. 

Artikel 3. 
(1) Aan de personen, die op 1 Januari 

1941 belastingplichtig waren krachtens 
Hoofdstuk I van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941, wordt een voorloopige 
aanslag voor 1941 opgelegd, berekend naar 
het zuiver inkomen over het kalenderjaar 
1940, opgevat en berekend volgens de be
palingen van dat B esluit, <loch met uitslui
ting van de inkomsten uit speculatie. 

(2) Met afwijking van het bij lid 1 be
paalde worden a ls onverrekende verliezen 
uit vorige jaren (artikel 16, lid 1, 1°. , van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941) 
de bedragen in aanmerking genomen, welke 
krachtens artikel 2 voor het kalenderjaar 
1941 verrekenbaar zijn. 

(1) Voor zoover aannemelijk is, dat het 
zuiver inkornen in 1941 aanmerkelijk lager 
zal zijn dan dat in 1940, kan de voorloopige 
aanslag naar het lagere zuiver inkomen wor
den opgelegd. 

(4) Voor de heffing van de voorloopige 
aanslagen zijn de artikelen 43, 45, lid 1, 46 
tot en met 52, 54 tot en met 56, 57, lid 1, 
1°., 57, lid 2, en 58 van het B esluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 van toepassing, 
met dien verstande, dat bij de toepassing 
van de artikelen 43 en 46 tot en met 51 de 
toestanden in het jaar 1940 in acht genomen 
worden. 

(5) De voorloopige aanslag wordt aan 
binnenlandsche belastingplichtigen opgelegd: 

1 ° . indien de belastingplichtigen op 1 Mei 
1941 binnen het Rijk woonde: in de ge
meente, waar hij op 1 Mei 1941 woonde; 

2 ° . indien de belastingplichtige op 1 Mei 
1941 niet meer binnen het Rijk woonde: in 
de gemeente, waar hij op 1 Januari 1941 of 
bij den lateren aanvang van zijn belasting
plicht woonde; 
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3) in den iibrigen Fallen: in der Gemein
de, in der der Steuerpflichtige sich gemeldet 
hat oder in der er befahndet warden ist. 

(6) Die vorliiufige Steuerschuld ist flir 
ausliindische Steuerpflichtige in der Gemein
de festzusetzen, die nach § 42 , Absatz 2, der 
Einkommensteuerverordnung 1941 bestimmt 
wird. 

§ 4· 
Besteht das der vorliiufigen Einkommen

steuerschuld flir das Kalenderjahr 1941 zu
grunde gelegte Einkommen ganz oder teil
weise aus Einklinften aus einem Dienstver
hiiltnis, so wird bei der Errechnung der vor
liiufigen Steuer die nach der Tabelle und 
nach § 48 der Einkommensteuerverordnung 
1941 geschuldete Steuer um den Betrag ver
mindert, der flir ein Einkommen geschuldet 
wird, das den Einkiinften aus einem Dienst
verhiiltnis gleich ist. Der Abzug darf jedoch 
nicht zu einer Steuererstattung flihren. 

§ 5. 
(1) Die au£ Grund des§ 60, Absatz 4, der 

Einkommensteuerverordnung 1941 zu ver
rechnenden Teilbetriige der Steuern vom 
Einkommen flir das Steuerjahr 1940/1941 
sind als Teilerlasse der Steuerbetriige flir das 
Steuerjahr 1940/1941 festzusetzen und von 
der vorliiufigen Einkommensteuerschuld fiir 
das Kalenderjahr 1941 abzuziehen. 

(2) B etriigt der Teilerlass mehr als die 
vorliiufige Einkommensteuerschuld fi.ir das 
Kalenderjahr 1941 oder wird keine vorliiu
fige Einkommensteuerschuld festgesetzt, so 
wird der Teilerlass gesondert gewiihrt und 
auf die vorliiufige Einkommensteuerschuld, 
auf die Steuern vom Einkommen und Ver
mogen flir das Steuerjahr 1940/1941 oder auf 
eine sonstige unbezahlte direkte Steuer an
gerechnet. Ist eine Anrechnung nicht m og
lich, wird der erlassene Teil ausgezahlt. 

(3) Der Umstand, dass eine Steuer
schuld ganz oder te.ilweise noch nicht fiillig 
ist, steht der Anrechnung nicht entgegen. 

§ 6. 
Falls der im § 5, Absatz 1, bezeichnete 

Teilerlass von der vorliiufigen Einkommen
steuerschuld flir das Kalenderjahr 1941 ab
gezogen warden ist, gilt flir die Beitreibung 
nur der R estbetrag als urspriingliche Steuer
schuld. 

§ 7. 
Beschwerden gegen die Festsetzung der 

vorliiufigen Steuerschuld sind nicht zuliissig. 

§ 8. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Einkommensteuer

Einfiihrungsverordnung 1941" zitiert. 
D en Haag, am 29. Mai 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
( mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beaultragt), 

H. P OSTMA . 

3 ° . in de overige gevallen: in de gemeente, 
waar de belastingplichtige zich heeft aange
meld of is opgespoord. 

(6) De voorloopige aanslag wordt aan 
buitenlandsche belastingplichtigen opgelegd 
in de gemeente, krachtens artikel 42, lid 2, 
van genoemd Besluit te bepalen. 

Artikel 4. 
Is in het zuiver inkomen, waarnaar de 

voorloopige aanslag in de inkomstenb elas
ting voor het kalenderjaar I941 wordt op
gelegd, zuivere opbrengst van dienstbetrek
king begrepen, dan wordt, ter berekening 
van den voorloopigen aanslag, de volgens de 
inkomstenbelastingtabel en volgens artikel 
48 van het Besluit berekende belasting ver-· 
minderd met het bedrag, dat verschuldigd is 
voor een zuiver inkomen, gelijk aan de zui
vere opbrengst van dienstbetrekking. De 
vermindering kan echter niet tot een terug-
gaaf van belasting leiden. 

Artikel 5 
(1) De volgens artikel 60, lid 4, van 

het Besluit te verrekenen gedeelten van de 
aanslagen in de belastingen naar het inko
men voor het belastingjaar 1940/1941 war
den vastgesteld als ontheffing op de aansla
gen voor het belastingjaar 1940/1941 en in 
mindering gebracht op den voorloopigen 
aanslag in de inkomstenbelasting voor het 
kalenderjaar 1941. 

(2) Bedraagt de ontheffing meer dan de 
voorloopige aanslag voor het kalenderjaar 
1941, of wordt geen voorloopige aanslag op
gelegd, dan wordt de ontheffing niet in min
dering gebracht, doch afzonderlij k verleend 
en verrekend met den voorloopigen aanslag 
in de inkomstenbelasting, met de aanslagen 
in de belastingen naar inkomen en vermogen 
voor het belastingjaar 1940/1941 of met 
eenigen anderen openstaanden aanslag in 
een directe belasting. Voor zoover verreke
ning niet mogelijk is , wordt de ontheffing 
uitbetaald. 

(3) D e omstandigheid, dat een aanslag 
geheel of ten deele nog niet invorderbaar is , 
staat aan de verrekening niet in den weg. 

Artikel 6. 
Indien de ontheffing, bedoeld bij artikel 

5, lid 1, op den voorloopigen aanslag in min
dering is gebracht, wordt voor de invordering 
slechts het verschil als een aanslag be
schouwd. 

Artikel 7. 
Tegen den voorloopigen aanslag kan niet 

warden opgekomen. 

Artikel 8. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkon<liging .. 
(2) H et wordt aangehaald als ,,Invoe

ringsbesluit Inkomstenbelasting 1941". 
's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

De 1vnd. S.- G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA. 
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N°, 105. 

29. Mai r94r. VERORDNUNG des General
sekretiirs im Ministerium fiir Finanzen 
iiber die Einkommensteuer (Einkom
mensteuerverordnung 1941). (Verord
nungsblatt , Stuck 24.) 

Auf Grund des § I der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/ 1940 des Reichskommis
sars fiir die besetzten niederliindischen Ge
biete wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Steuer pflicht. 

§ I. 

N atiirliche Personen unterliegen mit ihrem 
Einkommen einer direkten Steuer (Einkom
mensteuer), wenn sie 

1) im Inland wohnen (inliindische Steuer
pflicht ige) oder 

2) nicht im Inland wohnen, aber inliin
dische Einkiinfte im Sinne des § 39 beziehen 
(binnen/andsche bronnen van inkomen hebben 
in den zin van artikel 39) (ausliindische Steuer
pflichtige). 

§ 2. 

(I) Ehefrauen sind nicht selbstiindig 
steuerpflichtig. Einkiinfte, nicht ausgegli
chene Verluste aus Vorjahren (§ 16, Absatz 1, 
Ziffer 1) und persiinliche Belastungen (§ 16, 
Absatz 1, Ziffer 2) einer Ehefrau werden dem 
Ehemann zugerechnet. 

(2)' Elieleute, die dauernd getrennt leben, 
ge!ten bei Anwendung des Ansatzes 1 nicht 
als verheiratet. 

§ 3. 

(1) Es ist nach den Umstiinden zu beur
teilen, wo jemand wohnt, soweit die folgenden 
Absiitze nichts anderes bestimmen. 

(2) Liegt zwischen der Aufgabe eines 
inliindischen Wohnsitzes und seiner W ieder
begriindung weniger als ein Jahr, so gilt der 
inliindische Wohnsitz als nicht aufgegeben. 
Das gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige 
wiihrend seiner Abwesenheit in einem frem
den Staat gewohnt hat. 

(3) Nicht im Inland wohnen Personen , 
die sich zeitweilig im Inland aufhalten, aber 

1) in Niederliindiscli-Indien, Surinam 
oder Cura,;:ao wohnen oder 

2) nach den Vorschriften, die in Nieder
liindisch-Indien, Surinam oder Curai;ao gel
ten , fiir die Besteuerung nach dem Einkom
men oder nach dem Vermiigen noch einen 
Wohnsitz in diesen Gebieten haben. 

(4) Schiffe und Luftfahrzeuge, deren 
Heimathafen (thuishaven) sich im Inland 
befindet, gelten hinsichtlich der Bemannung 
als Inland. 

N°. 10 5. 

29 Mei r94r . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de inkomstenbe
lasting (Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941) . (Verordeningenblad, Stuk 24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissar.is voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 

Belastingplicht. 

Artikel 1 . 

Natuurlijke personen zijn, naar den maat
staf van hun zuiver inkomen, onderworpen 
aan een directe belasting (inkomstenbelas
ting). indien zij 

1° . binnen het Rijk wonen (binnenland
sche belastingplichtigen), of 

2°. niet binnen het Rijk wonen, doch 
binnenlandsche bronnen van inkomen heb
ben in den zin van artikel 39 (buitenland
sche belastingplichtigen). 

Artikel 2. 

(1) De gehuwde vrouw is nict zelve be
astingplichtig. De met het verwerven van 
inkomen in verband staande aange!egen
heden van de gehuwde vrouw, alsmede haar 
onverrekende verliezen uit vorige jaren 
(artikel I 6, lid 1, 1° ) en haar persoonlijke 
verplichtingen (artikel 161 lid 1, 2°) worden 
geacht haar man te betreffen. 

(2) Voor de toepassing van het eerste lid 
worden echtgenooten, die duurzaam geschei
den ]even, niet als gehuwd beschouwd. 

Artikel 3. 

(1) Waar iemand woont, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld, voor zoover in 
de vo!gende leden niet anders is bepaald. 

(2) Ligt tusschen het metterwoon ver
laten van het Rijk en het metterwoon terug
keeren binnen het Rijk een tijdvak van min
der dan een jaar, d'an wordt het metterwoon 
verlaten van het Rijk geacht, niet te hebben 
plaats gevonden. Dit geldt niet, indien de 
belast ingplichtige tijdens zijn afwezigheid 
op het grondgebied van een vreemden Staat 
heeft gewoond. 

(3) Niet binnen het Rijk wonen zij, die 
tijdelijk in Nederland verblijven, doch: 

1°. in Nederlandsch-Indie, Suriname of 
Cura,;:ao wonen, of 

2° . volgens de in Nederlandsch-Indie, 
Suriname of Cura,;:ao geldende wetgeving, 
nog geacht worden aldaar te wonen voor de 
heffing van een belasting naar het inkomen 
of naar het vermogen. 

(4) Schepen en luchtvaartuigen, welke 
binnen het Rijk hun thuishaven hebben, 
worden ten opzichte van de bemanning be
schouwd als dee! van het Rijk. 
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ABSCHNITT II. 
Steuergegenstand bei inliindischen 

Steuerpflichtigen. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 4. 

(r) Steuergegenstand bei inliindiscben 
Steuerpflicbtigen ist das Einkommen, das sie 
innerbalb eines Kalenderjabrs bezogen ha
ben . 

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der 
Einkiinfte (§ 5) nach Abzug der nicht ausge
glichenen Verluste aus Vorjahren und der 
personlichen Belastungen (§ r6). 

(3) Hat die Steuerpflicht nach Abschnitt 
I nur wiihrend eines Teils des Kalenderjahrs 
bestanden, so tritt diese1 Tei! (Steuerab
schnitt) an die Stelle des Kalenderjahrs. 

§ 5 . 
(1) Der Gesamtbetrag der Einkiinfte 

':>esteht aus: 
r) den Einkiinften aus eigener Unter-

nehmung und aus Arbeit; diese sind : 
a) der Gewinn aus Landwirtschaft; 
b) der Gew .nn aus Gewerbebetreib ; 
c) der Gewmn aus selbstiindig ausgeiib

tem Beruf; 
d) die Einkiinfte aus einem Dienstver

biiltnis; 
e) die sonstigen Einkiinfte aus Arbeit; 
2) den Einkiinften aus Vermogen; diese 

sind: 
a) die Einkiinfte aus Sachen; 
b) die Einkiinfte aus beweglichem Kapi

talvermogen; 
3) den Einkiinften in der Form wieder

kehrender Beziige, soweit sie nicht unter 
Ziff er I oder Ziff er 2 fallen; 

4) den Einkiinften aus Spekulationsge
schiiften, soweit sie nicht unter Ziffer I fallen. 

(2) Konnen Einkiinfte mehreren der im 
Absatz I bezeicbneten Einkunftsarten zuge
rechnet werden, so werden sie in der dort 
angegebenen Reihenfolge zugerechnet. 

(3) Die Einkiinfte, bei denen nicht der 
Gewinn massgebend ist (Absatz I , Ziffer 1, 
Buchstaben d und e, Ziffern 2, 3 und 4) 
bestehen in dem Unterschiedsbetrag zwischen 
den Einnahmen (§ 13) und den Werbungs
kosten (§ 14). 

(4) Ergibt sich bei der Ermitt!ung der 
Einkiinfte ein Verlust, so finden auf den 
Verlust die Bestimmungen dieses Abschnitts 
sinngemiisse Anwendung. Verluste aus Speku
lationsgeschiiften (Absatz I, Ziffer 4) werden 
nur gegen Spekulationsgewinne des gleichen 
J ahrs ausgeglichen. 

B. Gewinn. 
§ 6. 

_( r) M \cht ein Steuerpflichtiger, der ftir 
semen Betrieb oder Beruf ordnungsmiissig 
Biicherf iihrt, regelmiissi~ jiihrliche Absch liisse 
unter Durchfiihrungeiner Bestandsaufnahme, 
so gilt als Gewinn des Kalenderjahrs der Ge
winn des Wirtschaftsjahrs, soweit dieses mit 
dem Kalenderjahr zusammenfiillt . 

HOOFDSTUK II . 
Voorwerp der belasting bij binnenlandsche 

belastingp/ichtigen. 

A. Al gemee ne b epalingen. 
Artikel 4. 

(r) Voorwerp van de belasting is bij de 
binnenlandscbe belastingplicbtigen bet zuiver 
inkomen, dat zij in een kalenderjaar bebben 
genoten. 

(2) Onder zuiver inkomen wordt verstaan 
bet in artikel 5 omscbreven onzuiver ink omen, 
verminderd met de onverrekende verliezen 
van vorige jaren en met de persoonlijke ver
plichtingen /artikel 16). 

(3) Heeft de belastingplicht volgens 
Hoofdstuk I slecbts gedurende een gedeelte 
van bet kalenderjaar bestaan, dan treedt dit 
gedeelte (belastingtijdvak) voor het kalen
derjaar in de plaats. 

Artikel s. 
(r) Het onzuiver inkomen bestaat uit 

bet gezamenlijke bed rag van: 
r0 • zuivere opbrengst van eigen onder-

neming en van arbeid, zijnde: 
a) winst uit landbouwbedrijf; 
b) winst uit niet-agrarisch bedrijf ; 
c) winst uit zelfstandig uitgeoefend be

roep; 
d) zuivere opbrengst van dienstbetrek

king; 
e) andere zuivere opbrengst van arbeid; 
2°. zuivere opbrengst van vermogen, 

zijnde : 
a) zuivere opbrengst van goederen; 
b) zuivere opbrengst van roerend kapi

t,1al; 
3° . zuivere inkomsten in den vorm van 

periodieke uitkeeringen, voor zoover zij niet 
vallen onder 1°. of 2°.; 

4°. zuivere inkomsten uit speculatie, 
voor zoover zij niet vallen onder r0 • 

(2) Kan een inkomensbestanddeel onder 
meer dan een der in lid I genoemde groepen 
of ondergroepen van opbrengsten of inkom
sten gerangschikt warden, dan beboort bet 
t ot de groep of ondergroep, welke bet eerst 
is genoemd. 

(3) Het zuivere bedrag van de niet als 
winst aangeduide opbrengsten of inkomsten 
(lid 1, 1°., letters den e; 2°, 3° en 4°) bestaat 
in het verschil tusscben haar onzuivere be
drag (de inkomsten - artikel n) en de 
kosten van baar verwerving (artikel 14) . 

(4) Leidt de berekening van een winst, 
zuivere opbrengst of zuivere inkomst tot een 
verlies, dan vinden de bepalingen van dit 
hoofdstuk overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot dit verlies. Verliezen uit spe
culatie (lid 1, 4°) worden uitsluitend met in 
betzelfde jaar behaalde voordeelen uit specu
latie verrekend. 

B . Win st. 
Artikel 6. 

(I) Verricht een belastingplichtige , die 
voor zijn bedrijf of beroep regelmatig boek
houdt, geregeld jaarlijksche afsluitingen ge
pa,ard gaande met een inventarisatie, dan 
geldt als winst van het kalenderjaar de winst 
van het boekjaar, voor zoover dit met het 
kalenderjaa.r samenvalt . 
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(2) Dern Beginn (dem Ende) des Wirt
schaftsjahrs stehen gleich : 

1) der Beginne {das Ende) der Steuer
pflicht; 

2) dt:r Beginn (die endgiiltige Abwicklung) 
eines Betriebs oder einer Berufstii.tigkeit; 

3) die ganze oder teilweise tl'bernahme 
(Verii.usserung, Oberlass.ung [afsta nd doenl) 
eines Betriebs oder einer Berufstii.tigkeit . 

( 7. 
(1) Der nach§ 6, Absatz 1, dem Kalender

jahr zuzurechnende Tei! des Gewinns des 
Wirtschaftsjahrs, das im vorangegangenen 
Kalenderjahr begonnen hat, ist der Tei!, der 
nicht, dem folgende Absatz gemii.ss, dem 
vorangegangenen Kalenderjahr zugerechnet 
worden ist, oder -falls eine Schii.tzung noch 
nicht stattgefunden hat - zuzurechnen ist. 

(2) Der nach § 6, Absatz I, dem Kalender
jahr zuzurechnende Tei! des Gewinns des 
Wirtschaftsjahrs, das nach Ablauf des 
Kalenderjahrs endet, ist zu schii.tzen. Hat 
eine Schatzung auch fiir das vorangegangene 
Kalenderjahr stattgefunden, so ist der damals 
geschatzte Betrag hf>izubehalten, es sei denn, 
class die Zeitabsc)mitte , worauf sich die 
Schatzung bezieht, verschieden lang sind. 

§ 8. 
(1) Gewinn ist der Gesamtbetrag der 

Vorteile , die unter irgendeiner Bezeichnung 
oder in irgendeiner Form aus dem Betrieb 
oder aus dem selbstiindig ausgeiibten Beruf 
bezogen werden. 

(2) Der Gewmn wird nach den§§ 9 bis 12 
ermittelt . 

(3) Sind mehrere Personen an einei;n 
Betrieb oder an einer Berufsausiibung be
teiligt, so wird jeder Person der anteilige 
Gewinn zugerechnet. 

§ 9, 

(1) Der Gewinn (§ 8) ist bei Steuer
pflichtigen, die ordnungsmi!.ssig Bucher fiihren 
und regelmii.ssig jahrliche Abschliisse unter 
Durchfiihrung einer Bestandsaufnahme 
machen. der Unterschied zwischen dem Be
triebsreinvermiigen oder Berufsreinvermii
gen am Ende des Wirtschaftsjahrs und dem 
Betriebsreinvermiigen oder Berufsreinver
miigen am Beginn des Wirtschaftsjahrs, 
vermehrt um den Wert der Entnahmen und 
vermindert um den Wert der Einlagen. 

/2) Entnahmen sind Geld und alle sonsti
gen Vermiigensgegenstande, die der Ei~en
ttimer des Betriebs- oder Berufsvermiigens 
oder Personen, die an diesem Vermiigen 
beteili1?:t sind , im Laufe des Wirtschaftsjahrs 
fiir betriebs-oder berufsfremde Zwecke, insbe
sondece auch fiir ihren privaten Verbrauch, 
diesem Vermiigen entnommen haben. Ent
nahmen sind auch alle Entgelte, die minder
jahrige Kinder fiir ihre Tatigkeit im Rahmen 
des Betriebs oder der Berufstatigkeit ihrer 
Eltern erhalten. 

(2) Met het begin - onderscheidenlijk 
het einde - van een boekjaar worden gelijk
gesteld: 

1°. de aanvang - onderscheidenlijk het 
einde - van den belastingplicht; 

2°. de aanvang - ondersch:eidenlijk de 
volledige afwikkeling - van het bedrij f of 
beroep; 

3°. de geheele of gedeeltelijke overneming 
- onderscheiden!ijk. de vervreemding of het 
afstand doen - van het bedrijf of van de 
uitoefening van het beroep. 

Artikel 7. 
(1) Het volgens arHkel 6, lid 1, als winst 

van het kalenderjaar te beschouwen gedeelte 
van de winst van het boekjaar, dat in het 
vorige kalenderjaar is begonnen, wordt ge
steld op het gedeelte van de winst van dat 
boekjaar, dat niet, op den voet van het vol
gende lid, als winst van het vorige kalender
jaar beschouwd is of - ingeval een schat
ting nog niet heeft plaats gevonden - be
schouwd dient te worden. 

(2) H et volgens artikel 6, lid I, als winst 
van het kalenderjaar te beschouwen gedeelte 
van de winst van het boekjaar, dat na afloop 
van het kalenderjaar eindigt, wordt door 
schatting bepaald. Heeft zoodanige schatting 
ook voor het vorige kalenderjaar plaats 
gevonden, dan wordt aan het destijds ge
schatte bedrag vastgehouden, tenzij de tijd
vakken, waarop de schatting betrekking 
heeft, van ongelijke lengte zijn . 

Artikel 8. 
(1) Winst is het gezamenlijke bedrag van 

de voordeelen, die onder welken naam en in 
welken vorm ook, worden verkregen uit het 
bedrijf of uit het zelfstandig uitgeoefende 
beroep. 

(2) De grootte van de winst wordt be
paald naar de regelen van de artikelen 9 tot 
en met 12. 

(3) Wordt het bedrijf of beroep voor 
rekening van meer dan een persoon uitge
oefend, dan wordt voor ieder hunner slechts 
zijn aandeel in de winst in aanmerking ge
nomen. 

Artikel 9. 
(1) De winst (artikel 8) wordt, voor be

lastingplichtigen, die regelmatig boekhouden 
met geregelde jaarlijksche afsluitingen, ge
paard gaande met een inventarisatie, gesteld 
op het verschil tusschen het zuivere bedrijfs
of beroepsvermogen bij het einde van het 
boekjaar en het zuivere bedrijfs- of beroeps
vermogen bij het begin van dat jaar, dit ver
schil verhoogd met het geldelijk beloop van 
de onttrekkingen en verminderd met het be
drag van de ingebrachte kapitalen. 

(2) Onder .,onttrekkingen" worden ver
staan geld en alle andere zaken, in den loop 
van het boekjaar door den eigenaar of door 
een medegerechtigde tot het bedrijfs- of be
roepsvermogen aan hetzelve onttrokken voor 
doeleinden, aan het bedrijf of beroep vreemd, 
met name ook voor particulier verbruik. Tot 
de onttrekkingen worden mede gerekend alle 
belooningen, door minderjarigen genoten 
wegens werkzaamheid in het bedrijf of beroep 
hunner ouders. 
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(3) Einlagen sind Geld und alle sonstigen 
Vermiigensgegenstande, die der Eigentiimer 
des Betriebs- oder Berufsvermiigens oder 
Personen, die an diesem Vermiigen beteiligt 
sind, im Laufe des Wirtschaftsjahrs diesem 
Vermiigen zugefiihrt haben. 

(4) Anderungen im Wert von Grund und 
Boden, der zu einem landwirtschaftlichen 
Betriebsvermiigen gehiirt, bleiben beim Ver
miigensvergleich nach Absatz 1 ausser Be
tracht, soweit die Anderungen nicht durch 
den Betrieb veranlasst sind. 

(.5) Anderungen im Wert von Vermii
gensgegenstanden, die in die Buchfiihrung 
aufgenommen sind, aber nicht zum Betriebs
oder Berufsvermiigen gehiiren, bleiben beim 
Vermiigensvergleich nach Absatz I ausser 
Betracht. 

(6) Als Betriebsreinvermiigen oder Be
rufsreinvermiigen am Beginn des Wirtschafts
jahrs ist das Betriebsreinvermiigen oder das 
Berufsreinvermiigen am Ende des letzten 
Wirtschaftsjahrs anzusetzen, wenn ein Wirt
schafts jahr vorangegangen ist. 

§ IO. 

(1) Bei der Berechnung des Betriebsrein
vermiigens oder Berufsreinvermiigens wird 
die Zugehiirigkeit von Aktiven und Passiven 
zum Betriebs- oder Berufsvermiigen und ihre 
Bewertung unter Beriicksichtigung der Be
stimmungen der folgenden Absatze nach 
gutem Handelsbrauch bestimmt. 

(2) Die Aktiven sind mindestens mit den 
tatsachlichen Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten zu bewerten. Bei der Bewertung 
von Gegenstanden, die bei der Ausiibung des 
Betriebs oder des Berufs benutzt werden, 
sind aber Abnutzungsabsetzungen nach § 11 
vorzunehmen. Der Ansatz eines niedrigeren 
Werts als sich nach den beideTJ vorhergehen
den Satzen ergibt, ist nur zulassig, soweit und 
solange der Teilwert nachweislich gerin ger 
ist. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber 
des ganzen Betriebs oder der ganzen Berufs
tatigkeit im Rahmen des Gesamtkaufpreises 
fiir das einzelne Aktivum ansetzen wiirde ; 
dabei ist davon auszugehen, dass der Erwer
ber den Betrieb oder die Berufstiitigkeit 
fortfiihrt. 

(3) Abzugsfahige Passiven sind nur solche 
Verbindlichkeiten, die bestimmten natiirli
chen oder Juristischen Personen gegeniiber 
bestehen oder die erfahrungsgemass aus be
stehenden Rechtsverhaltnissen entstehen 
werden. 

§ II • 

(1) Bei Gebauden und sonstigen Gegen
standen, die bei der Ausiibung des Betriebs 
oder Berufs benutzt werden, und deren 
Benutzung oich erfahrungsgemass au£ einen 
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, 
kann jeweils fiir ein Jahr der Tei! de, tat
sachlichen Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten abgesetzt werden, der dem Anteil des 
Jahrs an der Wertminderung zwischen dem 
B eg inn des Jahrs und dem Ende der Nutzungs
dauer entspricht (Abnutzungsabsetzungen). 

(2) Die tatsachlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von Gegenstanden ge
ringen Werts, deren Anschaffung oder Her-

(3) Onder ingebrachte kapitalen worden 
verstaan geld en alle andere zaken, in den 
loop van het boekjaar door den eigenaar of 
door een medegerechtigde tot het bedrijfs- of 
beroepsvermogen aan hetzelve toegevoegd. 

(4) Waardeveranderingen van gronden, 
welke tot het vermogen van een landbouw
bedrijf behooren, blijven bij de vermogens
vergelijking volgens lid r buiten beschouwing 
voor zoover deze veranderingen niet in de 
uitoefening van het bedrijf zijn ontstaan. 

(S) Veranderingen in de waarde van 
zaken, die in de boekhouding opgenomen zijn 
zonder tot het bedrijfs- of beroepsvermogen 
te behooren, blijven bij de vermogensverge
lijking in den zin van lid I buiten beschou
wing. 

(6) Als zuiver bedrijfs- of beroepsver
mogen bij het begin van het boekjaar geldt 
het zuiver bedrijfr- of beroepsvermogen bij 
het einde van het vorige boekjaar, indien 
een vorig boekjaar bestaat. 

Artikel 10. 

(1) Bij het berekenen van het zuivere 
bedrijfs- of beroepsvermogen (artikel 9) wor
den de activa en passiva in aanmerking ge
nomen en gewaardeerd volgens goed koop
mansgebruik, met inachtneming van hetgeen 
in de volgende leden is bepaald. 

(2) De activa. worden ten minste op de 
werkelijke aanschaffings- of voortbrengings
kosten gewaardeerd. •Bij de waardeering van 
zaken , welke voor de uitoefening van het be
drijf of beroep worden gebruikt, wordt echter 
rekening gehouden met de volgens a rtikel 11 
te verrichten afschrijvingen. Waardeering op 
een lager bedrag dan uit de beide vorige zin
nen voortvloeit, is slechts geoorloofd, voor 
zoover en zoolang de bedrijfswaarde van het 
voorwerp der waardeering aantoonbaar lager 
is. Onder bedrijfswaarde wordt verstaan de 
waarde, welke een verkrijger, bij overneming 
van het geheele bedrijf of beroep, zou toe
kennen aan het afzonderlijke activum, indien 
hij zou uitgaan van de overnemingswaarde 
van het geheel en voornemens zou zijn, de 
uitoefening van het bedrijf of beroep voort 
te zetten. 

(3) Als aftrekbare passiva komen slechts 
in aanmerking verplichtingen, welke tegen
over bepaalde natuurlijke of rechtspersonen 
bestaan of welke plegen te ontstaan uit reeds 
bestaande rechtsverhoudingen. 

Artikel 11. 

(1) Bij gebouwen en andere zaken, welke 
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep 
worden gebruikt en welker gebruik !anger 
dan een jaar pleegt te duren, kan telken jare 
een zoodanig gedeelte op de werkelijke aan
schaffings- of voortbrengingskosten als af
schrijving in aftrek worden gebracht als 
overeenkomt met het aandeel van het jaar 
in de waardevermindering tusschen het begin 
van het jaar en het einde van den gebruiks
duur. 

(2) De werkelijke aanschaffings- of voort 
brengingskosten van voorwerpen van geringe 
waarde, welker aanschaffing of voortbren-
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stel!ung gewiihnlich zu den laufenden Be
triebs- oder Berufsunkosten gerechnet wird, 
sind im Jahr der Anschaffung oder Herstel
lung voll abzusetzen. 

§ 12. 

(1) Der Gewinn (§ 8) ist bei Steuerpflich
tigen, die nicht ordnungsmassig Bi.icher 
fi.ihren und nicht regelmassig jahrliche Ab
schli.isse unter Durchfi.ihrung einer Bestands
aufnahme machen, der U nterschied zwischen 
dem Rohgewinn und den Betriebs- oder 
Berufskosten. 

(2) Der Rohgewinn setzt sich zusammen 
aus: 

1) dem Unterschied zwischen dem Um
satzbetrag, einschliesslich der Forderungen 
am Jahresencte und ausschliesslich der Forde
rungen am J ahresanfang (bedrag van den 
omzet), und dem Wareneinkaufbetrag, ein
schliesslich der Schulden am Jahresend ! und 
ausschliesslich der Schulden am Jahresan
fang: 

2) dem Wert der Warenentnahmen fi.ir 
betriebs- oder berufsfremde Zwecke; 

3) dem Unterschied zwischen dem Wert 
des Warenbestands am Jahresende und dem 
Wert des Warenbestands am Jahresanfang; 

4) den besonderen Vorteilen oder, a!s 
Abzugsposten, den besonderen Verlusten aus 
der Betriebs- oder Berufsausi.ibung, mit 
Ausnahme der im § 9, Absatz 4, bezeichneten 
Anderungen im Wert von Grund und Boden. 

Fi.ir die Bewertung des Warenbestands gilt 
§ 10 sinngemass. 

(3) Betriebs- oder Berufskosten sind die 
Kosten, die fi.ir die Ausi.ibung des Betriebs 
oder Berufs notwendig sind oder sich unmit
telbar darauf beziehen, einschliesslich des 
Erhaltungsaufwands, der Schuldzinsen, 
Steuern und sonstigen Lasten, die auf dem 
Betrieb oder der Berufsausi.ibung ruhen. 

· (4) Betriebs- oder Berufskosten sinJ auch 
die nach § 11 zuliissigen Absetzungen und die 
nach gutem Handelsbrauch zu beri.icksichti
genden Wertminderungen der Forderungen. 

(S) Keine Betriebs- oder Berufskosten 
sind, vorbehaltlich der Bestimmung des§ II, 
Absatz 2, die Ausgaben fi.ir 

r) die Anschaffung, die Herstellung, die 
Verbesserung oder die Anderung von Grund 
und Boden, Gebauden, W erkzeugen, Geraten 
und anderen Gegenstanden, die fi.ir die Ausi.i
bung des Betriebs oder Berufs benutzt 
werden; 

2) die tibernahme, die Erweiterung, die 
V erbesserung oder die 1-1.nderungdes Betriebs
oder der Berufstatigkeit und ahnliche 
Ausgaben; 

3) die Entgelte, di ! minderjahrige Kinder 
fi.ir ihre Tatigkeit im Rahmen des Betriebs 
oder der Berufstatigkeit ihrer Eltern erhal
ten. 

(6) Die Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten der Gegenstande, die nicht der Abset
zung unterliegen, werden als laufende Ausga-

ging gewoonlijk tot de loopende bedrijfs- of 
beroepsuitgaven wordt gerekend, worden in 
het jaar van aanschaffing of voortbrenging 
ineens afgeschreven. 

Artikel 12. 

(r) De winst (artikel 8) wordt, voor be
lastingplichtigPn, die niet regelmatig boek
houden met geregeld de jaarlijksche afslui
tingen, gepaard gaande met een inventari
satie, gesteld op het verschil tusschen de 
bruto winst en de bedrijfs- of beroepskosten. 

(2) De bruto winst bestaat in: 

r0 • het verschil tusschen de bedragen van 
den omzet en van den inkoop ; 

2°. de waarde van de goederen, welke aan 
de bedrijfs- of beroepsvoorraden zijn ont
trokken voor doeleinden, aan het bedrijf of 
beroep vreemd ; 

3°. het verschil tusschen de waarde van 
de goederenvoorraden bij het einde van het 
jaar en de waarde van de goederenvoorraaden 
bij het begin van het jaar ; 

4°. de filjzondere voordeelen - of, als 
aftrek, de bijzondere verliezen - uit de be
drijfs- of beroepsuitoefening voortvloeiende, 
met uitzondering van de onder artikel 9, 
lid 4, vallende waardeveranderingen van 
gronden; 

bij de waardeering van de goederenvoor
raden vindt artikel ro overeenkomstige toe
passing. 

(3) Onder bedrijfs- of beroepskosten wor
den verstaan de kosten noodig voor de uit
oefening van bet bedrijf of beroep of recht
streeks daartoe betrekking hebbende , met 
inbegrip van de kosten van onderhoud, den 
interest van schulden, de belastingen en de 
andere lasten, welke op het bedrijf of beroep 

. drukken. 
(4) Als bedrijfs- of beroepskosten gelden 

ook de volgens artikel r r geoorloofde afschrij
vingen, alsmede de volgens goed koopmans
gebruik in aanmerking te nemen waardever
mindering van schuldvorderingen. 

(S) Behoudens het in artikel II , lid 2 , 
bepaalde, worden niet als bedrijfs- of be
roepskosten beschouwd de uitgaven voor: 

1°. aankoop, stichting, verbetering of 
verandering van gronden, gebouwen, werk
tuigen, gereedschappen en andere zaken, die 
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep 
worden gebruikt ; 

2°. overneming, uitbreiding, verbet ering 
of verandering van het bedrijf of beroep en 
andere uitgaven van dien aard; 

3°. het beloonen van minderjarige kin
deren wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders. 

(6) Kosten van aa nschaffing of voort
brenging van voorwerpen, waarop niet wordt 
afgeschreven, worden beschouwd als loopen-

15 
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ben des Jahrs behandelt, in dem die Gegen
stande aus dem Betriebs- oder Berufsver
mogen ausscheiden. 

(7) Abziige fiir die Bildung oder die 
Vergrosserung von Rticklagen oder fiir die 
Verzinsung des eigenen Kapitals sind nicht 
zulassig. 

C; U n t e r s chi e d s b et rag z w i s c h e n 
den Einnahme n und den We rbungs-

koste n. 
§ 13. 

(1) Einnahmen sind Geld und alle sonsti
gen Vermogensgegenstande und Vorteile, die 
dem Steuerpflichtigen im Rahmen des § 5, 
Absatz 1, zufliessen, mit Ausnahme der Ein
kiinfte aus Landwirtschaft, Gewerbebetrieb 
und selbstandig ausgeiibtem Beruf. 

(2) Einnahmen, die nicht in Geld b este
hen und die Eir den Steuerpflichtigen eine 
private Ersparnis darstellen, sind nach den 
Mittelpreisen des Verbrauchsorts zu bemes
sen. Andere nicht in Geld bestehende Einnah
men sind mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 
Die Bestimmungen der §§ 26, Absatz 4, 
und 32, Absatz l, bleiben unbertihrt. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen kann verbindliche Vorschriften 
iiber die Bewertung bestimmter Einnahmen, 
die nicht in Geld bestehen, erlassen. 

§ 14. 

(1) Die Werbungskosten (§ 5, Absatz 3) 
werden bei den Einktinften abgezogen, mit 
denen sie wirtschaftlich zusammenhangen. 

(2) Werbungskosten sind die Kosten der 
Erwerbung, Vereinnahmung und Erhaltung 
der Einktinfte und die Lasten, die auf den 
Einkiinften ruhen, zum Beispiel: 

1) unmittelbare und mittelbare Ausgaben 
fiir die Erfiillung eines Dienstverhaltnisses, 
wie Mitgliedsbeitrage zu Berufsverbanden, 
Anschaffungskosten fiir Arbeitsmittel und 
Berufskleidung oder Abnutzungsabsetzun
gen (§ II) ftir diese Giiter. Ausgaben, die aus 
den im § 27, Ziffern l und 2, bezeichneten 
Vergiitungen bestritten werden konnen, 
werden nicht beriicksichtigt; 

2) Ausgaben, die zur Erftillung von mehr 
als einem Dienstverhaltnis erforderlich sind; 

3) Ausgaben fiir die Versicherung und 
Erhaltung unbeweglicher Sachen, fiir die 
Steuern, die auf unbeweglichen Sachen ruhen, 
fiir Grundrenten, fiir Erbbauzinsen und fiir 
die Vermietung oder Verpachtung unbeweg
licher Sachen; 

4) Abnutzungsabsetzungen ftir Gebaude 
und vermietete bewegliche Giiter (§ 11); 

5) Kosten und Steuern, die bei der Ein
losung von Zins- und Dividendenscheinen 
entstehen - ausgenommen die Dividenden
steuer, die nach der Dividendensteuerverord
nung 1941 erhoben wird - und Vermogens
verwaltungskosten; 

6) Schuldzinsen und die Kosten der 
Aufnahme und der Verlangerung von Darle
hen, soweit die Schulden oder Darlehen mit 
den Einkiinften in wirtschaftlichem Zusam
menhang stehen. 

(3) Andere als die im Absatz 2, Ziffern 1 

de uitgaven, van het jaar, waarin de voor
werpen ophouden tot het bedrijfs- of be
roepsvermogen te behooren. 

(7) Ter zake van het vormen of vergroo
ten van een reservefonds of voor interest van 
eigen kapitaal is geen aftrek toegelaten. 

C. Ver s chi 1 tu s s c hen de i.n k o m
s ten en de kosten van verwerving. 

Artikel 13. 

(1) Onder inkomsten worden verstaan 
de gelden en alle andere zaken en (onzuivere) 
voordeelen, door den belastingplichtige ge
noten uit hoofde van de oorzaken, genoemd 
in artikel 5, lid 1, met uitzondering van de 
voordeelen uit landbouw- en antler bedrijf 
en zelfstandig uitgeoefend beroep. 

(2) lnkomsten, welke niet in geld bestaan 
en voor den belastingplichtige een besparing 
op particuliere uitgaven beteekenen, worden 
gewaardeerd naar den gemiddelden prijs ter 
plaatse van verbruik. Andere niet in geld 
bestaande inkomsten worden geschat op haar 
geldswaarde, voor zoover niet in artikel 26, 
lid 4, en artikel 32, lid 1, anders is bepaald. 

(3) De Secrataris-Generaal van het De
partement van Financien kan bindende voor
schriften geven betreffende de waardeering 
van bepaalde, anders dan in geld genoten 
inkomsten. 

Artikel 14. 

(1) De kosten van verwerving (artikel 5, 
lid 3) worden in rnindering gebracht op de 
inkomsten, waartoe zij betrekking hebben. 

(2) Onder kosten van verwerving worden 
verstaan de kosten tot verwerving, inning 
en behoud der inkomsten en de op de in
komsten rustende lasten, zooals: 

1 0 . uitg-aven, die onmiddellijk of middel
lijk voor de vervulling van een dienstbetrek
king moeten worden gedaan, zooals contri
butien voor vakvereenigingen, aanschaffings
kosten van gereedschappen en beroepsklee
ding, dan wel afschrijving (artikel II) op zoo
danige goederen; kosten, welke best red en 
kunnen worden uit de in artikel 27, 1° en 2°, 
bedoelde vergoedingen, worden niet in aan
merking genomen; 

20. uitgaven, noodig voor het vervullen 
van meer dan een dienstbetrekking; 

3°. kosten van verzekering en onderhoud 
van onroerencj.e goederen, belastingen, die op 
onroerende goederen rusten, grondrenten en 
erfpachtcanons, alsmede kosten van ver
huring of verpachting van onroerende goe
deren. 

4°. afschrijvingen op gebouwen en ver
huurde roerende goederen (artikel II); 

5°. kosten en belastingen, vallende op de 
verzilvering van coupons en dividendbewij
zen - uitgezonderd de dividendbelasting, 
geheven krachtens het Besluit op de Divi
dendbelasting 1941 -, alsmede kosten van 
vermogensbeheer; 

6°. interest van schulden en kosten van 
het opnemen en het verlengen van geldlee
ningen, voor zoover de schulden of geld
leeningen zijn aangegaan of opgenomen ter 
verwerving van de inkomsten. 

(3) Andere afschrijvingen dan de in lid 2 
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und 4, bezeichneteri, Abnutzungsabsetzun
gen werden nicht als Werbungskosten 
beriicksich tigt. 

(4) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen kann verbindliche Vorschriften 
iiber die Bemessung der im Absatz 2, Ziffern 
1 und 4, bezeichneten Abnutzungsabsetzun
gen erlassen. 

§ 15. 

(1) Die Einnahmen (§ 13) gelten als 
zugeflossen, sobald sie 

1) vereinnahmt oder verrechnet sinct oder 
2) fallig und beitreibbar sind oder 
3) dem Steuerpflichtigen zur Verfiigung 

gestellt sind oder 
4) verzinslich geworden sind. 
(2) Die Werbungskosten (§ 14) gelten -

vorbehaltlich der Bestimmungen des § 11 -
als aufgewandt , sobald sie 

1) bezahlt oder verrechnet sind oder 
2) von dem Steuerpflichtigen zur Ver

fiigung gestellt sind oder 
3) verzinslich geworden sind. 

· (3) Abweichend vom Absatz 2 ge!ten 
W erbungskosten bei Spekulationsgeschaften 
in dem Zeitpunkt als aufgewandt, in dem die 
Spekulation vollendet ist. 

D. Verlustabzug; persiinliche 
Be I as tu ngen. 

§ 16. 

(1) Vom Gesarr.tbetrag der Einkiinfte 
werden zur Berechnung · des Einkommens 
abgezogen: 
. 1) der Verlust, der sich bei der Ermittlung 
des Gesamtbetrags der Einkiinfte in den 
beiden vorangegangenen Kalenderjahren er
geben hat, soweit er nicht bei der Ermittlung 
des Einkomrr ens fiir das vorangegangene 
Kalenderjahr abgezogen werden konnte; 

2) die folgenden Aufwendungen, soweit 
sie nicht Betriebs- oder Berufskosten oder 
Werbungskosten sind (persiinliche Belas
tungen) : 

a) P ension en; 
. b) dauernde Renten, Leibrenten und 
andere wiederkehrende Auszahlungen und 
Leistungen, soweit sie unter § 31, Absatz 1, 
oder § 34, Absatz 2, Ziff er 1, fallen; 

c) Schuldzinsen; 
d) Pramien zur Erlangung von Leibren

ten. 
(2) Der Abzug fiir Pramien nach Absatz 

1 , Ziffer 2, Buchstabe d, betragt fiir jedes 
volle Kalenderjahr hiichstens: 

bei einem Steuerpflichtigen in Steuergrup
pe I (§ 46, Absatz 4) 600 Gulden; 

bei einem Steuerpflichtigen in Steuer
gruppe II (§ 46, Absatz 3) 1200 Gulden; 

bei einem Steuerpflichtigen in Steuergruppe 
III (§ 46, Absatz 2) mit nicht mehr als drei 
Kindern, fiir die Kinderermassigung ge
wahrt wird (§ 47), 1500 Gulden; 

bei einem Steuerpflichtigen in Steuer
gruppe III (§ 46, Absatz 2) mit mehr als drei 
Kindern, fiir die Kinderermassigung ge
wahrt wird (§ 47), 1800 Gulden. 

(3) Leibrenten und sonstige an das Leben 
oder nicht an das Leb en gekniipfte wieder
kehrende Auszahlungen und Leistungen an 

onder 1° en 4° genoemde, worden niet als. 
kosten van verwerving in aanmerking ge
nomen. 
· (4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan binnende voor
schriften geven betreffende de in lid 2, onder 
1° en 4°, bedoelde afschrijvingen. 

Artikel 15. 

(1) De inkomsten (artikel 13) worden be-
schouwd als te zijn genoten, zoodra zij: 

1°. ontvangen of verrekend zijn, dan wel 
2°. vorderbaar en tevens inbaar zijn, of 
3°. ter beschikking van den belasting-

plichtige gesteld zijn, of 
4° . rentedragende geworden zijn. 
(2) De kosten van verwerving (artikel 14) 

worden - behoudens het in artikel 11 be
paalde - als uitgegeven beschouwd, zoo
dra zij: 

1°. betaald of verrekend zijn, dan· we! 
2° . door den belastingplichtige ter be

schikking gesteld zijn, of 
3°. rentedragend geworden zijn. 
(3) Met afwijking van hetgeen in lid 2 

bepaald is, worden bij speculatie de kosten 
van verwerving beschouwd als te zijn uitge
geven op het oogenblik, waarop de speculatie 
voltooid is. 

D. Aftrek van verlies ; persoon
lij ke ve,plich tinge n . 

Artikel 16. 

(1) Van het onzuiver inkomen worden, 
ter berekening van het zuiver inkomen, afge
trokken: 

1°. het verlies, dat de uitkomst vormde 
van het bepalen van het onzuiver inkomen 
in de beide voorafgegane kalenderjaren, voor 
zoover dat verlies niet bij het bepalen van 
het zuiver inkomen over het laatste dier jaren 
in mindering kon worden gebracht; 
. 2°. de volgende persoonlijke verplichtin
gen, voor zoover zij niet bedrijfs- of beroeps
kosten of kosten van verwerving van in
komsten zijn: 

a) pensioenen; 
b) altijddurende renten, lijfrenten en 

andere periodieke uitkeeringen en verstrek
kingen vallende onder artikel 31, lid 1, of 
artikel 34, lid 2, 1°; 

c) interessen van schulden; 
d) premien voor lijfrenten. 

(2) De aftrek voor lijfrentepremien be
draagt per geheel kalenderjaar ten hoogste: 

voor een belastingplichtige, vallende in 
tariefgroep I (artikel 46, lid 4) f 600; 

voor een belastingplichtige, vallende in 
tariefgroep II (artikel 46, lid 3) f 1200 ; 

voor een belastingplichtige, vallende in 
tariefgroep III (artikel 46, lid 2) en aan
spraak hebbende op aftrek voor niet meer 
dan drie kinderen (artikel 47) f 1500; 

voor een belastingplichtige, vallende in 
tariefgroep III (artikel 46, lid 2) en aanspraak 
hebbende op aftrek voor meer dan drie kin
deren (artikel 47) f 1800. 

(3) Lijfrenten en andere al dan niet van 
het !even afhankelijke periodieke uitkee
ringen en verstrekkingen aan bloed- en aan-
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Angehorige des Steuerpflichtigen in gerader 
Linie und an Angehorige zweiten Grades in 
der Seitenlinie sind nicht abzugsfahig, es sei 
denn, dass sie den Gegenwert fur eine Leistung 
bilden. Ausgaben fiir den Unterhalt des nicht 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten des 
Steuerpflichtigen sind ebenfalls nicht ab
zugsfahig. 

(4) § 15, Absatz 2, gilt sinngemii.ss. 

E. Die einzelnen Einkiinfte. 

a) Einkiinfte aus Landwirtschaft und aus 
Gewerbebetrieb (§ 5, Absatz 1, Ziffer 1, 

Buchstaben a und b). 

§ 17. 
(1) Einkiinfte aus Landwirtschaft und 

Gewerbebetrieb beziehen die Personen, fiir 
deren Rechnung der Betrieb ausgeiibt wird. 
Diese Voraussetzung ist immer erfiillt bei 
Personen , die am Betriebsvermogen beteiligt 
sind, auch wenn sie an der Geschii.ftsfiihrung 
nicht teilnehmen; dies gilt nicht fiir Aktio
nii.re. 

(2) Einkiinfte aus Gewerbebetrieb be
ziehen auch die im § 19, Absatz 2, bezeichne
ten Verii.usserer. 

§ 18. 
(1) Landwirtschaft im Sinne dieser Ver

ordnung ist jeder Betrieb, der auf die Ge
winnung von Pflanzen oder Pflanzenteilen 
mit H ilfe der Naturkrii.fte oder auf die Tier
zucht oder Tierhaltung unter iiberwiegender 
Verwendung von Erzeugnissen, die im eige
nen landwirtschaftlichen Betrieb gewonnen 
sind, gerichtet ist, zum Beispiel: 

I) Ackerbau, Gartenbau, Obstbau, Blu
menzwiebelzucht und Baumschulen; 

2) Viehhaltereien, Viehmii.stereien und 
Gefliigelfarmen. 

(2) Als Landwirtschaft oder zu einem 
landwirtschaftlichen Betrieb gehorend gelten 
auch: 

I) Binnenfischerei, Fischzucht und Teich
wirtschaft ; 

2) landwirtschaftliche Nebenbetriebe 
einschliesslich der Jagd, wenn diese mit 
einem landwirtschaftlichen Betrieb im Zu
sammenhang steht; 

3) die Nutzung der Wohnung des Steuer
pflichtigen, wenn die Nutzung mit einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im unmittel
baren Zusammenhang steht. 

§ 19. 

(1) Gewerbebetrieb im Sinne dieser Ver
ordnung ist jeder Betrieb, der nicht zur 
Landwirtschaft oder zu einem landwirt
schaftlichen Betrieb gehort . 

(2) Zu den Einkiinften aus Gewerbebe
trieb gehort auch der Gewinn aus der 
Verii.usserung eines nicht zum Betriebsver
mogen gehorenden Anteils an einer Kapital
gesellschaft oder eines Genusscheins einer 
Kapitalgesellschaft , wenn der Verii.usserer 
am Kapital der Gesellschaft wesentlich be
teiligt war. Eine wesentliche Beteiligung ist 
gegeben, wenn der Verii.usserer allein oder 
mit seinen Angehorigen an der Kapitalge-

verwanten in de rechte linie en in den tweeden 
graad der zijdlinie zijn niet voor aftrek vat
baar, tenzij zij de tegenwaarde voor een 
praestatie vormen. Evenmin is aftrek toege
laten ter zake van onderhoud van de echtge
noote van den belastingplichtige, tenzij zij 
duurzaam gescheiden van hem leeft. 

(4) Artikel 15, lid 2, vindt overeenkom
stige toepassing. 

E . De bestanddeelen van het 
o nzui ve r inkomen. 

a) Opbrengst van landbouwbedrijf en van niet
agrarisch bedrijf (artikel 5, lid I , z0 , letters 

a en b). 

Artikel 17. 
(I) Opbrengst van landbouwbedrijf of 

van niet-agrarisch bedrijf genieten degenen, 
voor wier rekening het bedrijf wordt uitge
oefend, daaronder begrepen degenen, die, 
anders dan als aandeelhouder, medegerech
tigd zijn tot het bedrijfsvermogen, ook al 
memen zij niet dee! aan de feitelijke uitoefe
ning van het bedrijf. 

(2) Opbrengst van niet-agrarisch bedrijf 
wordt mede genoten door de vervreemders, 
genoemd in artikel 19, lid 2 . 

Artikel 18. 
(1) Landbouwbedrijf in den zin van dit 

besluit is elk bedrijf, dat gericht is op het 
met behulp van natuurkrachten winnen van 
planten of plantendeelen, dan wel op het 
fokken, telen of houaen van dieren, indien 
daarbij hoofdzakelijk voortbrengselen van 
het eigen landbouwbedrijf warden verbruikt, 
zooals: 

1°. akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, 
bloembollenteelt en boomkweekerij; 

2°. veehouderij, vetweiderij en pluimvee
houderij. 

(2) Als landbouwbedrijf of onderdeel van 
een landbouwbedrijf warden mede beschouwd 

1°. binnenvisscherij en vischteelt; 

2°. nevenbedrijven van den Iandbouw, 
met inbegrip van de jacht, indien het jagen 
met het uitoefenen van een landbouwbedrijf 
in verband staat; 

3°. het gebruik van de eigen waning, in
dien dit met de uitoefening van een land
bouwbedrijf rechtstreeks verband houdt. 

Artikel 19. 
(I) Niet-agrarisch bedrijf in den zin van 

dit besluit is elk bedrijf, dat geen Jandbouw
bedrijf of onderdeel van een landbouwbe
drijf is. 

(2) Als zuivere opbrengst van niet-agra
risch bedrijf wordt mede beschouwd de winst 
uit de vervreemding van niet tot het bedrijfs
vermogen behoorende aandeelen in, of winst
bewijzen van, een vennootschap, waarvan 
het kapitaa! geheel of ten deele in aandeelen 
is verdeeld en waarin de vervreemder een 
aanmerkelijk belang had. Een aanmerkelijk 
belang wordt aanwezig geacht, indien de ver
vreemder, hetzij alleen, hetzij te zamen met 
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hen des Jahrs behandelt, in dem die Gegen
stande aus dem Betriebs- oder Berufsver
miigen ausscheiden. 

de uitgaven, van het jaar, waarin de voor
werpen ophouden tot het bedrijfs- of be
roepsvermogen te behooren. 
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Angehiirige des Steuerpflichtigen in gerader 
Linie und an Angehiirige zweiten Grades in 
der Seitenlinie sind nicht abzugsfii.hig, es sei 
denn, dass sie den Gegenwert fiir eine Leistung 
bilden. Ausgaben fiir den Unterhalt des nicht 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten des 
Steuerpflichtigen sind ebenfalls nicht ab
zugsfii.hig. 

(4) § IS , Absatz 2, gilt sinngemii.ss. 

E . Die einzelnen Einkiinfte. 

a) Einkiinfte aus Landwirtschaft und aus 
Gewerbebetrieb (§ S, Absatz 1, Z iffer I, 

Buchstaben a und b). 

§ 17. 
(I) Einkiinfte aus Landwirtschaft und 

Gewerbebetrieb beziehen die Personen, fiir 
deren Rechnung der Betrieb ausgeiibt wird. 
Diese Voraussetzung ist immer erfiillt bei 
Personen, die am Betriebsvermogen beteiligt 
sind, auch wenn sie an der Geschii.ftsfiihrung 
nicht teilnehmen; dies gilt nicht fiir Aktio
nii.re. 

(2) Einkiinfte aus Gewerbebetrieb be
ziehen auch die im § I9, Absatz 2, bezeichne
ten Verii.usserer. 

§ I8 . 
(I) Landwirtschaft im Sinne dieser Ver

ordnung ist jeder Betrieb, der auf die Ge
winnung von Pflanzen oder Pflanzenteilen 
mit Hilfe der Naturkrii.fte oder auf die Tier
zucht oder Tierhaltung unter iiberwiegender 
Verwendung von Erzeugnissen, die im eige
nen landwirtschaftlichen Betrieb gewonnen 
sind, gerichtet ist, zum Beispiel: 

I) Ackerbau, Gartenbau, Obstbau, Blu
menzwiebelzucht und Baumschulen ; 

2) Viehhaltereien, Viehmii.stereien und 
Gefliigelfarmen. 

(2) Als Landwirtschaft oder zu einem 
landwirtschaftlichen Betrieb gehiirend gelten 
auch: 

I) Binnenfischerei, Fischzucht und Teich
wirtschaft; 

2) landwirtschaftliche Nebenbetriebe 
einschliesslich der Jagd, wenn diese mit 
einem landwirtschaftlichen Betrieb im Zu
sammenhang steht; 

3) die Nutzung der Wohnung des Steuer
pflichtigen, wenn die Nutzung mit einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im unmittel
baren Zusammenhang steht. 

§ I'.). 

(1) Gewerbebetrieb im Sinne dieser Ver
ordnung ist jeder Betrieb, der nicht zur 
Landwirtschaft oder zu einem landwirt
schaftlichen Betrieb gehiirt . 

(2) Zu den Einkiinften aus Gewerbebe
trieb gehiirt auch der Gewinn aus der 
Verii.usserung eines nicht zum Betriebsver
miigen gehiirenden Anteils an einer Kapital
gesellschaft oder eines Genusscheins einer 
Kapitalgesellschaft, wenn der Verii.usserer 
am Kapital der Gesellschaft wesentlich be
teiligt war. Eine wesentliche Beteiligung ist 
gegeben, wenn der Verii.usserer allein oder 
mit seinen Angehiirigen an der Kapitalge-

verwanten in de rechte linie en in den tweeden 
graad der zijdlinie zijn niet voor aftrek vat
baar, tenzij zij de tegenwaarde voor een 
praestatie vormen. Evenmin is aftrek toege
laten ter zake van onderhoud van de echtge
noote van den belastingplichtige, tenzij zij 
duurzaam gescheiden van hem leeft. 

(4) Artikel 15, lid 2, vindt overeenkom
stige toepassing. 

E. De bestanddeelen van het 
onzuiver inkomen. 

a) Opbrengst van landbouwbedrijf en van niet
agrarisch bedrijf (artikel 5, lid I, 1°, letters 

a en b). 
Artikel 17. 

(I) Opbrengst van landbouwbedrijf of 
van niet-agrarisch bedrijf genieten degenen, 
voor wier rekening het bedrijf wordt uitge
oefend, daaronder begrepen degenen, die, 
anders dan als aandeelhouder, medegerech
tigd zijn tot het bedrijfsvermogen, ook al 
memen zij niet dee! aan de feitelijke uitoefe
ning van het bedrijf. 

(2) Opbrengst van niet-agrarisch bedrijf 
wordt mede genoten door de vervreemders, 
genoemd in artikel 19, lid 2. 

Artikel 18. 
(1) Landbouwbedrijf in den zin van dit 

besluit is elk bedrijf, dat gericht is op het 
met behulp van natuurkrachten winnen van 
planten of plantendeelen, dan we! op het 
fokken, telen of houaen van dieren, indien 
daarbij hoofdzakelijk voortbrengselen van 
het eigen landbouwbedrijf worden verbruikt, 
zooals: 

1°. akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, 
bloembollenteelt en boomkweekerij; 

2°. veehouderij , vetweiderij en p!uimvee
houderij. 

(2) Als landbouwbedrijf of onderdeel van 
een landbouwbedrijf worden mede beschouwd 

1°. binnenvisscherij en vischteelt; 

2°. nevenbedrijven van den landbouw, 
met inbegrip van de jacht, indien het jagen 
met het uitoefenen van een landbouwbedrijf 
in verband staat; 

3°. het gebruik van de eigen woning, in
dien dit met de uitoefening van een land
bouwbedrijf rechtstreeks verband houdt. 

Artikel 19. 
(1) Niet-agrarisch bedrijf in den zin van 

dit besluit is elk bedrijf, dat geen landbouw
bedrijf of onderdeel van een landbouwbe
drijf is. 

(2) Als zuivere opbrengst van niet-agra
risch bedrijf wor4t mede beschouwd de winst 
uit de vervreemding van niet tot het bedrijfs
vermogen behoorende aandeelen in, of winst
bewijzen van, een vennootschap, waarvan 
het kapitaal geheel of ten deele in aandeelen 
is verdeeld en waarin de vervreemder een 
aanmerkelijk belang had. Een aanmerkelijk 
belang wordt aanwezig geacht, indien de ver
vreemder, hetzij alleen, hetzij te zamen met 
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sellscbaft zu mebr als einem Viertel des 
eingezablten Nennwerts des Gesellscbafts
kapitals unmittelbar oder mittelbar inner
balb der letzten fiinf Jabre beteiligt war. 
Angeborige im Sinne des vorbergebenden 
Satzes sino die Ebefrau, die Angeborigen in 
gerader Linie und die Angeborigen zweiten 
Grades in der Seitenlinie. 

§ 20. 

(1) Der Gewinn, der bei der Verii.usserung 
oder Aufgabe eines landwirtscbaftlicben oder 
gewerblicben Betriebs oder Teilbetriebs 
erzielt wird, ist auf Antrag gesondert zu er
mitteln und nacb § 48 zu besteuern. Der ge
sondert ermittelte Gewinn wird nur versteu
ert, soweit er fiinftausend Gulden oder bei 
Verii.usserung eines Teilb.:triebs den ent
sprecbenden Tei! von fiinftausend Gulden 
iibersteigt. 

(2) Der Eintritt und das Ausscbeiden 
von Gesellscbaftern, d ie unter § 17, Absatz 1, 
fallen, steht der Verii.usserung eines landwirt
scbaftlicben oder gewerblicben Teilbetriebs 
im Sinne des Absatzes I gleicb. 

(3) Verii.usserungsgewinn ist der Betrag, 
um den der Verausserungspreis nacb Abzug 
der Verii.usserungskosten den W ert des Be
triebsreinvermogens oder den Wert des ver
ii.usserten Anteils daran iiber~teigt. Der 
Wert des Betriebsreinvermogens oder des 
Anteils ist fur den Zeitpunkt der Verii.usse
rung nacb § 10 zu ermitteln. 

(4) Verii.usserungsgewinn ist bei der 
Aufgabe des Betriebs die Summe der 
Verausserungspreise fiir die einzelnen Gegen
stande des Betrif>bsvermogens nacb Abzug 
der Werte, mit denen diese Gegenstande im 
Zeitpunkt der Verii.usserung nacb § 10 an
zusetzen sind. Als Verausserungspreis gilt 
bei Gegenstanden des Betriebsvermogens, die 
nicbt verii.ussert werden, der gemeine W ert. 

§ 21. 

(1) Gewinne aus der Verausserung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellscbaft oder 
von Genusscbeinen einer Kapitalgesellscbaft, 
an deren eingezablten Kapital der Veraus
serer wesentlicb beteiligt war(§ 19, Absatz 2), 
werden auf Antrag nacb § 48 gesondert 
be:;teuert. 

(2) Verausserungsgewinn ist bei solcber 
Verii.usserung der Betrag, um den der 
Verii.usserungspreis nacb Abzug der Veraus
serungskosten die Anscbaffungskosten iiber
steigt. 

(3) Ve'rluste, die bei solcber Verii.usse
rung entstanden sind, diirfen bei der Ermitt
lung des Gesamtbetrags der Einkiinfte nicht 
beriicksicbtigt werden. 

§ 22 . 

(1) Der Gewinn aus Forstwirtscbaft bleibt 
ausser Ansatz, soweit die Forstwirtschaft im 
Inland betrieben wird. 

(2) Die Nutzung von Hackbolz gilt nicbt 
als Forstwirtscbaft. 

zijn verwanten, in den loop van de laatste 
vijf jaren voor meer dan een vierde gedeelte 
van het nominaal gestorte kapitaal middellijk 
of onmiddellijk aandeelbouder is geweest. 
H ierbij worden uitsluitend als verwanten be
schouwd de echtgenoote, de bloed- en aan
verwanten in de recbte linie en die in den 
tweeden graad der zijdlinie. 

Artikel 20. 

(r) De winst, welke bebaald is met of bij 
het overdragen of liquideeren van een land
bouw- of antler bedrijf of een gedeelte daar
van, wordt op daartoe gedaan verzoek af
zonderlijk vastgesteld en op den voet van 
artikel 48 belast. De afzonderlijk vastgestelde 
winst is slechts belastbaar, voor zoover zij 
meer bedraagt dan vijfduizend gulden, of, 
bij overdracht van een gedeelte van een be
drijf, meer bedraagt dan een evenredig dee! 
van vijfduizend gulden. 

(2) Met overdracbt van een gedeelte van 
een bedrijf, als bedoeld is in lid r, staat gelijk 
toe- of uittreding van vennooten, die onder 
artikel 17, lid r, vallen. 

(3) Onder winst, met de overdracht be
haald, wordt verstaan het bedrag, waarmede 
de overdracbtsprijs na aftrek van de over
dracbtskosten, het bedrag van het zuivere 
bedrijfsverm.ogen, of van het overgedragen 
aandeel erin, te boven gaat. De grootte van 
het zuivere bedrijfsvermogen of van het aan
deel erin op het tijdstip van de overdracbt 
wordt op den voet van artikel ro bepaald. 

(4) Onder winst, bij liquidatie van het 
bedrijf behaald, wordt verstaan bet gezamen
lijk bedrag van de overdracbtsprijzen van de 
onderscheidene tot bet bedrijfsvermogen be
boorende zaken, na aftrek van de waarde 
welke, ten tijde van de vervreemding, aan 
deze zaken op den voet van artikel ro dient 
te worden toegekend. Voor zaken, welke niet 
vervreemd worden, treedt de geldswaarde 
in de plaats van den overdrachtsprijs. 

Artikel 21. 

(r) De winst, bebaald bij de vervreem
ding van aandeelen in - of winstbewijzen 
van - vennootscbappen, welker kapitaal 
gebeel of ten deele in aandeelen is verdeeld 
en waarin de vervreemder een aanmerkelijk 
belang had (artikel 19, lid 2), wordt, op daar
toe gedaan verzoek, afzonderlijk belast op 
den voet van artikel 48. 

(2) De winst bij zoodanige vervreemding 
is bet bedrag, waarmede de overdracbtsprijs, 
na aftrek van de overdracbtskosten, de kos
ten van de verkrijging te boven gaat. 

(3) Verliezen, welke bij zoodanige ver
vreemding zijn ontstaan, worden bij het 
vaststellen van het onzuiver inkomen niet 
in aanmerking genomen. 

Artikel 22. 

(1) De winst uit boscbbedrijf, voor zoo
ver het binnen het Rijk wordt uitgeoefend, 
blijft buiten aanmerking. 

(2) De exploitatie van bakbout wordt 
niet tot bet boscbbedrijf gerekend. 
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h) Einkiinfte aus selbst<indig ausgeiibtem 
Beruf (§ 5, Absatz 1 , Zif]er 1, Buchstabe c). 

§ 23. 
Einkiinfte aus selbstandig ausgeiibtem 

Beruf beziehen dfe Personen, die den Beruf 
ausiiben. 

§ 24. 
(1) Selbstandig ausgeiibter Beruf ist je

der Berug, der ausserhalb eines Dienstver
haltnisses (§ 25) ausgeiibt wird und nicht als 
J.,andwirtschaft oder Gewerbebetrieb anzuse
hen ist. Diese Voraussetzung ist in der Regel 
trfiillt bei dem Beruf 

1) der Notare, Gerichtsvollzieher und 
Einnehmer (collecteurs) der Staatslotterie; 

2) der Rechtsanwii.lte, Patentanwiilte, 
Wirtschaftspriifer und Steuerberater; 

3) der Arzte, Zahnarzte, Tierarzte, Heb
ammen und Masseure; 

4) der Architekten, Komponisten, 
Schriftsteller und Berufsausbilder. 

(2) Die Vorschriften des § 20 sind bei der 
Yerausserung des Vermiigens, das dem selb
standig ausgeiibten Beruf dient oder bei der 
ganzlichen oder teilweisen Aufgabe oder 
tl'bertragung des selbstandig ausgeiibten 
Berufs sinngemass anzuwenden . 

c) Einkiinfte aus einem Dienstverhiiltnis 
(§ 5, Absatz l , ZifJer 1, Buchstabe d) . 

§ 25. 
(1) Einkiinfte aus einem Dienstverhalt

nis (Lohn) beziehen die Personen, die 
1) ein iiffentliches oder privates Dienst

verhaltnis erfiillen oder erfiillt haben; 

2) Beziige oder Leistungen dafi.ir erhal
ten, dass ein anderer friiher ein iiffen tliches 
oder privates Dienstverhiiltnis erfi.illt hat. 

(2) Ein Dienstverhaltnis wird immer 
angenommen bei der Tatigkeit der Auf
sichtsratsmitglieder von Gesellschaften, Ge
nossenschaften und anderen juristischen 
Personen. 

§ 26. 
(1) Lohn sind alle Einnahmen aus einem 

Dienstverhii.ltnis oder einem friiheren Dienst
verhii.ltnis , g)eichviel ob ein Rechtsanspruch 
auf sie besteht oder nicht, zum Beispiel: 

1) Arbeitslohn, Honorar, Gehalt, Besol
dung, Kinderzuschlag, Provision, Gratifika
tion, Tantiemen, Anspriiche auf kiinftige 
oder bedingte Auszahlungen, freie Kost, 
Wohnung, Heizung und Beleuchtung und 
alle anderen Bar-oder Sachvorteile; 

2) Wartegelder, Urlaubs- und Ruhegel
der, Krankengelder, Pensionen - auch 
Witwen- und Waisenpensionen - und ii.hn
liche Auszahlungen und Leistungen . 

(2) Lohn sind auch: 
1) Entgelte fiir tl'berstunden oder fi.ir 

die besonderen Umstii.nde, zum Beispiel 
Gefahr, unter denen die Arbeit geleistet 
werden muss, und Vergiitungen fi.ir eine 
N ebentii.tigkeit, die mit einem Dienstver
hii.ltnis im Zusammenhang steht; 

2) die vom Arbeitgeber zugunsten des 

b) Opbrenist van zelfstandig uitgeoefend 
beroep (artikel 5, lid I, r0 ., letter c). 

Artikel 23. 
Opbrengst van zelfstandig uitgeoefend be

roep geniet degene, die het beroep uitoefent. 

Artikel 24. 
(1) Als zelfstandig uitgeoefend beroep 

wordt beschouwd elk beroep, dat anders dan 
in dienstbetrekking (artikel 25) wordt uitge
oefend en niet als een bedrijf moet worden 
aangemerkt, zooals in den regel het geval is 
bij het beroep van: 

1°. notaris, deurwaarder en collecteur der 
Staatsloterij; 

2°. advocaat, octrooibezorger, accoun
tant en belastingconsulent; 

3°. arts, tandarts, dierenarts, vroed
vrouw, en masseur; 

4°. architect, componist, letterkundige en 
opleider. 

(2) De bepalingen van artikel 20 vinden 
overeenkomstige toepassing bij het geheel 
overdragen van de zaken, welke tot het be
roepsvermogen behooren, of bij het geheel 
of gedeeltelijk staken of overdragen van de 
beroepsuitoefening. 

c) Opbrengst van dienstbetrekking (artikel 5, 
lid I, r0 ., letter d). 

Artikel 25. 
(1) Opbrengst van dienstbetrekking 

(loon) geniet : 
1°. hij, die een publiekrechtelijke of een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking vervult 
of vervuld heeft; 

2°. hij, die, ten gevolge van de vroegere 
vervulling van een publiekrechtelijke of pri
vaatrechtelijke dienstbetrekking door een 
antler, uitkeeringen of verstrekkingen geniet. 

(2) Commissarissen van vennootschap
pen, vereenigingen en andere rechtspersonen 
worden steeds geacht hun arbeid als zoodanig 
in dienstbetrekking te verrichten. 

Artikel 26. 
(I) Als loon worden beschouwd alle in

komsten, welke uit een dienstbetrekking of 
een vroegere dienstbetrekking genoten wor
den, onverschillig of daarop al dan niet aan
spraak bestaat, zooals : 

1°. arbeidsloon, honorarium, traktement, 
salads, kinderbijslag, provisie, gratificatie, 
tantieme, aanspraak op toekomstige of voor
waardelijke uitkeeringen, vrije kost, vrije 
woning, vrij vuur, vrij licht en alle and ere 
voordeelen, welke in geld of in natura worden 
genoten; 

2°. wachtgelden, verlofs- en non-activi
teitstraktementen, ziektegelden, pensioenen 
- ook weduwe- en weezenpensioenen - en 
dergelijke uitkeeringen en verstrekkingen. 

(2) Mede worden als loon aangemerkt: 
1°. belooningen wegens overuren of we

gens de bijzondere omstandigheden (bij voor
beeld gevaar). waaronder de arbeid moet 
worden verricht, benevens belooningen voor 
nevenwerkzaamheden, welke in verband 
staan met een dienstbetrekking; 

2°. de door den werkgever voor zijn reke-
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Arbeitnehmers ilbernommene Lohnsteuer 
(§ 5, Absatz 5, der Lohnsteuerverordnung 
1940) . 

(3) Der Lohn ist ohne Abzug einer 
Lohnsteuer anzusetzen. 

(4) Die Bewertung von Ansprilchen au£ 
kilnftige oder bedingte Auszahlungen be
stimmt sich nach § 5, Absiitzen 3 und 4, der 
Lohnsteuerverordnung 1940. 

Kein Lohn sind: 
1) die einzelnen Entschiidigungen, die 

im offentlichen Dienst angestellte Arbeit
nehmer zur Bestreitung von notwendigen 
Kosten bei der · Ausubung ihres Dienstes 
erhalten, wie Reisekosten, Auslosungen und 
Fahrradentschadigungen; 

2) die einzelnen Entschadigungen, die 
private Arbeitnehmer zur Bestreitung der 
in Ziffer 1 bezeichneten Kosten erhalten, 
soweit sie die tatsiichlichen Kosten nicht 
ubersteigen; 

3) die im § 26, Absatz 1, Ziffer 1, bezeich
neten Ansprilche au£ kilnftige oder bedingte 
Auszahlungen, wenn und soweit der Aus
zahlungsanspruch infolge einer Pensions
regelung :i:uerkannt wird. Pensionsregelung ist 
jede Regelung, die ausschliesslich die Versor
gung der Arbeitnehmer oder ehemalig,en Ar
beitnehmer bd Invaliditat und Alter und 
die Versorgung ih rer Witwen, minderjahri
gen Kinder und P flegekinder durch Pensions
zahlung bezweckt ; 

4) die Beitriige, zu den,m der Arbeitneh
mer kraft einer Pensionsregelung (Ziffer 3) 
verpfli eh tet ist ; 

5) die einmaligen Bezuge, die auf Grund 
eines im § 26, Absatz r, Ziffer 1 , bezeichneten 
Anspruchs auf kunftige oder b edingte Auszah
lungen bezogen werden, es sei denn, dass der 
Anspruch auf einer unter Ziffer 3 bezeichne
ten P ensionsregelung beruht: 

6) Neujahrsgeschenke, Geburtstag- und 
N amenstagsgeschenke und ahnliche Ge
schenke, wenn sie im Einzelfall zehn Gulden 
nicht ilbersteigen; 

7) die Entgelte, die minderjii.hrige Kinder 
fur ihre Tiitigkeit im Rahmen des Betriebs 
oder d er Berufstiitigkeit ihrer Eltern erhal
ten; 

8) die im § 28, Absatz r, Ziffer 2, be
zeichneten Entlohnungen; 

9) die Bezilge auf Grund inlandischer oder 
auslandischer Sozialversicherungsgesetze. 

d) Sonstige Einkiinfte aus Arbeit (§ 5, 
Absatz 1, Ziffer r, Buchstabee). 

§ 28. 
(r) Sonstige Einkilnfte aus Arbeit be

ziehen die P ersonen, die ausserhalb eines 
Betriebs oder eines selbstandig ausgeilbten 
Berufs: 

r) Arbeit verrichten, ohne dass ein 
Dienstverhaltnis gegeben ist; 

2) im Rahmen eines Dienstverhaltnisses 
Trinkgelder oder iihnliche Leistungen Drit
ter ohne Mitwirkung des Dienstherrn (Ar
beitgebers) erhalten. 

(2) Unter Arbeit im Sinne des Absatzes 1, 
Ziff er r, fallen insbesondere: 

ning genomen loonbelasting (artikel 5, lid 5 
van het Besluit op de Loonbelasting 1940) . 

(3) Het loon wordt in aanmerking ge
nomen zonder aftrek van een loonbelasting. 

(4) Aanspraken op toekomstige of op 
voorwa:ardelijke uitkeeringen worden ge
waardeerd overeenkomstig artikel 5, leden 3 
en 4, van het Besluit op de Loonbelasting 
1940. 

Artikel 27. 
Tot het loon worden niet gerekend: 
1°. afzonderlijke vergoedingen, welke per

sonen, die werkzaam zijn in publieken dien~t. 
ontvangen ter bestrijding van noodzakelijke 
kosten, welke zij voor de uitoefening van 
hun dienst hebben te maken, zooals reis- en 
verblijfkosten en rijwielvergoedingen; 

2°. afzonderlijke vergoedingen, welke per
sonen, die werkzaam zijn in privaten d ienst, 
ontvangen ter bestrijding van de onder 1°. 
genoemde kosten, voor zoover zij de werke
lijke kosten niet te boven gaan; 

3°. de in artikel 26, lid r, 1°., bedoelde 
aanspraken op toekomstige of voorwaarde
lijke uitkeeringen, indien en voor zoover deze 
aanspraken worden toegekend overeenkom
stig eene pensioenregeling; wordende ten 
deze onder pensioenregeling verstaan elke 
regeling, welke uitsluitend ten doe! heeft de 
verzorging bij invaliditeit en ouderdom van 
werknemers of gewezen werknemers en de 
verzorging van hunne weduwen, minder
jarige kinderen en pleegkinderen, een en 
antler door middel van pensioen ; 

4° . bijdragen, waartoe de werknemer 
krachtens een onder 3°. bedoelde pensioen
regeling verplicht is; 

5°. de uitkeering in eens, welke ingevolge 
een in artikel 26, lid 1, 1°. , bedoelde aanspraak 
op toekomstige of voorwaardelijke uitkee
ringen wordt genoten, tenzij de aanspraak 
op een onder 3°. bedoelde pensioenregeling 
berust; 

6°. nieuwjaarsgeschenken, verjaardags
en naamdagsgeschenken en andere dergelijke 
geschenken, mits zij een bedrag van tien 
gulden per geschenk niet te boven gaan; 

7°. de belooningen, door minderjarigen 
genoten wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders; 

8°. belooningen, vallende onder artikel 
28, lid I, 20. ; 

9° . uitkeeringen ingevolge binnen- of 
buitenlandsche sociale-verzekeringswetten. 

d) Andere opbrengst van arbeid (artikel 5, 
lid I, r 0 ., letter e). 

Artikel 28. 
(1) Andere opbrengst van arbeid geniet 

degene, die , anders dan in de uitoefening van 
een bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep : 

1° . arbeid verricht buiten dienstbetrek
king; 

2°. in verband met een dienstbetrekking 
fooien of dergelijke praestatien van derden 
geniet zonder medewerking van dengene, bij 
wien hij in dienstbetrekking is. 

(2) Onder arbeid in den zin van lid 1, 1°., 
vallen onder andere: 
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1) die Ta.tigkeit als Testamentsvoll
strecker und die Teilnahme an Sitzungen 
und a.hnlicher Zeitaufwand gegen Entscha.
digung; 

2) die Untervermietung und die Aufnah
me von Kostga.ngern und Pensiona.ren; 

3) die Verwertung von wissenschaftlichen, 
kiinstlerischen oder literarischen U rheber
rechten oder von Patenten durch den Urhe
ber oder Erfinder; 

4) das Bieten auf Versteigerungen zur 
Erlangun6 von Versteigerungspra.mien (strijk
of hooggelden). 

e) Einkiinfte aus Vermogen (§ 5, Absatz 1, 
Z if]er 2). 

§ 29. 
Einkiinfte aus Vermiigen beziehen die 

Personen, die Einkiinfte aus Sachen oder 
aus beweglichem Kapitalvermiigen•kraft eines 
dinglichen R echts oder eines persiinlichen 
Niessbrauchs beziehen, 

§ 30. 
(1) Einkiinfte aus Sachen sind die Vor

teile, die ausserhalb der Einkiinfte, die im 
§ 5, Absatz 1, Ziffer 1, bezeichnet sind, aus 
Geba.uden, Grund und Boden und bewegli
chen Sachen bezogen werden, zum Beispiel: 

1) Miet- und Pachtzinse und alle anderen 
Leistungen eines Mieters oder Pa.chters und 
die Friichte, deren Bezug sich der Vermieter 
oder Verpa.chter bei der Vermietung oder 
Verpachtung vorbehalten hat; 

2) der Mietwert von selbst genutzten 
Geba.uden, Geba.udeteilen oder Grund und 
B oden; 

3) Beziige auf Grund eines Erbbaurechts, 
Erbpachtrechts oder eines festen Mietrechts 
(beklemming of vaste huur); 

4) Beziige auf Grund von Grundrenten 
oder a.hnlichen, auf unbeweglichen Sachen 
ruhenden Lasten. 

(2) Der Mietwert der Gegensta.nde, die 
im Artikel 570 des Biirgerlichen Gesetzbuchs 
(Burgerlijk Wetboek) bezeichnet sind, bleibt 
ausser Betracht. 

(3) Bei Vera.usserung einer Sache zu
sammen mit der laufenden Miet-oder Pacht
zinsforderung und bei Abtretung von laufen
den Miet- und Pachtzinsforderungen ist 
§ 36 anzuwenden. 

§ 31. 
(1) Einkiinfte aus beweglichem Kapital

vermogen sind die Dividenden (einschliesslich 
der im § 32 als solche bestimmten Einnah
men), Zinsen, dauernden Renten, Leibrenten . 
und andere an das Leben oder nicht an das 
Leben gekniipfte wiederkehrende Beziige -
mit Ausnahme von Pensionen - sowie son
stige Friichte des Vermiigens, das weder in 
Sachen angelegt ist, noch dem Erwerb von 
Einktinften aus eigener Unternehmung und 
aus Arbeit (§ 5, Absatz 1, Ziffer 1) gewidmet 
ist. Dazu gehiiren auch 

1) alle Gewinnanteile, die dem Berech
tigten nicht als Gewinn im Sinne des § 17 
zuftiessen, soweit die Gewinnanteile weder 
Lohn (§§ 26, 27) noch Einkiinfte aus Sachen 
(§ 30) odeT Dividenden sind; 

1°. het uitvoeren van een testament en 
het vervullen van functies, waaraan vacatie
of presentiegeld verbonden is; 

2°. onderverhuring en het houden van 
kostgangers en pensionnaires ; 

3°. het productief maken of het vervreem
den van een auteursrecht of een octrooi door 
den auteur of den uitvinder zelf; 

4°. het bieden op openbare verkoopingen 
ter verkrijging van strijk- of hooggelden. 

e) Opbrengst van vermogen (artikel 5, lid I, 2°) 

Artikel 29. 
Opbrengst van vermogen geniet degene 

die, krachtens zakelijk recht of persoonlijk 
recht van vruchtgenot, inkomsten trekt uit 
goederen of uit roerend kapitaal. 

Artikel 30. 
(1) Als opbrengst van goederen worden 

beschouwd de voordeelen welke, anders dan 
door eigen onderneming of door arbeid (ar
tikel 5, lid 1, 1° .), uit gebouwen, gronden en 
roerende stoffelijke goederen worden getrok
ken, zooals: 

1° . huur- en pachtsommen en verdere 
praestatien van huurders of pachters; vruch
ten, waarvan het genot bij verhuring of ver
pachting is voorbehouden ; 

2°. de huurwaarde van gebouwen, gedeel
ten van gebouwen of gronden bij eigen ge
bruik voor woning of tot huishoudelijke doel
einden; 

3°. uitkeeringen ter zake van opstal, erf
pacht, beklemming of vaste huur; 

40. uitkeeringen ter zake van grondrenten 
en dergelijke op onroerend goed gevestigde 
schuldplichtigheid. 

(2) Buiten aanmerking blijft de buur
waarde van den inboedel in den zin van ar
tikel 570 van bet Burgerlijk Wetboek. 

(3) Bij vervreemding van een goed met 
inbegrip van de loopende huur- en pacht
vordering, alsmede bij cessie van zoodanige 
vordering, vindt artikel 36 toepassing. 

Artikel 31. 
(1) Als opbrengst van roerend kapitaal 

worden beschouwd de dividenden (met in
begrip van betgeen volgens artikel 32 bier
onder valt), interessen, altijddurende renten, 
lijfrenten, andere al dan niet van bet !even 
afhankelijke periodieke uitkeeringen - met 
uitzondering van pensioenen - en andere 
vruchten van vermogen, dat noch in goederen 
is belegd, noch aan de verwerving van op
brengst van eigen onderneming of van arbeid 
(artikel 5, lid 1, 1°.) is dienstbaar gemaakt. 
Tot deze vruchten worden mede gerekend: 

1°. alle aandeelen in winst, welke den ge
rechtigde niet als winst in den zin van ar
tikel 17 opkomen, en welke noch loon (ar
tikelen 26 en 27), noch opbrengst van goe
deren (artikel 30), noch dividend zijn; 
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. 2) . Auss.chiittuogen einer liquidierenden 
Kapitalgesellschaft, soweit sie das einge
zahlte Kapital iibersteigen; 

3) Ziehungserliise von Pramienschuldver
. schreibungen ;-

4) Zinsen, die in Kapitalauszahlungen 
aus Lebensversicherungen enthalten sind 
(§ 33); 

5) der Wechseldiskont und sonstige Zin
sen, die in einem Betrage mit dem Kapital 
gezahlt werden. . 

(2) Die zu Lasten des Steuerpflichtigen 
einbehaltene, nach § 53 verrechenbare 
Dividendensteuer gilt, soweit sie nicht als 
Entnahme zu seinen Gunsten aus einem 
Betriebs- oder Berufsvermiigen anzusehen 
ist, als Tei! des Ertrags, an dem die Einbe
lialtung vorgenommen wurde. 

(3) Keine Einkiinfte aus beweglichem 
Kapitalvermiigen sind die Leibrenten und 
sonstige an das Leben oder nicht an das Leben 
gekniipfte wiederkehrende Auszahlungen und 
Leistungen, wenn der Empfanger ein Ange
hiiriger des Schuldners in gerader Linie oder 
zweiten Grades in der Seitenlinie ist, es sei 
denn, dass sie den Gegenwert fiir eine Leis
tung bilden. 

(4) Bei Verausserung einzelner Dividen
denscheine und Zinsscheine sowie bei Abtre
tung sonstiger laufender Anspriiche, .die im 
Absatz 1 bezeichnet sind, ist § 36 sinngemass 
anzuwenden . 

(S) Die Ausschiittungen nach Absatz 1, 

Ziffer 2, die Ziehungserliise nach Absatz 1, 
Ziffer 3, und die im Absatz 1, Ziffer 4, be
zeichneten Zinsen werden auf Antrag nach 
§ 48 gesondert besteuert. 

§ 32. 
(1) Bei Ausgabe von Aktien an Aktionare 

ohne Einzahlung des vollen Nennwerts 
(Gratisaktien) gilt der Nennwert insoweit als 
Dividende, als nicht nachweislich auf die 
Aktien eine Einzahlung stattgefunden hat 
oder stattfinden wird. Entsprechendes gilt 
bei Erhiihung des Nennwerts von Aktien 
ohne entsprechende Einzahlung und hei 
Verzicht au£ Einzahlungsanspriiche durch 
die Kapita!gesellschaft . 

(2) Die ganze oder teilweise Riickzahlung 
des eingezahlten Kapitals einer Kapita!ge
sellschaft gilt insoweit als Dividende, als bei 
der Kapitalgesellschaft Gewinn vorhanden 
ist, es sei denn, dass zuvor durch eine Antle
rung des Gesellschaftsvertrags das Gesell
schaftskapital entsprechend herabgesetzt 
worden ist. 

§ 33, 
(1) Auszahlungen aus Lebensversiche

rungen nach § 31, Absatz l, Ziff er 4, sind auch 
die Pramienri.ickgewahrungen und die Ri.ick
kaufsbetrage. 

(2) Die Vorschriften des § 31, Absatz 1, 
Ziffer 4, sind nicht anzuwenden, wenn die 
Versicherungssumme nur beim Tode zu zah
len ist und wenn sie 

1) nicht mehr als 200 Gulden betragt 
oder 

2) vor der Vollendung des 55 , Lebens
jahrs zu zahlen ist und wenn keine andere 
damit zusammenhangende Versicherung auf 

2°. liquidatie-uitkeeringen van vennoot
schappen, welker kapitaal geheel of ten deele 
in aandeelen is verdeeld, voor zoover zij bet 
gestorte kapitaal te boven gaan; 

3°. premien, uitgekeerd op premie-obli
gatien; 

4°. interessen, begrepen in kapitaaluit
keeringen uit levensverzekering (artikel 33); 

5°. wisseldisconto en al!e overige interes
sen, die in een som met het kapitaal worden 
uitbetaald. 

(2) De ten laste van den belastingplich
tige ingehouden, op den voet van artikel 53 
verrekenbare dividendbelasting wordt -
voor zoover zij niet als onttrekking te zijnen 
gunste aan een bedrijfs- of beroepsvermogen 
moet worden beschouwd - aangemerkt als 
dee! van de opbrengst, waarop de inhouding 
plaats vond. 

(3) Tot de opbrengst van roerend kapi
taal behooren niet lijfrenten en andere perio
dieke uitkeeringen en verstrekkingen al dan 
niet van het !even afhankelijk. indien de ge
nieter bloed- of aanverwant van den schul
denaar is in de rechte linie of in den tweeden 
graad der zijdlinie , tenzij zij de tegenwaarde 
voor een praestatie vormen. 

(4) Bij vervreemding van afzonderlijke 
dividendbewijzen, van coupons en van andere 
!oopende termijnen van opbrengsten, welke 
onder lid 1 vallen, vindt artikel 36 toepassing. 

(5) De !iquidatie-uitkeeringen, de pre
mien en de interessen, genoemd in lid 1 
onder 2°., 3° en 4°. worden, op daartoe gedaan 
verzoek, afzonderlijk belast op den voet van 
artikel 48. 

Artikel 32 . 
(1) Bij uitreiking van aandeelen aan aan

deelhouders zonder dat dezen de voile nomi
nate waarde storten, wordt de nominale 
waarde als dividend beschouwd, voor zoover 
niet blijkt, dat starting heeft plaats gevonden 
of zal plaats vinden. Bijschrijving op aandeel
bewijzen wordt met uitreiking van zoodanige 
bewijzen gelijkgesteld. 

(2) Geheele of gedeeltelijke teruggave van 
hetgeen op aandeelen is gestort wordt als 
dividenduitkeering aangemerkt, indien en 
voor zoover er zuivere winst is, tenzij tevoren 
het maatschappelijk kapitaal van het lichaam 
dat de teruggave doet, door wijziging in de 
akte van oprichting, dienovereenkomstig is 
verminderd. 

Artikel 33. 
(1) Tot de uitkeeringen uit levensver

zekering, bedoeld bij artikel 31, lid l, 4°., 
worden ook premierestitutien en afkoop
sommen gerekend. 

(2) Artikel 31, lid 1, 4°, is niet van toe
passing, indien uitsluitend verzekerd is een 
kapitaal bij overlijden, mits 

1°. het kapitaal niet meer dan f 200 be
draagt, of 

2°. de uitkeering uitsluitend verschul
digd is bij overlijden v66r het bereiken van 
een bepaalden leeftijd, lager dan 55 jaa'. en 
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dasselbe Leben bei demselben Versicherer 
besteht und wenn ferner keine Einmalpramie 
bezahlt ist. 

(3) Einmalpramien sind auch gegeben, 
wenn 

·1) laufende Pramien wahrend eines Zeit
raums von nicht mehr als fi.inf Jahren zu 
zahlen sind; 

2) laufende Pramien in wechselnder 
Hohe bezahlt sind, und die hochste bezahlte 
Pramie mehr als das Zehnfache der niedrig
sten vorgesehenen Pramie betragt. 

(4) Als Zinsen im Sinne des§ 31, Absatz l. 
Ziffer 4, sind fi.ir jedes volle Jahr der Laufzeit 
der Versicherung, hochstens aber fi.ir fi.in-f 
undzwanzig Jahre, 0,75 vom Hundert der 
Versicherungssumrr.e anzusetzen. Dieser Hun
dertsatz erhoht sich auf 1,5 vom Hundert, 
wenn Emmalpramien bezahlt sind und es 
sich nicht um eine Sammelversicherung 
handelt. Weist der Steuerpflichtige nach, 
dass vier vom Hundert Zins und Zinseszins 
der eingezahlten Pramien einen geringeren 
Betrag ergeben, als nach den beiden vorher
gehenden Satzen anzusetzen ist, so wird nur 
der geringere Betrag angesetzt. 

f) Einkiinfte in der Form wiederkehrender 
B eziige (§ 5, Absatz 1, Ziffer 3). 

§ 34. 
(1) Einki.infte in der Form wiederkehren• 

der Bezi.ige beziehen auch die Personen, die 
als Eltern den Niessbrauch an solchen 
B ezi.igen haben. 

(2) Unter § 5, Absatz 1, Ziffer 3, fallen 
1) die von nati.irlichen Personen mit 

Ausnahme der Angehorigen in gerader Linie 
oder der Angehorigen zweiten Grades in der 
Seiterlinie gewahrten familienrechtlichen 
Bezi.ige, zum Beispiel Bezi.ige irn Zusammen
hang mit einer Ehescheidung; 

2) wiederkehrende Bezi.ige des offentli
chen Rechts, soweit sie kein Lohn sind; 

3) von juristischen Personen gewahrte 
wiederkehrende Bezi.ige, auf die kein Rechts
anspruch besteht, soweit diese Bezi.ige kein 
Lohn sind. 

g) Einkiinfte aus Spekulationsgeschiifien 
(§ 5, Absatz 1, Ziffer 4). 

§ 35. 
(1) Einki.infte aus Spekulationsgeschaf• 

ten beziehen die Personen, fur deren Rech
nung das Spekulationsgeschaft durchgefi.ihrt 
worden ist. 

(2) Spekulationsgeschafte sind gegeben, 
wenn 

1) unbewegliche Vermogensgegenstande 
(wie Grundsti.icke, Erbpachtrechte) freiwillig 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeit
punkt veraussert werden, in dem der Veraus
serer <lurch Kauf, Tausch oder anderen ent
geltlichen Vertrag ein Recht auf ihre Liefe
rung erworben hat; 

2) andere Vermogensgegenstande (wie 
Wertpapiere, Waren oder auslandische Geld
sorten, soweit die letzteren nicht zu Zahlungs
zwecken erworben sind) freiwillig innerhalb 

de overeenkomst niet in verband staat met 
een andere verzekering, welke bij denzelfden 
verzekeraar op hetzelfde !even is gesloten, 
en voorts geen koopsom is gestort. 

(3) Het gestort zijn van een koopsom 
wordt mede aangenomen, indien: 

1°. periodieke premien verschuldigd zijn 
over een tijdvak, dat niet !anger is dan vijf 
jaren; 

2°. wisselende periodieke premien be
taald zijn en tevens de hoogste betaalde 
premie meer bedraagt dan bet tienvoud van 
de laagste premie, welke bij de overeenkomst 
is voorzien. 

(4) Het bedrag van de in artikel 31, lid 1, 
4°, bedoelde interessen wordt voor elk vol 
jaar van den looptijd der verzekering gesteld 
op driekwart ten honderd van de verzekerde 
som, met dien verstande, dat niet meer dan 
vijf en twintig jaren in aanmerking worden 
genomen. Genoemd percentage wordt tot 
anderhalf verhoogd, indien een koopsom is 
gestort, tenzij bet een collectieve verzekering 
betreft. Toont de belastingplichtige aan, dat 
vier ten honderd samengestelde interest over 
de betaalde premien en koopsommen minder 
bedraagt dan bet volgens de voorafgaande 
regelen bepaalde bedrag, dan wordt slechts 
bet lagere bedrag in aanmerking genomen. 

f) Inkomsten in den uorm uan periodieke 
uitkeeringen (artikel 5, lid I, 3°). 

Artikel 34. 
(1) Inkomsten in den vorm van perio

dieke uitkeeringen genieten ook degenen, 
die krachtens ouderlijk vruchtgenot de be
schikking over zulke uitkeeringen hebben. 

(2) Onder artikel 5, lid 1, 3°, vallen: 
1 0 . de door natuurlijke personen - met 

uitzondering van bloed- en aanverwanten in 
de rechte linie en in den tweeden graad der 
zijdlinie - gedane uitkeeringen uit bet fa. 
milierecht, zooals echtscheidingsuitkeerin
gen; 

2°. de niet als loon aangemerkte perio
dieke uitkeeringen van publiekrechtelijken 
aard; 

3°. door rechtspersonen gedane perio
dieke uitkeeringen, welke niet in rechte vor
derbaar zijn, voor zoover deze uitkeeringen 
niet als loon worden aangemerkt. 

g) Inkomsten uit speculatie (art. 5, lid I, 4°). 

Artikel 35. 
(r) Inkomsten uit speculatie genieten 

degenen, voor wier rekening de speculatie 
heeft plaats gevonden. 

2) Zoodanige speculatie is aanwezig, 
indien: 

1°. onroerende zaken (zooals gronden, 
gebouwen en erfpachtsrechten) vrijwillig 
worden vervreemd binnen twee jaar nadat 
de vervreemder, door koop, ruil of andere 
overeenkomst onder bezwarenden titel, bet 
recht op levering heeft verworven; 

2°. andere zaken (zooals effecten, koop
waren of vreemd geld , voor zoover dit laatste 
niet voor betalingsdoeleinden is aangeschaft) 
vrijwillig vervreemd worden binnen een jaar 
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eines Jahres nach dem Zeitpunkt veraussert 
werden, in dem der Verausserer durch Kauf, 
Tausch oder anderen entgeltlichen Vertrag 
ein· Recht auf ihre Lieferung erworben hat; 

3) Verpflichtungen zur Lieferung von 
Vermi:igengegenstanden eingegangen werden, 
bevor der Verausserer das Eigentum oder ein 
Recht auf Lieferung dieser Gegenstande 
erworben hat. 

(3) Ausser Betracht bleibt die Verausse
rung von: 

1) Schuldverschreibungen zu Lasten von 
Schuldnern, die im Inland wohnen oder ihren 
Sitz haben, es sei denn, dass neben der festen 
Verzinsung eine Gewinnbeteiligung oder ein 
Optionsrecht auf Gesellschaftsanteile vor
gesehen ist oder dass der Steuerpflichtige die 
Schuldverschreibungen nicht im Inland 
erworben hat; 

2) Forderungen, die in ein inlandisches 
offentliches Schuldbuch eingetragen sind. 

(4) Die Einkiinfte aus Spekulationsge
schaften sind nur zu versteuern, soweit sie 
im Kalenderjahr insgesamt fiinfhun'dert 
Gulden iibersteigen. 

h) Gemeinsame Vorschriften fiir a/le 
Einkunftsarten. 

§ 36. 
(1) Zu den Einkiinften im Sinne des § 5, 

Absatz 1, gehi:iren auch: 

1) Abstandssummen, Entschadigungen 
und Abfindungssummen, die gewahrt worden 
sind 

a) als Ersatz fiir entgangene oder ent
gehende Entlohnungen, laufende oder noch 
nicht laufende wiederkehrende Beziige und 
andere Einkiinfte oder 

b) fiir die Aufgabe oder Nichtausiibung 
einer Tatigkeit im weitesten Sinne oder fiir 
die Aufgabe einer Anwartschaft auf Beteili
gung an einem Betrieb oder an einer selbstan
dig ausgeiibten Berufstatigkeit; 

2) der Erli:is aus der Verausserung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, deren 
Aufli:isung beschlossen ist oder voraussicht
lich bald beschlossen werden wird, soweit der 
Erli:is den Betrag iibersteigt, der durch
schnittlich auf die Anteile eingezahlt worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn der Erwerber ein 
inlandischer Steuerpflichtiger ist und der 
Erwerb der Anteile ausserhalb eines Betriebs 
oder einer Berufstatigkeit liegt. 

(2) Besteht die Abstandssumme, die 
Entschadigung, die Abfindungssumme oder 
der unter Absatz 1, Ziffer 2, fallende Erli:is in 
der Einraumung eines Rechts auf wieder
kehrende Beziige (wie das Recht auf eine 
Leibrente oder auf Gewinnanteile), so werden 
nur diese wiederkehrenden Beziige, nicht 
aber das ihnen zugrundeliegende Recht 
(Stammrecht) zu den Einkiinften gerechnet. 

(3) Die im Absatz 1 bezeichneten Betrage 
werden, soweit sie nicht unter Absatz 2 fallen, 
auf Antrag nach § 48 gesondert besteuert. 

§ 37. 
Aufwendungen fiir die Lebensfiihrung sind 

auch dann Ausgaben des privaten Ver-

nadat de vervreemder, door koop, ruil of 
andere overeenkomst onder bezwarenden 
titel, een recht op levering heelt verworven; 

3°. een verplichting tot levering is aan
gegaan met betrekking tot zaken, welke nog 
niet aan den vervreemder toebehooren en 
ten aanzien waarvan hij evenmin een recht 
op levering had verworven. 

(3) Buiten beschouwing blijft de ver
vreemding van: 

1°. obligatien ten laste van schuldenaren, 
die binnen het Rijk wonen of gevestigd zijn, 
tenzij aan zoodanige obligatien, naast de 
vaste interessen, een aandeel in de winst of 
een optierecht op aandeelen is toegekend of 
tenzij de belastingplichtige de obligatien 
buiten het Rijk verworven heeft; 

2°. schuldvorderingen, welke in een bin
nenlandsch openbaar grootboek zijn inge
schreven. 

(1) De zuivere inkomsten uit speculatie 
zijn slechts belastbaar, voor zoover zij, voor 
het kalenderjaar te zamen genomen, vijfhon
derd gulden te boven gaan. 

h) Bepalingen, aan alle bestanddeelen uan 
het onniiver inkomen gemeen. 

Artikel 36. 
(1) Tot de bestanddeelen van het in ar

tikel 5, lid I, omschreven onzuiver inkomen 
behooren mede: 

10. afkoopsommen, schadeloosstellingen 
en tegemoetkomingen, welke toegekend zijn. 

a) ter vervanging van gederfde of te der
ven belooningen, al dan nief ingegane perio
dieke uitkeeringen en andere opbrengsten of 
inkomsten, dan we) 

b) ter zake van het staken of het niet 
verrichten van werkzaamheden in den ruim
sten zin dan we! wegens het prijs geven van 
een uitzicht op deelgerechtigdheid in een be
drijf of een zelfstandig uitgeoefend beroep; 

2°. hetgeen bij vervreemding van aan
deelen in een vennootiochap, waarvan het 
kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is 
verdeeld en welke in Jiquidatie is getreden of 
waarschijnlijk binnenkort in liquidatie zal 
treden, ontvangen wordt boven het gemid
deld op de aandeelen gestorte kapitaal; deze 
bepaling geldt niet , indien de nieuwe ver
krijger b innenlandsch belastingplichtige is, 
die bij de verkrijging niet in de uitoefening 
van een bedrijf of beroep heeft gehandeld. 

(2) Bestaat de afkoopsom, schadeloosstel
ling, tegemoetkoming, dan wel het in lid I , 
2°, bedoelde bedrag, in de toekenning van 
een recht, dat periodieke opbrengsten op
Jevert (zooals het recht op een lijfrente of op 
een winstaandeel) dan worden slechts deze 
periodieke opbrengsten, doch niet het eraan 
ten gronds!ag !iggende recht (stamrecht) , 
tot het inkomen gerekend. 

(3) De onder lid I vallende bedragen 
worden, voor zoover zij niet onder lid 2 vallen 
op daartoe gedaan verzoek afzonderlijk be
last op den voet van artikel 48 . 

Art ikel 37. 
Uitgaven tot het voeren van een zekeren 

staat worden ook dan als particuliere nit-
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brauchs, wenn sie zugleich dem Betrieb, der 
Fiirderung der Berufstiitigkeit oder einer 
sonstigen Tiitigkeit des Steuerpflichtigen 
dienen. 

ABSCHNITT III. 
Steuergegenstand bei ausliindischen Steuer

pflichtigen. 
§ 38. 

(1) Steuergegenstand bei auslandischen 
Steuerpflichtigen ist das inliindische Ein
kommen, das sie innerhalb eines Kalender
jahrs bezogen haben. 

(2) Inlandisches Einkommen ist der Ge
samtbetrag der inlandischen. Einkiinfte 
(zuivere opbrengsten van binnenlandsche bron
nen van inkomen) nach Abzug 

1) der nicht ausgeglichenen Ver!uste aus 
Vorjahren (§ 16, Absatz 1, Ziffer 1) bei in
liindischen Einkiinften und 

2) der nicht mit Einkiinften im Zusam
menhang stehenden Schuldzinsen, soweit 
die Schuld durch Hypothek auf inlandischen 
unbeweglichen Giitern gesichert ist. 

(3) Hat die Steuerpflicht nach Abschnitt 
I nur wiihrend eines Teiles des Kalenderjahrs 
bestanden, so tritt dieser Tei! (Steuerab
schnitt) an die Stelle des Kalenderjahrs. 

§ 39. 
(1) Inlandische Einkiinfte (§ 1, Ziffer 2 , 

und § 38, Absatz 2) sind die Einkiinfte aus: 

1) inliindischer eigener Unternehmung 
und inliindischer Arbeit; dies sind: 

a) die Landwirtschaft , soweit sie im 
Inland betrieben wird; 

b) der Gewerbebetrieb, soweit er mit 
Hilfe einer inliindischen Betriebsstiitte oder 
durch Vermittlung eines im Inland bestellten 
stiindigen Vertreters betrieben wird oder 
soweit es sich um einewesentliche Beteiligung 
im Sinne des§ 19, Absatz 2, an einer inliindi
schen Kapitalgesellschaft handelt; 

c) der selbstiindig ausgeiibte Beruf, soweit 
er im Inland mit Hilfe einer festen Berufs
stiitte ausgeiibt wird; 

d) die Erfiillung eines Dienstverhiiltnis
ses, soweit sie im Imland stattfindet oder 
soweit der Lohn (§§ 26 und 27) der Lohn
steuer unterliegt; 

e) die Leistung einer anderen Arbeit im 
Inland, soweit sie im Rahmen eines Dienst
verhiiltnisses Trinkgelder oder iihnliche Leis
tungen Dritter ohne Mitwirkung des Dienst
herrn (Arbeitgebers) einbringt; 

2) inliindischen Vermiigensgegenstiinden; 
dies sind: 

a) unbewegliche Sachen, die im Inland 
liegen; 

b) die folgenden Bestandteile des beweg
lichen Kapitalvermiigens: 

Forderungen, die durch Hypothek auf 
inliindischen unbeweglichen Giitern gesichert 
sind ; 

gaven aangemerkt, indien zij tevens worden 
gedaan in het belang van het bedrijf, dan we! 
ter bevordering van de beroepsuitoefening of 
van eenige andere werkzaamheid van den 
belastingplichtige. 

HOOFDSTUK III. 
Vcorwerp der belasting bij bui!enlandsche 

belastingplichtigen. 
Artikel 18. 

(1) Voorwerp van de belasting is bij 
buitenlandsche belastingplichtigen het bin
nenlandsch zuiver inkomen, dat zij in een 
kalender;aar hebben genoten. 

(2) Onder binnenlandsch zuiver inkomen 
wordt verstaar. het gezamenlijke bedrag van 
de zuivere opbrengsten van binnenlandsche 
bronnen van inkomen, verminderd met: 

1°. de onverrekende verliezen van vorige 
jaren (artikel 16, lid 1, 1°) uit hoofde van 
binnenlandsche oronnen van inkomen. en 

2°. niet met het verwerven van zuivere 
opl:-rengsten ol andere inkomsten in verband 
staande interessen van schulden, welke ver
zekerd zijn door hypotheek op een binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaak. 

(3) Heeft de belastingplicht volgens 
Hoofdstuk I slechts gedurende een gedeelte 
van het kalenderjaar bestaan, dan treedt dit 
gedeelte (belastingtijdvak) voor het kalen
derjaar in de plaats. 

Artikel 39. 
(1) Als binnenlandsche bronnen van m 

komen, als bedoeld zijn bij artikel I, 2°, en 
artikel 38, lid 2, worden beschouwd: 

1° . binnenlandsche eigen onderneming en 
binnenlandsche arbeid, zijnde: 

a) landbouwbedrijven, voor zoover bin
nen het Rijk uitgeoefend; 

b) niet-agrarische bedrijven, voor zoover 
uitgeoefend met behulp van een binnen het 
Rijk aanwezige vaste inrichting of van een 
vasten vertegenwooraiger binnen het Rijk, 
alsmede aanmerkelijke belangen in den zin 
van artikel 19, lid 2, bij een binnen het Rijk 
gevestigde vennootschap, waarvan het kapi
taal geheel of ten deele in aandeelen is ver
deeld; 

c) zelfstandig uitgeoefende beroepen, voor 
zoover binnen het Rijk uitgeoefend met be
hulp van een vaste inrichting; 

d) het vervulien van een dienstbetrek
king, voor zoover dit binnen het Rijk ge
schiedt of voor zoover haar opbrengst (ar
tikelen 26 en 27) aan de loonbelasting onder
worpen is; 

e) andere binnen het Rijk verrichte ar
beid, voor zoover deze, in verband met een 
dienstbetrekking, fooien of dergelijke praes
tatien van derden oplevert zonder medewer
king van dengene, bij wien de genieter in 
dienstbetrekking is. 

2°. binnenlandsche vermogensbestand
deelen, zijnde: 

a) onroerende goederen, welke binnen 
het Rijk zijn gelegen; 

b) de volgende bestanddeelen van het 
roerend kapitaal: 

schuldvorderingen, verzekerd door hypo
theek op een binnen het Rijk gelegen of ge
vestigde onroerende zaak; 
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Rechte auf Gewinnanteile im Sinne des 
§ 31, Absatz 1, Ziffer 1, von Betrieben oder 
selbstiindig ausgetibten Berufen, wenn der 
Sitz im Inland liegt; 

Aktien, Genusscheine und Schuldverschrei
bungen inliindischer Kapitalgesellschaften 
und Forderungen gegen solche Kapitalge
sellschaften, wenn der Bezieher der Einktinfte 
an der Kapitalgesellschaft wesentlich betei
ligt ist (§ 19, Absatz 2); 

3) Rechten auf wiederkehrende Beztige 
des iiffentlichen Rechts (§ 34, Absatz 2, 
Ziffer 2), soweit diese Beziige zu Lasten der 
Kasse einer niederliindischen iiffentlichen 
Kiirperschaft oder der allgemeinen Burger
lichen Pensionskasse (Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds) gehen. 

(2) Als inliindische Einkiinfte gelten 
auch diejenigen, die gemiiss der Dividenden
steuerverordnung 1941 der Dividendensteuer 
unterliegen. Diese Einkiinfte bleiben aber, 
soweit sie nicht unter Absatz I fallen, bei der 
Ermittlung des Einkommens ausser Be
tracht; die dafiir geschuldete Einkom
rnensteuer gilt <lurch die Einbehaltung der 
Dividendensteuer als getilgt. 

§ 40. 
Die folgenden Tatigkeiten von Personen, 

die nicht im Inland wohnen, gelten in keinem 
Fall als im Inland ausgeiibt : 

1) die Personen- und Giiterbefiirderung 
zu Wasser und in der Luft zwischen Nieder
liindisch-Indien, Surinam, Cura~ao und dem 
Ausland einerseits und niederlandischen 
Orten anderseits; 

2) die Tiitigkeit des Personals auf _Be
forderungsmitteln, die den Verkehr mit Nie
derlandisch-Indien, Surinam, Cura~ao und 
dem Ausland unterhalten. 

§ 41. 
Die Vorschriften des Abschnitts II sind 

auf ausliindische Steuerpflichtige sinngemiiss 
anzuwenden, soweit sich nicht aus den §§ 38 
bis 40 etwas anderes ergibt. 

ABSCHNITT IV. 
Veranlagung; Vorauszahlungen . 

§ 42. 
(1) Inliindische Steuerpflichtige werden 

i n der Gemeinde veranlagt, in der sie am 
Ende des Kalenderjahrs oder des Steuer
abschnitts wohnen. 

(3) Ausliindische Steuerpflichtige sowie 
inlandische Steuerpflichtige, die keine feste 
Wohngemeinde haben, werden in der Ge
meinde veranlagt, die vom Generalsekretiir 
im Ministerium fiir Finanzen bestimmt wird. 

(3) Die Veranlagung wird <lurch · den 
Inspekteur vorgenommen. Inspekteur im 
Sinne dieser Verordnung ist der ,,Inspecteur 
der directe belastingen" oder der ,, Inspecteur 
der registratie", zu <lessen Amtsbezirk die 
Gemeinde gehiirt. 

rechten op een aandeel in de winst als be
doeld zijn bij artikel 31, lid 1, 1°, van een 
bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, 
waarvan de zetel binnen bet Rijk gevestigd is; 

aandeelen, winstbewijzen en obligatien van 
binnen bet Rijk gevestigde vennootscbappen, 
welker kapitaal gebeel of ten deele in aan
deelen is verdeeld, alsmede schuldvordedngen 
op zulke vennootschappen, indien de ge
nieter bunner zuivere opbrengst bij de ven
nootscbap een aanmerkelijk belang beeft in 
den zin van artikel 19, lid 2; 

3°. rechten op publiekrechtelijke perio
dieke uitkeeringen als bedoeld zijn bij artikel 
34, lid 2, 2°, voor zoover deze ten laste van 
een Nederlandsch openbaar licbaam of van 
bet Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wor-
den gedaan. · 

(2) Tot de opbrengsten van binnenland
scbe bronnen van inkomen worden ook ge
rekend die, welke volgens het Besluit op de 
Dividendbelasting 1941 aan de dividend
belasting onderworpen zijn. Niettemin blij
ven deze opbrengsten, voor zoover zij niet 
onder het eerste lid vallen, bij het berekenen 
van het zuiver inkomen buiten aanmerking; 
de deswege verschuldigde inkomstenbelasting 
wordt geacht te zijn gedelgd door de inhou
ding van de dividendbelasting. 

Artikel 40. 
De volgende verrichtingen van niet binnen 

het Rijk wonende personen worden in geen 
geval aangemerkt als uitoefening van een 
bedrij f of beroep binnen het Rijk; 

1°. het vervoer te water of door de lucht 
van personen en goederen tusschen N eder
landsch-Indie, Suriname, Curas;ao en het 
buitenland eenerzijds en plaatsen in Neder
land anderzijds; 

2 °. de werkzaamheid van het personeel 
op de vervoermiddelen, welke het verkeer 
met Nederlandsch-Indie, Suriname, Curas;ao 
en het buitenland onderhouden. 

Artikel 41. 
De bepalingen van Hoofdstuk II vinden 

ook ten aanzien van buitenlandsche belas
tingplichtigen overeenkomstige toepassing, 
voor zoover het tegendeel niet uit de artikelen 
38, 39 en 40 volgt. 

HOOFDSTUK IV. 
Aanslag; vooruitbetaling. 

Artikel 42. 
(1) De binnenlandsche belastingplich

tigen worden aangeslagen in de gemeente, 
waar zij bij het einde van het kalenderjaar 
of belastingtijdvak wonen. • 

(2) De buitenlandsche belastingplichti
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen , die geen vaste woongemeente 
hebben, worden aangeslagen in de gemeente 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien te bepalen. 

(3) De aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Waar in dit besluit wordt 
gesproken van ,,de inspecteur" wordt daar
onder verstaan de inspecteur der directe be
lastingen of de inspecteur der registratie, tot 
wiens ambtsgebied de in de vorige leden be
doelde gemeente behoort. 
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§ 43. 
(r) Das Einkommen der Kinder, fiir die 

dem Steuerpflichtigen Kinderermiissigung 
nach § 47 zusteht, wird dem Einkommen des 
Steuerpflichtigen hinzugerechnet. 

(2) Sind in dem Einkommen des Kin.des 
Einkiinfte aus einem Dienstverhiiltnis ent
halten, so bleiben diese bei der Zurechnung 
des Einkommens ausser Betracht . 

§ 44. 
Die Steuerpflichtigen haben auf die zu 

veranlagende Steuer Vorauszahlungen nach 
den Bestimmungen zu leisten, die der Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Finanzen 
erliisst . Die vorauszuzahlende Steuer wird als 
vorliiufige Steuer (voorloopige aanslag) fest
gesetzt. 

ABSCHNITT V. 
Tarif. 

§ 45. 
(1) Der Jahresbetrag der Steuer ergibt 

sich aus der Steuertabelle, die dieser 
Verord nung als Anlage beigefiigt ist. 

(2) Zur Ermittlung der Steuer fiir einen 
Steuerabschnitt (§ 4, Absatz 3, § 38, Absatz 3) 
wird das Einkommen mit 360 vervielfacht 
und durch die Zahl der Tage, die der Steuer
abschnit t umfasst, geteilt. Die Steuer, diesich 
nach der Steuertabelle fiir den so ermittelten 
Bet rag ergibt, wird mit der Zahl der Tage, 
d ie der Steuerabschnitt umfasst, vervielfacht 
und durch 360 geteilt. Jeder volle Kalender
monat ist dabei mit dreissig Tageo anzuset
zen. 

§ 46. 
(r) Inliindische und ausliindische Steuer

pflichtige werden bei der Anwendung der 
Steuertabelle in die Steuergruppen I, II oder 
III eingeordnet. 

(2) In die Steuergruppe III fallen die 
Steuerpflichtigen, denen Kinderermiissigung 
zusteht. 

(3) In die Steuergruppe I oder I I fallen 
die Steuerpflichtigen, denen keine Kinderer
massigung zusteht. Von diesen fallen in 
Steuergruppe II : 

r) die verheirateten Steuerpflichtigen; 
2) die unverheirateten Steuerpflichtigen, 

die vor dem r. September des Kalenderjahrs 
d as 65. Lebensjahr vollend ~ haben; 

3) die unverheirateten Steuerpflichtigen, 
die verheiratet gewesen sind und aus deren 
E he ein Kind hervorgegangen ist. 

(4) In die Steuergruppe I fallen die un
verheirateten Steuerpflichtigen, die nicht in 
Steuergruppe II oder II I fallen. 

(5) Fiir die Anwendung d1eses Paragra
phen gelten 

r) als verheiratete Steuerpflichtige die 
Steuerpflichtigen, deren Ehe wiihrend min
destens eines Drittels des Kalenderjahrs oder 
des Steuerabschnitts bestanden hat; 

2) a ls unverheiratet die Steuerpflichtigen, 
die von dem anderen Ehegatten dauernd 
getrennt leben. 

Aartikel 43. 
(r) Het zuiver inkomen van de kinderen, 

voor wie de belastingplichtige kinderaftrek: 
geniet ingevolge artikel 47, wordt b ij zijn 
zuiver inkomen gevoegd. 

(2) Is in het zuiver inkomen van het kind 
zuivere opbrengst uit dienstbetrekking be
grepen, dan wordt deze opbrengst voor d e 
toepassing van het eerste lid buiten be
schouwing gelaten. 

Artikel 44. 
De belastingplichtigen zijn gehouden op 

rekening van de op te leggen aanslagen voor
uitbetalingen te doen volgens regelen, door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien te stellen. H et vooruit 
te betalen bedrag wordt als voorloopige aan
slag vastgesteld . 

H OO FDSTUK V. 
Tarief. 

Artikel 45 . 
(1) Het bedrag van de belasting over een 

vol kalenderjaar is verschuldigd volgens de 
bij dit besluit behoorende tabel. 

(2) Ook de ·belasting over een belasting
tijdvak (artikel 4, lid 3, en artikel 38, lid 3) 
is volgens de; be! verschuldigd, met dien 
verstande, dat het zuiver inkomen v66r het 
toepassen van de tabel wordt vermenigvul
digd met 360 en gedeeld door het aantal der 
dagen van het belastingtijdvak, en dat ver
volgens het door de tabel aangewezen be
lastingbedrag wordt vermenigvuldigd met 
dat aantal en gedeeld door 360. Bij deze her
leidingen telt elke volle kalendermaand voor 
dertig dagen. 

Artikel 46. 
(1) Ten behoeve van de toepassing van 

de tabel worden de belastingplichtigen -
binnenlandsche zoowel als buitenlandsche -
ingedeeld in een van de tariefgroepen I, 
II en III. 

(2) Onder tariefgroep III vallen de be
lastingplichtigen, die aanspraak op kinder
aftrek hebben. 

(3) Onder tariefgroep I of II vallen de 
belastingplichtigen, die geen aanspraak op 
kinderaftrek hebben. Daarvan vallen onder 
tariefgroep II: 

r0 • de gehuwde belastingplichtigen; 
2°. de ongehuwde belastingplichtigen, die 

v66r r September van het kalenderjaar den 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; 

3°. de ongehuwde belastingplichtigen, 
die gehuwd geweest zijn en uit wier huwelijk 
een kind is geboren. 

(4) Onder tariefgroep I vallen de onge
huwde belastingplichtigen, die niet onder 
tariefgroep II of II I vallen. 

(S) Voor de toepassing van dit artikel 
worden: 

1°. als gehuwde belastingplichtigen aan
gemerkt de belastingplichtigen, wier huwelijk 
gedurende ten minste een derde gedeelte van 
het kalenderjaar of van het belastingtijdvak 
heeft bestaan; 

2°. de belastingplichtigen, die duurzaam 
gescheiden van hun echtgenoot !even, als 
ongehuwd aangemerkt. 
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(6) Auslandischen Steuerpflichtigen steht 
Kinderermassigung nur zu, wenn sie in 
einem Staat wohnen oder die Staatsangehii
.rigkeit eines Staates besitzen, der in gleichge
lagerten Fallen Personen, die im Inland woh
nen oder die niederlandische Staatsangehii
rigkeit besitzen, Kinderermassigung gewahrt. 

§ 47 . 
(1) Dern Steuerpflichtigen steht Kinder

ermassigung zu: 
1) fiir seine eigenen und angeheirateten 

Kinder und Pflegekinder, die minderjahrig 
sind, zu seinem Haushalt gehiiren oder sich 
mit seiner Einwilligungzeitweiliganderswozu 
Unterrichtszwecken oder zur Berufsausbil
dung aufhalten; 

2) fiir seine eigenen Kinder, die minder
jahrig sind, zu dem Haushalt seines ehemali
gen oder seines dauernd von ihm getrennt 
lebenden Ehegatten gehiiren und die iiber
wiegend auf seine Kosten unterhalten und 
erzogen werden; . 

3) fiir seine eigenen und angeheirateten 
Kinder und Pflegekinder, die volljahrig sind, 
aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und iiberwiegend auf seine Kosten 
unterhalten und unterrichtet oder fiir einen 
Beruf ausgebildet werden. 

(2) Pflegekind des Steuerpflichtigen ist 
nur, wer von dem Steuerpflichtigen wie ein 
eigenes Kind unterhalten und erzogen wird. 

(3) Die Voraussetzungen fiir die Kinder
ermassigung (Absatz 1) miissen gleichzeitig 
wahrend mindestens eines Drittels d es 
Kalenderjahrs oder des Steuerabschnitts 
erfiillt gewesen sein. 

§ 48. 
H at ein Steuerpflichtiger fiir Einkiinfte, 

die in § 20, Absatz I, § 21, Absatz I, § 24, 
Absatz 2, § 31, Absatz s. und § 36, Absatz 3 
bezeichnet sind, den Antrag auf gesonderte 
Besteuerung gestellt, so werden diese Ein
kiinfte nicht nach der Steuertabelle besteuert. 
Die Steuer von diesen Einkiinften wird nach 
dem Steuersatz bemessen, der sich bei 
Anwendung der Steuertabelle auf das nicht 
unter diesen Paragraphen fallende Einkom
men als durchschnittlicher Hundertsatz er
gibt. Der Steuersatz betragt mindestens 15, 
hiichstens 37,5 vom Hundert . 

§ 49. 
(1) Ist in d em Einkommen eines inlandi

schen Steuerpflichtigen ein Einkommensteil 
enthalten, der in Niederlandisch-Indien, 
Surinam oder Curai;ao einer Einkommen
steuer unterliegt, so wird von der tabellen
massigen Steuer d er Betrag abgezogen, der 
bei Anwendung der Steuertabelle auf diesen 
Einkommensteil sich ergeben wiirde. Kin
derermassigungen bleiben bei der Ermittlung 
des abzuziehenden Betrags ausser Betracht . 

(2) Im Fall einer Sonderbesteuerung nach 
§ 48 ist auch bei der Ermittlung des abzuzie
henden Betrags § 48 anzuwenden. 

(6) Buitenlandsche belastingplichtigen 
kunnen slechts dan aanspraak op kinderaf
trek hebben, indien zij wonen op het grond
gebied, dan we! de nationaliteit bezitten, van 
een Staat, die in overeenkomstige gevallen 
kinderaftrek verleent aan personen, die bin
nen het Rijk wonen of de N ederlandsche 
nationaliteit bezitten. 

Artikel 47. 
(1) De belastingplichtige heeft aanspraak 

op kinderaftrek: 
1°. voor zijn eigen en aangehuwde kin

deren en pleegkinderen, die minderjarig zijn 
en tot zijn huishouden behooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders verblijven voor 
het verkrijgen van onderwijs of voor oplei
ding voor een beroep; 

2°. voor zijn eigen kinderen, die minder
jarig zijn, behooren tot het huishouden van 
zijn gewezen echtgenoot of van den echtge
noot, van wien h ij duurzaam gescheiden 
leeft, en grootendeels op zijn kosten worden 
onderhouden en opgevoed; 

3°. voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen, die meerderjarig, 
doch nog geen 25 jaar zijn, en grootendeels 
op zijn kosten worden onderhouden en onder
wijs genieten of worden opgeleid voor een 
beroep, 

(2) Als pieegkind van den belastingplich
tige wordt slechts aangemerkt wie door hem 
als een eigen kind wordt onderhouden en op
gevoed. 

(3) Aanspraak op kinderaftrek bestaat 
slechts voor kinder~n, ten aanzien van wie 
aan alle eischen van het eerste lid is voldaan 
gedurende ten minste een derde gedeelte van 
het belastingjaar of belastingtijdvak. 

Artikel 48. 
Heeft de belastingplichtige het verzoek 

gedaan tot het afzonderlijk belasten van 
zuivere inkomsten als bedoeld zijn in de 
artikelen 20, lid I, 21, lid I, 24, lid 2, 31 , 
lid 5 en 36. lid 3, dan worden deze inkomsten 
niet op den voet van de tabel belast. De be
lastingvoet voor deze inkomsten is alsdan het 
percentage, dat gevonden wordt door een 
ten honderd van het bedrag van d e niet onder 
dit artikel vallende gedeelten van het zuiver 
inkomen te d eelen op het volgens de tabel 
over dit gedeelte verschuldigde belastingbe
drag. Het percentage bedraagt echter niet 
minder dan IS , noch meer dan 37,5. 

Artikel 49. 
(r) Is een gedeelte van het zuiver in

komen van een binnenlandschen belast.ing
plichtige tevens in Nederlandsch-Indie, Suri
name of Cura<;ao aan een inkomstenbelas
ting onderworpen, dan wordt de belasting 
volgens de tabel verminderd met het bedrag, 
dat verkregen wordt door de tabel op dat ge
deelte a fzonderlijk toe te passen. Kinderaftrek 
bl ijft bii het bepalen van het in m indering te 
brengen bedrag buiten beschouwing. 

(2) Is, op den voet van artikel 48, een 
gedeelte van het onder het eerste lid val
lende inkomensdeel afzonderlijk belast, dan 
vindt artikel ,18 mede toepassing bij het be
palen van het in mindering te brengen be
drag. 
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§ so. 
Sind in dem Einkommen Einkiinfte aus 

einem Dienstverhiiltnis enthalten, so wird 
bei inliindischen Steuerpflichtigen von der 
tabellenmiissigen Steuer eine fiir das gleiche 
Jahr oder fiir den gleichen Steuerabschnitt 
entrichtete ausliindische Lohnsteuer abgezo
gen, soweit sie auf diese Einkiinfte entfiillt. 
Hiichstens wird aber die tabellenmiissige 
Steuer, die auf diese Einkiinfte entfiillt, 
abgezogen. § 45, Absatz 2, findet sinngemiiss 
Anwen~ung. 

§ Sr. 
(I) Der Inspekteur beriicksichtigt auf 

Antrag aussergewiihnliche Belastungen des 
inliindischen Steuerpflichtigen, die seine 
steuerliche Leistungsfiihigkeit wesentlich be
eintriichtigen, durch Ermiissigung der Ein
kommensteuer. Der Inspekteur bestimmt die 
Hiihe der Ermiissigung nach freiem Ermes
sen. 

(2) Aussergewiihnliche Belastungen sind: 

1) Ausgaben fiir den Lebensunterhalt 
eigener und angeheirateter Kinder und 
Pflegekinder, fiir die eine Kinderermiissigung 
nicht zusteht und anderer Angehiiriger in 
gerader Linie und Angehiiriger zweiten Grads 
in der Seitenlinie ; 

2) Ausgaben fiir Krankheit, Invaliditiit, 
Sterbefall und iihnliche Ausgaben zugunsten 
des Steuerpflichtigen, seines Ehegatten, seiner 
eigenen und angeheirateten Kinder und 
Pflegekinder und seiner Angehiirigen in ge
rader Linie und Angehiirigen zweiten Grads 
in der Seitenlinie. 

(3) Die im Absatz 2 bezeichneten Ausga
ben sind nur dann als aussergewohnliche 
Belastungen anzusehen, wenn der Steuer
pflichtige dadurch hiihere Ausgaben hat als 
die Mehrheit der Steuerpflichtigen, die 
hinsichtlich der .Einkiinfte, des Vermiigens 
und des Familienstands in gleichen Verhiilt
nissen leben. 

(4) Eine wesentliche Beeintriichtigung 
der steuerlichen Leistungsfiihigkeit liegt nur 
vor, wenn die aussergewiihnlichen Belastun
gen I o vom H undert des Einkommens 
iibersteigen. Das Einkommen ist dabei um 
10 vom Hundert- jedoch nicht um mehr als 
1200 Gulden - fiir jedes Kind, fiir das Kin
derermiissigung zusteht, zu vermindern . 

(5) Aussergewiihnliche Belastungen einer 
Ehefrau, die nicht dauernd von ihrem Ehe
mann getrennt lebt, gelten als aussergewiihn
liche Belastungen des Ehemanns. 

ABSCHNITT VI. 
Steuererkliirung. 

§ 52. 
(I) Die Verpflichtung zur Abgabe einer 

Steuererkliirung entsteht mit der Aushiindi
gung des Steuererkliirungsvordrucks. 

(2) Der Inspekteur ist stets zur Aushiindi
gung eines Steuererkliirungsvordrucks be
rechtigt. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Finanzen erliisst Vorschriften, 

Artikel 50. 
Is in het zuiver inkomen van een binnen

landschen belastingplichtige zuivere op
brengst van dienstbetrekking begrepen, dan 
wordt zijn volgens de tabel bepaalde belas
ting verminderd met de buitenlandsche loon
belasting, welke, over die opbrengst, te zijnen 
laste over hetzelfde kalenderjaar of belas
tingtijdvak geheven is. De aftrek bedraagt 
·echter niet meer dan het bedrag, dat volgens 
de tabel over deze inkomsten afzonderlijk 
verschuldigd is. Artikel 45, lid 2, vindt over
eenkomstige toepassing. 

Artikel sr. 
(I) De inspecteur houdt. door het belas

tingbedrag te verminderen, op daartoe ge
daan verzoek rekening met op den binnen
landschen belastingplichtige drukkende bui
tengewone lasten, welke op diens vermogen 
om belasting te betalen een aanmerkelijken 
invloed hebben. De inspecteur stelt de grootte 
van de vermindering naar zijn vrij en redelijk 
goedvinden vast. . ' 

(2) Als buitengewone lasten worden aan
gemerkt: 

1°. uitgaven tot voorziening in het levens
onderhoud van eigen en '!angehuwde kin
deren en pleegkinderen, voor wie geen kinder
aftrek wordt genoten, en van andere bloed
en aanverwanten in de rechte linie en in den 
tweeden graad der zijdlinie; 

2°. uitgaven ter zake van ziekte, inva
liditeit, sterfgeval en andere dergelijke uit
gaven ten behoeve van den belastingplich
tige, diens echtgenoote, diens eigen en aan
gehuwde kinderen en pleegkinderen en van 
diens bloed- en aanverwanten in de rechte 
linie en in den tweeden graad der zijdlinie , 

(3) De in het tweede lid bedoelde uit
gaven worden slechts als buitengewone lasten 
beschouwd, indien de bela~tingplichtige ten
gevolge daarvan grootere uitgaven heeft dan 
het meerendeel van de belastingt)lichtigen, 
die, wat inkomen, vermogen en gezin betreft, 
in dezelfde omstandigheden verkeeren. 

(4) Van een aanmerkelijken invloed op 
bet vermogen om belasting te betalen is eerst 
dan sprake indien de buitengewone lasten 
meer bedragen dan 10 ten honderd van het 
zuiver inkomen, nadat dit verminderd is met 
10 ten honderd, doch met niet meer dan 
f 1200 voor elk kind waarvoor aanspraak op 
kinderaftrek bestaat . 

(5) De buitengewone lasten van de ge
huwde vrouw, die niet duurzaam gescheiden 
van haar man leeft, worden beschouwd als 
buitengewone lasten van haar man. 

HOOFDSTUK VI. 
Aangifte. 

Artikel 52. 
(1) De verplichting tot het doen van aan

gifte ontstaat door het uitreiken van een 
aangiftebiljet . 

(2) De inspecteur is steeds bevoegd een 
aangiftebiljet uit te reiken. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien vaardigt voor
schriften uit no pens: 
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1) in welchen Fallen der Inspekteur 
einem andem als dem Steuerpflichtigen einen 
Steuererklarungsvordruck aushandigen kann; 

2) fn welchen Fallen durch den Steuer
pflichtigen oder in seinem Namen beim 
Inspecteur die Aushandigung eines Steuerer
klarungsvordrucks beantragt werden muss; 

3) uber die weiteren Erfordemisse, die 
im Zusammenhang mit der Steuererklarung 
stehen. 

ABSCHNITT VII. 

Anrechnung der durch Steuerabzug einbehalte
nen Betriige und der festgesetzten Vorauszah

lungen . 
§ 53. 

(1) Auf die Steuerschuld werden angerech
net: 

1) die Dividendensteuer fur Ertrage, die 
im Gesamtbetrag der Einkunfte (§ 5, Absatz 
1) enthalten sind; 

2) die im Kalenderjahr oder im Steuer
abschnitt einbehaltene Lohnsteuer; 

3) die fur das Kalenderjahr oder fur 
den Steuerabschnitt vom Steuerpflichtigen 
nachgeforderte Lohnsteuer, ohne die bei der 
Nachforderung vorgenommene Erhohung ; 

4) der Betrag der Steuer, der gemass 
einer nach § 59, Absatz 1, Ziff er 1. erlassenen 
Verordnung im Steuerabzugsverfahren ein
behalten worden ist, soweit diese Steuer sich 
auf Betrage bezieht, die im Gesamtbetrag der 
Einkunfte enthalten sind; 

5) die fur das Kalenderjahr oder fur den 
Steuerabschnitt festgesetzten Vorauszahlun
gen. 

(2) O'bersteigt die Steuerschuld die anzu
rechnenden Betrage, so ist der Unterschieds
betrag binnen einem Monat nach dem Aus
stellungstag des Steuerbescheids zu entrich
ten. -Obersteigen die anzurechnenden Betrage 
die Steuerschuld, so wird der Unterschieds
betrag erstattet. 

(3) Der Qeneralsekretar im ·Ministerium 
fur Finanzen kann anordnen, dass bei auslan
dischen Steuerpflichtigen, denen nur bei der 
Lohnsteuer, nicht aber bei der Einkommen
steuer Kinderermassigung zusteht, ein hohe
rer Lohnsteuerbetrag anzurechnen ist, als 
sich nach Absatz I, Ziffem 2 und 3, ergibt. 

(4) Fur die Beitreibung der Steuer und 
fur die Anwendung der Bestimmungen uber 
Beschwerden und Berufungen gilt als Steuer
. schuld der Steuerbetrag, vermindert um die 
nach den Absatzen I und 3 angE'rechneten 
Betrage. 

§ 54. 
(1) Eine Festsetzung der Steuerschuld oder 

eine Erstattung nach § 53, Absatz 2, findet 
nicht statt, wenn nach dem Ermessen des 
~nspekteµrs das Einkommen 4000 Gulden 
nicht ubersteigt und der Gesamtbetrag der 
Einkunfte (§ 5, Absatz I) aus lohnsteuer
pflichtigen Einnahmen von weniger als 4000 
Gulden :;owie aus sonstigen Einkunften von 
nicht l}'lehr als 200 Gulden besteht. 

(~) Fur die Anwendung des Absatzes I 
sind 

1) die Bestandteile der Einkommen der 
eigenen und angeheirateten Kinder und 
Pflegc;kinder des Steuerpflichtigen, die nach 

1°. de gevallen, waarin de inspecteur aan 
een antler dan den belastingplichtige een aan
giftebiljet kan uitreiken; 

2°. de gevallen, waarin door of namens 
den belastingplichtige een schriftelijk verzoek 
om uitreiking van een aangiftebiljet dient te 
worden gedaan; 

3°. de verdere met de aangifte verband 
houdende onderwerpen, welker regeling hem 
noodig voorkomt. 

HOOFDSTUK VII. 

Verrekening van de belasting, u:e/ke bij voor
hef]ing is ingehouden en van de l'OOr/copige 

aans/agen. 
Artikel 53, 

( 1) Met den aanslag worden verrekend: 

1° . de dividendbelasting, betrekking heb
bende op in het onzuiver inkomen (artikel 5, 
lid 1) begrepen opbrengsten; 

2°. de in het kalenderjaar of het belas
tingtijdvak ingehouden loonbelasting; 

3°. d e over het kalenderjaar of het be
lastingtijdvak van den belastingplichtige na
gevorderde loonbelasting, zonder de bij de 
navordering toegepaste verhooging; 

4°. de krachtens een be5luit ingevolge 
artikel .59, lid 1, 1°, ingehouden belasting, 
betrekking hebbende op in het zuiver in
komen begrepen bedragen ; 

5°. de voor het kalenderiaar of het be
lastingtijdvak opgelegde voorloopige aan-, 
slagen. 

(2) Overtreft de aanslag de ermede te 
verrekenen bedragen, dan dient het verschil 
binnen een maand na de dagteekening van 
het aanslagbiljet te worden voldaan. Over
treffen de te verrekenen bedragen den aan
slag, dan wordt !1et verschil teruggegeven. 

(3) Ten aanzien van buitenlandsche be
lastingplichtigen, '<fie voor de loonbelasting 
aanspraak hebben op kinderaftrek, docb voor 
de inkomstenbelasting niet, kan de Secre
taris-Generaal van het Departemerit van 
Financien bepalen, dat een hooger bedrag 
als verreJcenbaar wordt beschouwd dan vol
gens lid 1, 2° en 3°, verrekenbaar is. ·-

(4) Voor de invordering en voor de toe
passing van de bepalingen in zake bezwaar
en beroepschriften geldt als aanslag de aan
slag, verminderd volgens de leden I en 3 . 

Artikel 54. 
(1) Er wordt noch een aanslag vastge

steld, noch teruggaaf volgens artikel 53, lid 2 , 
verleend, indien, naar het oordeel van den 
inspecteur, het zuiver inkomen niet meer 
dan f 4000 bedraagt en het onzuiver inkomen 
(artikel 5, lid 1) voor minder dan f 4000 be
staat uit aan inhouding van loonbelasting 
onderworpen inkomsten en voor niet meer 
dan f 200 uit andere bestanddeelen. 

(2) Voor de toepassing van het eerste lid 
worden: 

1° . de bestanddeelen van de ingevolge 
artikel 43 bij het zuiver inkomen van den be
lastingplichtige gevoegde zuivere inkomens 

16 
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§ 43 dem Einkommen des Steuerpflichtigen 
hinzugerechnet sind, als Bestandteile seines 
Einkommens anzusehen; 

2) nicht als dem Lohnsteuerabzug unter
liegende Einnahmen anzusehen die Einnah
men, bei denen die Einbehaltung der Lohn
steuer mit Genehmigung der Staatssteuer
verwaltung unterblieben ist. 

§ 55. 
(1) § 54 ist nicht anzuwenden: 
1) bei Steuerpflichtigen, die im Kalender

jahr oder im Steuerabschnitt liinger als einen 
Monat mehr als ein Dienstverhaltnis gleich
zeitig erfiillt haben; 

2) bei Steuerpflichtigen, die Anspruch 
auf Ausgleich neuer oder auf Abzug vorge
tragener Verluste (§ 16, Absatz 1, Ziffer 1) 
von mindestens 200 Gulden haben; 

3) in den durch den Generalsekretar im 
Ministerium fiir Finanzen zu bestimmenden 
Fallen, in denen die Anwendung zu einer 
besonderen Harte oder zu einem unbegriin
deten Vorteil fiir den Steuerpflichtigen fiihren 
wiirde. 

(2) Bei der Beriicksichtigung von Ver
Justen (Absatz 1, Ziffer 2) findet die Bestim
mung des § 54, Absatz 2, Ziffer 1, sinnge
mass Anwendung. 

(3) Die Vorschriften im Absatz 1, Ziffer 2, 
sind nur anzuwenden, wenn eine Steuerer
klarung abgegeben ist. 

ABSCHNITT VIII. 
Haftung fiir die Steuer. 

§ 56. 
(1) Die Ehefrau haftet fiir die Steuer des 

Ehemanns, soweit die Steuer auf Einkiinfte 
der Ehefrau entfallt , als ob sie selbst veran
Jagt worden ware. Die Haftung kann erst 
geltend gemacht werden, nachdem der 
Inspekteur den Betrag, fiir den die Ehefrau 
haftet , nach seinem freien Ermessen festge
setzt und der Ehefrau mitgeteilt hat. 

(2) Die Kinder, deren Einkommen nach 
§ 43· dem Einkommen ihrer Eltern oder 
Pflegeeltern hinzugerechnet worden ist , 
haften fiir die Steuer der Eltern oder Pflege
eltern, als ob sie selbst veranlagt worden 
waren, hochstens bis zu dem Betrag, der 
bei gesonderter Veranlagung des Kindes sich 
als Steuer ergeben hatte . Die Haftung kann 
erst geltend gemacht werden, nachdem der 
Inspekteur diesen Betrag festgesetzt und 
dem Kinde oder dessen gesetzlichem Vertre
ter mitgeteilt hat. 

ABSCHNITT IX. 
Verfahren; Rechtsmittel. 

§ 57. 
(1) Fiir die Einkommensteuer, d ie nach 

dieser Verordnung erhoben wird, gelten bis 
au£ weiteres die folgenden Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes 1914 (Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914): 

van zijn eigen en aangehuwde kinderen en 
pleegkinderen als bestanddeelen van het 
zuiver inkomen van den belastingplichtige 
beschouwd ; 

2 ° . niet beschouwd als aan inhouding van 
loonbelasting onderworpen de inkomsten, 
waarbij inhouding van loonbelasting is ach
terwege gelaten met goedvinden van 's Rijks 
belastingdienst. 

Artikel 55. 
(1) Artikel 54 is niet van toepassing : 
1° . indien de belastingplichtige in het 

kalenderjaar of het belastingtijdvak )anger 
dan een maand meer dan een dienstbetrek
king tegelijk vervuld heeft ; 

2 ° . indien de belastingplichtige voor een 
bedrag van ten minste f 200 aanspraak heeft 
op verrekening van nieuwe verliezen of, in
gevolge artikel 16, lid 1, 1°, op aftrek van 
overgebrachte verliezen; 

3°. in de door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien aan te 
wijzen gevallen, waarin die toepassing voor 
den belastingp)ichtige tot een bijzondere 
hardheid of tot een ongemotiveerd voordeel 
zou leiden. 

(2) Bij het in aanmerking nemen van ver
liezen vmdt artikel 54, lid 2 , 1° , overeenkom
stige toepassing. 

(3) Het in lid 1, 2° , bepaalde vindt slechts 
dan toepassing, indien een aangifte is gedaan . 

HOOFDSTUK VIII. 
Aansprakelijkheid voor den aanslag. 

Artikel 56. 
(1) De gehuwde vrouw is voor den aan

slag van haar man aansprakelijk alsof zij 
zelve was aangeslagen, voor zoover de be
lastitJg op zuivere opbrengsten en inkomsten 
van haar zijde betrekking heeft. Op deze aan
sprakelijkheid wordt geen beroep gedaan, 
alvorens de inspecteur het bedrag, waarvoor 
de vrouw aansprakelijk is, naar zijn vrij en 
redelijk goedvinden heeft vastgesteld en aan 
de vrouw heeft medegedeeld. 

(2) Het kind, welks zuiver inkomen in
gevolge artikel 43 bij het zuiver inkomen van 
een zijner ouders of pleegouders is gevoegd, 
is voor den aanslag van den ouder of pleeg
ouder aansprakelijk also£ het zelve ware aan
geslagen, doch voor geen hooger bedrag dan 
dat van den aanslag, welke zou zijn vastge
steld bij het opleggen van een afzonderlijken 
aanslag aan het kind. Op deze aansprakelijk
heid wordt geen beroep gedaan, alvorens de 
inspecteur dat bedrag heeft vastgesteld en 

·aan het kind of zijn wettelijken vertegen
woordiger heeft medegedeeld. 

HOOFDSTUK IX. 
Gang van zaken ; re,htsmiddelen. 

Artikel 57. 
(1) Voor de krachtens dit besluit ge

heven inkomstenbelasting zijn, totdat dien
aangaande een nadere regeling zal zijn ge
troffen, de volgende bepalingen van de Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 van kracht: 
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1) Artikel 70 (Veranlagungsverfahren); 

2) Abschnitt X (Rechtsmittel gegen die 
Steuerfestsetzung), mit der Massgabe, dass 
in Bezug auf die Anwendung des § 42 und 
der danach erlassenen Vorschriften keine 
Berufung zulassig ist; 

3) Abschnitt XI (Nachforderung); 
4) Abschnitt XII (Erhohung der Steuer); 

5) Abschnitt XV (Besondere Bestim
mungen). 

(2) Dabei ist in den im Absatz 1 bezeich
neten Bestimmungen statt ,,de volgens 
Hoofdstuk VIII vereischte aangifte" (,,die 
nach Abschnitt VIII erforderliche Steuerer
klarung" ) zu lesen 

,,de vereischte aangifte" (,,die erforder
liche Steuererklarung") . 

ABSCHNITT X . 
Strafbestimmungen. 

§ 58. 
(r) Fiir die Einkommensteuer, die nach 

dieser Verordnung erhoben wird, gelt en bis 
auf weiteres die Bestimmungen des Ab
schnitts XVI des Einkommensteuergesetzes 
1914 (Wet op de lnkomstenbelasting 1914) . 

(2) Verweisungen auf Abschnitt VIII des 
Einkommensteuergesetzes 1914 in den im 
Absatz 1 bezeichneten Bestimmungen gelten 
als nicht vorhanden. 

(3) Die Nichterfi.illung von Verpflich
tungen, die einer Person auf Grund dieser 
Veroi-dnung obliegen. wird hinsichtlich der 
Strafbarkeit und des Strafverfahrens wie die 
Nichteinreichung einer erforderlichen Steuer
erklarung (Artikel 122 des Einkommen
steuergesetzes 1914) behandelt, soweit nicht 
schon nach anderen Vorschriften eine Straf
barkeit gegeben ist. 

ABSCHNITT XI. 
Sonderbestimmungen. 

§ 59. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fi.ir Finanzen kann 
1) ein Steuerabzugsverfahren auch fiir 

andere Einkiinfte als die, welche der Divi
dendensteuer oder der Lohnsteuer unter• 
liegen, anordnen; 

2) sonstige zur Erganzung und Durch
fiihrung dieser Verordnung erforderliche 
Vorschriften erlassen ; 

3) zur Erleichterung der Steuererhebung 
oder der Steueriiberwachung von dieser Ver
ordnung abweichende Vorschriften erlassen ; 

4) fiir bestimmte Fa.lie oder Gruppen 
von Fa llen unbillige H arten, die sich bei 
Anwendung dieser Verordnung ergeben, be
seitigen. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fur Finanzen kann in den Vorschriften, die 
er nach Absatz 1 erlasst , auch einem anderen 
als dem Steuerpflichtigen VP.rpflichtungen 
auferlegen. 

1°. artikel 70 (betreffende regeling van 
de aanslagen) ; 

2 ° . Hoofdstuk X (Bezwaren tegen den 
aanslag), met dien verstande, dat met be
trekking tot de toepassing van artikel 42 en 
de daarop gegronde voorschriften beroep niet 
is toegelaten; 

3°. Hoofdstuk XI (N avordering) ; 
4° . Hoofdstuk XII (Verhooging van den 

aanslag) ; 
5°. Hoofdstuk XV (Bijzondere bepa

lingen). 
(2) Daarbij wordt overal , waar in die be

palingen gesproken wordt van ,,de volgens 
Hoofdstuk VII I vereischte aangifte", daar
voor gelezen : 

de vereischte aangifte. 

HOOFDSTUK X . 
Strafbepalingen . 

Artikel 58. 
(1) Voor de krachtens dit besluit geheven 

inkomstenbelasting zijn, totdat dienaan
gaande een nadere regeling zal zijn getroffen, 
de bepalingen van Hoofdstuk XVI der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 van kracht . 

(2) Waar in genoemd Hoofdstuk XVI 
een verwijzing naar Hoofdstuk VIII van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 voor
komt, wordt deze verwijzing als niet ge
schreven beschouwd. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplichtingen, welke bij of krachtens dit be
sluit aan iemand zijn opge]egd, wordt ten 
opzichte van de strafbaarheid en de straf
vordering gelijkgesteld met het niet doen 
van de vereischte aangifte (artikel 122 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914) tenzij 
het feit onder eenige andere strafbepaling 
valt. 

HOOFDSTUK XI. 
Bijzondere bepalingen . 

Artikel 59. 
(1) De Secretarfs-Generaal van het De

partement van Financien is bevoegd: 
1° . te bepalen, dat een voorheffing bij 

wijze van inhouding mede zal plaats vinden 
met betrekking tot andere inkomsten dan 
die, welke onder de dividendbelasting of de 
loonbelasting vallen; 

2 °. andere voorschriften, noodig tot aao• 
vulling en ter uitvoering van dit besluit, uit 
te vaardigen; 

3°. ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting, van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

4°. voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillij k
heden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit mochten 
voordoen. 

(2 ) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd, bij voor
schriften, welke hij krachtens lid 1 uitvaar
digt , ook aan andere personen dan den be
]astingplichtige v erplichtingen op te leggen. 
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ABSCHNITT XII. 
Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 60. 

(1) Die Steuer wird auf Grund dieser 
Verordnung erhoben fiir d ie Kalenderjahre 
und Steuerabschnitte, die nach dem 31. 
Dezember 1940 beginnen. Der Generalsekre
tar im Ministerium fiir Finanzen kann 
anordnen, dass bei der Ermittlung des Ein
kommens fiir das erste dieser Kalenderjahre 
oder den ersten dieser Steuerabschnitte auch 
Einkiinfte des Jahrs 1940 beriicksichtigt 
werden. 

(2) Fiir Steuerjahre, die nach dem 31. 
Dezember 1940 beginnen, werden Steuer
erklarungsvordrucke auf Grund des Einkom
mensteuergesetzes 1914 nicht mehr an oder 
fiir natiirliche Personen ausgehandigt. 

(3) Die Einkommensteuer gemass dem 
Einkommensteuergesetz 1914 wird von na
tiirlichen Personen fiir Steuerjahre, die nach 
dem 31. Dezember 1940 beginnen, nicht 
mehr erhoben. Die Gemeindefondssteuer 
wird von natiirlichen Personen fiir Steuer
jahre, die nach dem 31. Dezember 1940 
beginnen, nicht mehr erhoben. 

(4) Die bestehenden Steuem vom Ein
kommen fiir die letzten vier Monate des 
Steuerjahrs 1940/1941 werden auf die Steuer 
angerechnet, die sich fiir 1941 nach dieser 
Verordnung ergibt, soweit sie nicht infolge 
eines Antrags, der auf § 42 der Lohnsteuer
verordnung 1940 gegriindet ist, er!assen 
worden sind. 

(5) Fiir die Ermittlun_g der Laufzeit einer 
Lebensversicherung zur Anwendung des 
§ 33, Absatz 4, bleibt die Zeit vor dem I. 
Januar 1941 ausser Betracht. · 

(6) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen erlasst die weiteren -Obergangs
bestimmungen, insbesondere zur Durch
fiihrung des Absatzes 4. 

§ 6i. 
(1) . Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Einkommensteuerver

ordnung 1941" zitiert . 
Den Haag, am 29. Mai 1941. 

Der Genera/sekretiir 
im Ministerium fur Finanzen 

(mit der Wahrnehmung der 
Geschii/te beauftragt): 

H . POSTMA. 

HOOFDSTUK XII. 
Overgangs- en slotbepa/ingen. 

Artikel 60. 
(1) Belasting krachtens dit besluit wordt 

geheven over de kalenderjaren en de belas
tingtijdvakken, welke na den 31sten De
cember 1940 aanvangen. De Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien is 
bevoegd te bepalen, dat bij het vaststellen 
van het zuiver inkomen over het eerste van 
deze kalenderjaren of belastingtijdvakken 
ook inkomensbestanddeelen van het jaar 
1940 in aanmerking worden genomen. 

(2) Uitreikingvan aangiftebiljetten krach
tens de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
aan of voor natuurlijke personen vindt niet 
meer plaats met betrekking tot belasting
jaren, welke na den 31sten December 1940 
aanvangen. 

(3) Inkomstenbelasting krachtens de Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 wordt van 
natuurlijke personen niet meer geheven over 
belastingjaren, welke na den 31sten Decem
b er 1940 aanvangen. Gemeentefondsbelasting 
wordt van natuurlijke personen niet meer 
geheven over belastingjaren, welke na den 
31sten December 1940 aanvangen. 

(4) De aanslagen in de bestaande belas
tingen naar het inkomen over het belasting
jaar 1940/ 1941 wordt::n. voor zoover zij be
trekking hebben op de laatste vier maanden 
van dat jaar, verrekend met de bela.sting, 
welke krachtens dit besluit wordt geheven, 
behalve voor het gedeelte, waarvoor ont
heffing is verleend naar aanleiding van een 
verzoek ingevolge artikel 42 van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940. 

(5) Bij het bepalen van den looptijd van 
een levensverzekering voor de toepassing van 
artikel 33, lid 4, blijven tij dvakken v66r den 
1sten Januari 1941 buiten beschouwing. 

(6) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien vaardigt de ver
dere overgangsbepalingen uit, mede ten be
hoeve van de uitvoering van het vierde lid. 

Artikel 61. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dan zijner aikondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Inkomstenbelasting 1941 " . 

's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaa/ 
van het Departement van Financiiin : 

H. POSTMA. 
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1941 
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Zuiwt inkomtn 

r 475,00- 525,00 
525,00- 575,00 
575,00- 625,00 
625,00- 675,00 
675,00- 725,00 
725,00- 775,00 
ns.00- szs,oo 
825,00-- 875,00 
875,00-- 925,00 
925,00- 975,00 
975,00-1 025,00 

I 025,00-1 075,00 
1 075,00-1 125,00 
I 125,00-1 175,00 
l 175,00-1 225,00 
1 225,00-1 275,00 
1 275,00-1 325,00 
t 325,00-1 375,00 
1 375,00-1 425,00 
1 425,00-1 475,00 
1475,00-1 525,00 
1 525,00-1 575,00 
1 575,00--1 625,00 
1 625,00--1 (>75,00 
1 675,00-1 725,00 
I 725,00---t 775,00 
1 775,00-1 825,00 
1 825,00-1 875,00 
I 875,00-1 925,00 
1 925,00-1 975,00 
I 975,00---2 025,00 
2 025,00-2 075,00 
2 075,00-2 125,00 
2 125,00-2 175,00 
2 175,00---2 225,00 
2 225,00-2 275,00 
2 275,00-2 325,00 
2 325,00-2 375,00 
2 375,00--2 425,00 
2 425,00--2 475,00 
2 475,00---2 525,00 
2 525,0Q-2 575,00 
2 57.S~QQ-2 625,00 
2 625,00--.-2 675,00 
2 675,00-2 725,00 
2 725,00---2 775,00 

r 2 775,00-2 825,00 
2 825,00-2 875,00 
2 875,00-2 925,00 
2 925,00-2 975,00 
2 975,00--3 025,00 
3 025,00-3 075,00 
3 075,00-3 125,00 
3125,00-3175,00 
3 175,00-3 225,00 
3 225,00-3 275,00 
3 275,00-3 325,00 
3 325,00---3 375,00 
3 375,00-3 425,00 
3 425,00--3 475,00 
3 475,00--3 525,00 
3 525,00-3 575,00 
3 575,00-3 625,00 
3 625,00-J 675,00 
3 675,00-3 725,00 
3 725,00-3 n 5,00 
3n5,00-3825,00 
3 825,00--3 875,00 
J.875,~ 925,00 
3 925,00-3 975,00 
3 975,00---4 025,00 
4 025,00-4 225,00 
422.S,00-4J75,00 
4 375,00--4 525,00 
4 525,1»-◄ 675,00 
4 675,00-4 825,00 
4 825,00-4 975,00 
4 975,00-5 125,00 
5 125,00-5 275,00 
5 275,00-5 425,00 
5 425,00-5 575,00 
S 575,00-5 725,00 
5 725,00-5 875,00 . 
5 875,00----6 025,00 

. 6025,00--6175,00 
6175,oo....6325,00 
6 325,00-6 475,00 
6475,00--662.5.00 
6 625,00----6 775,00 
6 775,00----6 925,00 
6 925,00--7 075,00 
7 075,00-7 450,00 

Minr.lbetn& 

"""""'" wi•cr ....... 
I 500,00 

550,00 
600,00 
650,00 
700,00 
750,00 
800,00 
850,00 
900,00 
950,00 

I 000,00 
1 050,00 
1100,00 
I 150,00 
t 200,00 
1 250,00 
I 300,00 
1 350,00 
t 400,00 
1450,00 
t 500,00 
t 550,00 
1 600,00 
1 650,00 
1 700,00 
1 750,00 
t 800,00 
t 850,00 
1 900,00 
1 950,00 
2000,00 
2 050,00 
2 100,00 
2 150,00 
2200,00 
2250,00 
2300,00 
2350,00 
2400,00 
2450,00 
2 500,00 
2550,00 
2600,00 
2 650,00 
2 700,00 
2 750,00 

f 2 800,00 
2-850,00 
2900,00 
2 950,00 
3000,00 
3050,00 
3100,00 
3150,00 

.3200,00 
3 250,00 
3 300,00 
3 350.00 
3-'00,00 
3450,00 

, 3 500,00 
' 3550,00 

3 600,00 
3 650,00 
3 700,00 
3 750,00 
3 800,00 
3 850,00 
3900,00 
3 950,00 
4 000,00 
4150,00 
4300,00 
4 450,00 
4600,00 
4 750,00 
4900,00 
5050,00 
5 200,00 
5 350,00 
S 500,00 
5 650,00 
5 800,00 
5 950,00 
6100,00 
6 250,00 
6400,00 
6 S50,00 
6700,00 
6 850,00 
7 000,00 
7 300,00 
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·- .._...,,. 
I II I 

Tukfgroq,I T~n "'"' """ 
r 16,00 

20,00 
24,00 
29,00 
34,00 · 
39,00 
44,00 r 16,00 
49,00 20,00 
54,00 24,00 
59,00 28,50 
64,00 33,00 r 16,00 
70,00 37,50 20,00 
76,00 42,00 24,00 
82,00 47,00 28,50 
88,00 52,00 33,00 
94,00 57,00 37,50 

100,00 62,00 42,00 
107,00 67,50 47,00 
114,00 73,00 52,00 
121,00 78,50 57,00 
128,00 ... oo 62,00 
136,00 90,00 67,50 
144,00 %,00 73,00 
153,00 102,00 78,50 
162,00 108,00 ... oo 
171,75 114,50 90,00 
181 ,50 121,00 %,00 
191,25 127,50 102.00 
201,00 134,00 108,00 
212,25 141,50 114,50 
223,50 149,00 121,00 
234,75 156,50 124,25 
246,00 164,00 127,50 
259,50 173,00 134,00 
273,00 ·182,00 141,50 

286,50 191,00 149,00 
300,00 200,00 156,50 
315,75 210,50 164,00 
331,50 221,00 173,00 
347,25 231,50 182,00 
363,00 242,00 191,00 
380,25 253,50 195,50 
397,50 265,00 200,00 
414,75 276,50 210,50 
432,00 288,00 221,00 

449,25 299,50 231, 50 

r 466,50 f 311,00 r 242,00 
483,75 322,50 253,50 
501,00 334,00 265,00 
518,25 345,50 276,50 
535,50 357,00 288,00 
552,75 368.50 293,75 
570,00 380;00 ~ .so 
587,25 391,50 311,00 
604,50 403,00 322,50 
621,75 41'1,SO 334,00 
639,00 426,00 345,50 
656,25 437,50 357,00 
673,50 -449,00 '611,50 
690,75 460,50 :r o,oo 
708,00 472,00 3'll ,50 
725,25 483,50 397,75 

' 7-12,50 495,00 403,00 
759,75 506,50 414,50 
m,oo ~18,00 426,00 
794,25 529,50 437,50 
111 1,50 541,' 'l -449,00 
828,75 552,50 460,50 
"'6,00 564,00 472,00 
863,25 575,50 483,50 
880,50 587,00 495,00 
932.25 b21 ,50 51 8,00 
984,00 656,00 552,50 

I 035,75 690,50 587,00 
tll87,SO 725,00 604,25 
1139,25 759,50 621 ,50 
I 191,00 '94,00 656,00 
1 242,75 828,50 690,50 
I 294,50 863,00 725,00 
I 346,25 897,50 759,50 
1398,00 932,00 794,00 
1 449,75 966,50 828,5'} 
I 501,50 I 001,00 863,00 
1 553,25 1 035,50 · a97,50 
1 605,00 1070,00 932,00 
1656,75 1 104,50 966,50 
I 708,50 I 139,00 1 001 ,00 
1760,25 1 173,50 1035,50 
l 1112,00 1208,00 1 070,00 
1863,75 1 242,50 l 104,50 
1 915,50 1 277,00 1139,00 
2 025,00 I 350,00 1208,00 

' KW<, ....... 

I 16,00 
20,00 
24,00 
28,50 
33,00 
37,50 
42,00 
47,00 
52,00 
57,00 
62,00 
67,50 
73,00 
78,50 
... oo 
90,00 
%,00 
99,00 

102,00 
108,00 
114,50 
121,00 
124,25 
127,50 
134,00 
141,50 
149,00 
152,75 
156,50 
164,00 
173,00 
182,00 

r 186,50 
191,00 
200,00 
210,50 
221,00 
226,25 
231,50 
242,00 
253,50 
265,00 
270,75 
276,50 
288,00 
299,50 
311 ,00 
316,75 
122,50 
334,00 
345,50 
357,00 
362,75 
368,50 
380,00 
391 ,50 
403,00 
426,00 
449,00 
483,50 
506,50 
541,00 
'6<,00 
587,00 
621,50 
638,75 
656,00 
690,50 
725,00 
759,50 
794,00 
828,50 
863,00 
897,50 
932,00 
966,50 

1 001,00 
1070,00 

0..~•bffllct • · 
O.~licdrust • 

~ Ill bti KindcKrmhoigun& li.1,. 
Tuicfpoq, Ill in a,,nl ...,, kindocnftr~• YOOr: 

' __ -_'_·--1-""""'--·- -+- """"'-·_ +-_ .... _-·_. -4-_ """'_.,_·__,__,·_-_· - +--"'""'-· __ 1 . !?.. .• 
1
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f 16,00 
20,00 
24,00 
28,50 
33,00 
]7,50 t 
42,00 
47,00 
52.00 
57,00 
62,00 
67,50 
n.oo 
75,75 
78,50 
84,00 
87,00 
90,00 
96,00 
99,00 

102,00 
108,00 
114,50 
117,75 
121,00 
127,50 
130,75 
134.00 

f )141 ,50 f 
145,ZS 
149,00 
156,50 
164,00 
168,50 
173,00 
'182,00 
186,50 
191,00 
200,00 
205,25 
210,50 
221 ,00 
231,50 
236,75 
242,00 
253,50 
259,25 
265,00 
276,50 
282,25 
288,00 
299,50 
311,00 
314,00 
357,00 
380,00 
403,00 
426,00 
449,00 
472,00 
495,00 
518,00 
552,50 
575.50 
587,00 
621,50 
656,00 
690,50 
725.00 
759,50 
794,00 
R28,50 
863,00 
93;00 

16,00 
18,00 
20,00 
24,00 
28,50 
33,00 
]7,50 
42,00 I 
44,50 
47,00 
49,50 
52,00 
54,50 
57,00 
59,50 
62,00 
64,75 
67,50 
73,00 
75,75 
78,50 
81,25 
... oo 

87,00 f 
90,00 
93,00 
%,00 

102,00 
105,00 
108,00 
111 ,25 
114,50 
117,75 
121,00 
124,25 
127,.50 
130,75 
134,00 
141,.50 
145,25 
149,00 
152,75 
156,50 
160,25 
164,00 
168,.50 
173,00 
182,00 
200,00 
221,00 
24~00 
265,00 
288,00 
llt,00 
334,00 
357,00 
380,00 
414,50 
437,50 
460,50 
483,50 
51 8,00 
552,50 
587,00 
621,.50 
656,00 
690,50 
725,00 
794,00 

16,00 
17,60 
19,20 
20,80 
22,40 
24,00 
25,80 
D,60 
29,40 
31,20 
33,00 
34,80 
l6,60 
18,40 
40,20 
42.00 

44,00 
46,00 
48,00 
50,00 
52,00 
54,00 
56,00 
58,00 
60,00 
62.00 
64,20 
66,40 
68,60 
70,80 
73,00 
75,21) 
n .40 
79,60 
81,80 
84,00 
86,40 
88,80 
91,20 
93,60 
%,00 

108,00 
121,00 
134,00 
149,00 
164,00 
182,00 
200,00 
221.00 
242,()0 
276,50 
299,50 
)22,50 
3-45,50 
380,00 
414,So 
-449,00 
483,50 
518,00 
552,50 
587,00 
656,00 

f 16,00 
17,00 
18,00 
19,00 
20,00 
21,00 
22,00 
23,00 
24,00 
25,12 
26,25 
D,37 
28,50 
29,67 
30,75 
]1,82 
33,00 
42,00 
52,00 
62,00 
73,00 
84,00 
%,00 

108,00 
121,00 
134,00 
156,50 
173,00 
191,00 
210,50 
242,00 
276,50 
311,00 
345,.50 
'80,00 
414,50 
449,00 
518,00 

f 16,00 
24,00 
ll,00 
42,00 
5~00 
62,00 
78,50 
90,00 

102,00 
114,50 
134,00 
156,50 
182,00 
210,50 
242,00 
276,50 
311 ,00 
380,00 

f 20,00 
28,50 
37,50 
47,00 
62,00 
78,50 
%,00 

114,50 
134,00 
156,50 
182,00 
242,00 

f 20,00 
33,00 
47,00 
62,00 
78.50 
%,00 

134.00 

f 20,00 
33,00 
62,00 
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93 I 7 450,00- 7 750,00 I 7 600,00 £ 2137,50 ( I 425,00 f I 'E77,00 f l 139,00 .. 7 750,00--- 8 050,00 7900,1111 2 250,00 1 500,00 1 350,00 1 208,00 
9S 8 050,00--- 8 350,00 8 200,00 2362.50 1 575,00 1 425,00 1 2n,oo .. 8 350,00-- 8 650,00 8 500,00 2475,00 1 650,00 t 500,00 I 350,00 ., 8 650,00- 8 950,00 8 800,00 2 587,SO I 725,00 1 575,00 1 425,oo-

98 8 950,00- 9 250,00 9 100,00 2700,00 1800,00 1 650,00 I 500,00 .. 9 250,00- 9 550,00 9 400,00 2812,50 1875,00 I 725,00 I 575,00 

11111 9 550,00--- 9 850,00 9 700,00 2 925,00 1950,00 1800,00 1 650,00 
101 9850,00---10150,00 10000,00 3037,50 2025,00 1 875,00 I 725,00 
I02 10 150,00-10 450,00 10300,00 3 172,50 2115,00 t 950,00 1 800,00 
103 10 450,00-10 750,00 10600,00 ' 3 307,50 2 205,00 2 025,00 I 875,00 
104 10 750,00-11 050,00 10900,00 3«2.50 2 295,00 2115,00 I 950,00 
IOS 11 050,00-11 350,00 11 200,00 Jsn,so 2 385,00 2205,00 2 025,00 
106 It 350,00---11 650,00 It 500,00 3 712,50 2475,00 2 295,00 2 11 5,00 
107 11 650,00-11 950,00 11 800,00 3847,50 2 565,00 2385,00 2 205,00 
108 11 950,00-12250,00 12 100,00 3982.50 2655,00 2475,00 2 295,00 
109 12 250,00--12 550,00 12 400,00 41 40,00 2760,00 2 565,00 2385,00 
110 12 550,00--12 850,00 12 700,00 4 297,50 2 865,00 2655,00 247S,00 
111 12 850,00--13 150,00 13000,00 4455,00 2970,00 2760,00 2 565,00 
112 13 150,00---13 4S0,00 13 300,00 4 612,50 3075,00 2 865,00 265S,00 
11 3 13 450,00--13 750,00 13 600,00 4 no,oo 3 180,00 2 970,00 2 760,00 
11 4 13750,00---14050,00 13 900,00 4 927,50 3285,00 l 075,00 2865,00 
115 14 050,00-1 4 350,00 14 200,00 5 085,00 3390,00 3180,00 • 2 970,00 
116 14 350,00-14 650,00 14 500,00 5242,50 3495,00 3285,00 3075,00 
117 14 650,00-14 950,00 t ◄ D>,00 5 400,00 3600,00 3 390,00 3 180,00 
118 14 950,00--1 5 2.50,00 15 100,00 5557,50 3705,00 3495,00 3285,00 
119 15 250,00--15 550,00 15 400,0C> 5 737,50 3 825,00 3 600,00 3390,00 
120 15 550,00-15 850,00 15700,00 5 917,50 3945,00 3705,00 3-495,00 
121 15 850,00--16 150,00 16000,00 6 097,50 4065,00 3 825,00 3600,00 
122 16 150,00---16 450,00 16 300,00 6 Tn,50 4 185,00 3 945,00 3705,00 
123 16 450,00--16 750,00 16600,00 6 457,50 4 305,00 4 065,00 3 825,00 
124 16 750,00--17 050,00 16 900,00 6637,50 4425,00 4185,00 3945,00 
12S 17 050,00-17 350,00 17 200,00 6 817,50 4 545,00 4 305,00 4 065,00 
126 17 350,00-17 650,00 17 500,00 6m,50 4665,00 4 425,00 4 185,00 
127 17 650,00--17 950,00 17 800,00 11n,so 4 785,00 4 545,00 4305,00 
128 17 950,00---18 250,00 18 100,00 7 379,00 4 920,00 4665,00 4 425,00 
129 18 250,00--18 550,00 18400,00 7 581,00 5055,00 4 785,00 4S45,00 
130 18 550,00---18 850,00 18 700,00 7 783,00 5190,00 4920,00 4665,00 
131 18 850,00-19 150,00 19000,00 7985,00 5 325,00 5055,00 4 785,00 

132 19 150,00---19 450,00 19 300,00 8187,00 5460,00 5 190,00 4920.00 
133 19 450,00---19 750,00 19 600,00 8 389,00 5 595,00 5 325,00 5055,00 
134 19 758,00-20 050,00 19 900,00 8590,00 5730,00 5 460,00 5 190,00 

135 20 050,00---20 350,00 202(1(),00 8 800,00 5 880,00 5595,00 5 325,00 
136 20 350,00-20 650,00 20500,00 9010,00 6030,1111 5730,00 5460,00 
137 20 650,00-20 950,00 20 81111,1111 9 220,00 6180,00 5880,00 5595,00 

138 20 950,00---21 250,00 21100,00 9430,1111 6330,00 60.30,00 57.30,00 

139 f 21 250,00-21 550,00 f 21 400,00 f 9640,00 f 6 480,00 ( 6 180,00 f S 880,00 
140 21 550,00-21 850,00 21 700,00 9 850,00 6630,00 63.30,00 6030,00 
141 21850,00-22150,00 2200),00 10060.00 6 780,00 6480,00 6180,00 
142 22 150,00-22 450,00 22 300,00 10 270,00 6930,00 6 630,00 6 3.30,00 
143 22 450,00-22 750,00 22600,00. 10480,00 7080,00 6 780,00 6 480,00 
144 22 750,00-23 05(1,00 22900,oo'. 10690,00 7230,00 6930,00 6 630,00 
145 2.3 050,00-23 350,00 23 200,00 ~ 10900,00 7 380,00 7(180,00 6 780,00 
146 23 350,00-23 650,00 n~.1111 11110,t)() 7 53(),00 7 230,00 6 930,00 
147 23 650,00-23 950,00 23800,00 II 320,00 7 680,00 7 380,00 7 080,00 
148 23 950,00 -24 250,00 ,!4100,(1"1 11 5.30,00 78.30,00 7 530,00 7 230,00 
149 24 250,00-24 550,0U 244()(1,0(1 11 740,00 7 980,00 7680,00 7 )80,00 
150 24 550,00- 24 850,llO 24700,(XI 11 950,00 8130,00 ;830.oo 7 S30,00 
151 24 850,00-25 150,00 25000,00 12160,00 8 280,00 7980,00 7 680,00 
152 25 150,00-25 450,00 25 300,oo 1237(1,00 8 445,00 8130,00 7 830,00 
IS3 25 450,00 -25 750,00 25 600,00 12 580,00 8610,00 8280,00 7980.00 

"' 25 750,00-26 050,00 25900,00 12790,00 8n5,00 8445,00 81.30,00 
155 26 050,00-26 350,00 26 200,00 13000,00 8940,00 8610,00 8280,00 
156 26 350,00-26 650,00 26 500,00 1)210,00 9105,00 8ns.oo 8 445,00 
IS7 26 650,00-26 950,00 26 800,00 13420,00 9 270,00 8940,00 8610,00 
158 26 950,00-27 250,00 27100,00 13630,00 9435.00 9105,00 8775,00 
159 27 250,00--27 S50,00 27 400,00 13 840,00 9 600,00 9270,00 8940,00 
160 27 S5Cl,00-27 850,00 27 700,00 14050,00 9 765,00 9435,00 9 105,00 
161 27 850,00-28 150,00 28000,00 _14260,00 9930,00 9600,00 Q270,00 
162 28 150,00 - 28 450,00 28.300,00 14470,00 10095,00 9765,00 9435,00 
163 ~28 450,00--28 750,00 28 600,00 14 680,00 102.60.00 9930,00 9(.00,0t• .... 28 750,00-29 OS0,00 Z8 900,00 14 890,00 10 425,00 10095,00 9765.00 
l6S 29 050,00-29 350,00 Z9 200,00 IS 100,00 10 590,00 !0260,00 9930,00 
166 29 350,00- 29 650,00 Z9 500,00 15310,00 10 755,00 10425,00 10095,00 
167 29 650,00- 29 9)(),00 29 800,00 15520,00 10920,00 10590,00 10 260,o.i 
168 29 950,00--30 250,00 JO 100,00 15730,00 11 085,00 111755,llO 104:!5.(lO 
169 .30 250,00- 30 550,00 JO 400,00 15 940,00 11 265,()(1 10920,00 IO 590,00 
170 JO 550,00--30 850,00 30700,00 16 150,00 II 445,00 II 085,00 10 7S5,00 

"' JQ850,00-31 150,00 11 CXX>,00 16.360,00 11625,00 11 265,00 !0920,00 
172 31 150,00--31 450,00 31 lOO,OO 16 570,00 11805,00 11 445,00 I I 085,00 
173 31 450,00-31 750,00 31600,00 16 780,00 11985,00 11 625,00 11 265,00 
174 31 750,00-32 050,00 31900,00 16990,00 12165,00 11805,00 II 4-45,00 
17; 32 050,00-32 350,00 32 200,00 17 200,00 12 345,()(1 11985,00 11 625,00 
176 32 350,00-32 650,00 32 500,00 17410,00 12525,00 12165,00 II 805,00 
m )2 650,00-32 950,00 }2 800,0CI 17620,00 12705,00 I 12345,00 11985,00 
178 32 950,00-33 250,00 13 100,00 178.30,00 12 885,00 12 525,00 12165,00 
179 33 250,00-33 550,00 13400,00 18040,00 13065,00 12 705,00 12 345,00 
180 ]3 550,00-33 850.00 13 700,0J 18250,00 13245,00 12885,00 12515,00 
181 33 850,00-34 150,00 l400:>,00 18460,00 13425,00 1)065,00 1270:i,OO 
182 ]4 150,00--34 450,00 k 300,00 18670,00 13605,00 13245,00 12 885,00 
183 34 450,00-34 750,00 l4600,00 18 880,00 13785,00 :!~~:: I 13065.00 
184 34 750,00-35 050,00 }4900,00 19090,00 13%5,00 1]245.0!l 

' . ' ' ..... ..... ...., ..... ....... ...... ....... ....... 
f l 001,00 ' 863,00 ' 725,1111 f 587,00 

t 070,00 932,00 794,1111 656,00 
1 139,00 1001,00 863,00 725,1111 
1 208,00 t 070,00 932,1111 794,1111 
t 277,00 1139,00 1001,00 863,00 
l 350,00 1 208,1111 1 070,00 932,1111 
I 425,00 tm,oo I 139,00 1 001,00 
1 500,00 ' I 350,00 1 208,00 1 070,00 
I 575,00 t 425,00 1 277,00 1 l39,00 
I 650,00 I 500,00 t 350,00 1 208,00 
t 725,00 1 575,00 1 425,00 1 277,00 
1 800,00 1650,00 t 500,00 1 350,00 
1 87S,OO I 725,00 I 575,00 1 425,00 
1 950,00 1800,00 I 650,00 1 500,00 
2 025,00 1 875,00 t 72.5,00 I 575,00 
2 11 5,00 1 950,00 1 800,00 l 650,00 
2 205,00 2 025,00 t 875,00 l 725,00 
2 295,00 2115,00 t 950,00 t 81111,1111 
2 385,00 2 205,00 2025,00 1 875,00 
2475,00 2295,00 2115,00 t 950,00 
2 565,00 238.5,00 2205,00 2 025,00 
2655,00 2475,00 2 295,00 2 11 5,00 
2 760,00 256S,OO 2 385,00 2 205,00 
2865,00 2~5.00 2475,00 2 295,00 
2970,00 2 760,00 2565,00 2385,00 
3 075,00 2865,00 2655,00 2475,00 
3180,00 2 970,00 2 760,00 2S6SJ)O 

, 3 285,00 3075,00 2865,00 2655,00 
3 390,00 3180,00 2 970,1111 2 760,00 
3 495,00 3285,00 3075,00 2 865,00 
3600,00 3390,00 3180,00 2970,00 
3 705,00 3495,00 3285,00 3075,00 
3 825,00 3600,00 3390,00 3 180,00 
3 945,00 3705,00 3495,00 3 285,00 
4 065,00 3 825,00 3 600,00 3390,00 
41 85,00 3945,00 3705,00 3495,00 
4 .305,00 4065,00 3 815,1111 361111,1111 
4 425,00 4185,00 3945,00 3705,00 
4 545,00 4.305,00 4065,00 3 825,00 
4 665,00 4 425,00 4185,00 3945,00 
4785,00 4S45,00 4.iOS,00 4065,00 
4 920,00 4665,00 4 425,00 4 185,00 
5055,00 4785,00 4 545,00 4305,00 
5 190,00 4920,00 466S,IIII I 4 425,00 
5 325,00 5055,00 4785,00 4545,00 
5460,00 5190,00 4920,00 4665,00 

f 5 595,00 , 5 325,00 I , 5 055.00 = f 4 785,00 
5 730,00 5 460,00 S 190,00 4920,00 
5 880,00 S 595,00 5 325,00 5055,00 
6 030,00 5 730,00 5 460,00 S 190,00 
6 180,00 S880,00 5595,00 5 325,00 
63.30,00 6030,00 5 730,00 5460,00 
6 480,00 6 180,00 5 880,00 5595,00 
6 630,00 6 330,00 60.30,00 S 730,00 
6 780,00 6480,00 6 180,00 5 880,00 
6 930,00 6630,00 6330,00 6 030,00 
7080,00 6 780,00 6480,00 6 180,00 
7 230,00 69.30,00 6630,00 6330,00 
7 380,00 7 080,00 6780,00 6480.00 
7 530,00 7 230,00 69.30,00 66.30.00 
7680,00 7 380,00 7080,00 6 780.00 
7 iJ0,00 7 530,00 7 230,00 6930,00 
7 980,00 7 680,00 7 380,00 7 080,00 
8 130,00 7..830.00 7 5.30,00 7 230,00 
8 280,00 7 980,00 7 680,00 7 380,00 
8 445,00 8130,00 78.30,00 7 530,00 

' 
8610,00 8280,00 7 980.00 7 680,00 
8n5.oo 8 445,00 R 1.30,00 7830,00 
8940,00 8610,00 8 280.00 7 980,00 
9 105,00 8n5,oo 8 445,00 8130.00 
9 270,00 8 940,00 8610.00 8280.00 
943S,.OO 9105,00 8 775,00 8 4-45,00 
9600,00 9270,00 8 940,00 8610,00 
9765,00 9435,00 9105,00 8TI5,00 
99.30,00 9600,00 9 270,00 8 940,00 

10095,00 9765,00 9435,00 9105,00 
10 260,00 9 930,00 9600,00 9270,00 
10 425,00 10095,00 9765,00 9435,00 
to 590.oo 10260,00 9930.00 9600,00 
10755,00 10 425,00 10095.00 t) 765,00 
10920,00 10 590,00 10260,00 9930,00 
11 OB5;oo 10755,00 10 425,00 10095,00 
11265,00 10 920,00 10590,00 10 260,00 
11 44S,OO 11 085,00 10755,00 10 425,00 
11 625,00 11 265,00 10920,00 10590,00 
11 805.00 11 445,00 11 085,00 !"0755,00 
11 985.oo 11 625,00 11 265,00 10920.00 
12165,00 11805,00 11 445,00 11 085,00 
123-45,00 11 985,00 11625,00 11 265,00 
12 525.00 12165,00 11 805,00 11 445,00 
12705,00 12345,00 11 985,00 1 t 625,00 
12885,00 12 525,00 12 165,00 11 805,00 

' . ..... ..... - ....... 
I 449,00 I 311 ,00 

518,00 380,1111 
'87,1111 449,00 
656,00 518,00 
725,1111 '87,1111 
794,1111 656,00 
863,00 725,00 
932,1111 794,1111 

1 001,00 863,1111 
1 070,00 932,1111 
1139,00 1 001,00 
1 208,00 1 070,00 
1 277,00 1 139,00 
I 350,00 1 208,00 
1 425,00 1277,00 
I 500,00 t 350,00 

, 575.00 I t 425,00 
1 650,00 t 500,00 
1 72.5,00 t 575,00 
1 800,00 I 650,00 
1875,00 1 72.5,00 
1 950,00 l D>,00 
2025,00 I 875,00 
2115,00 1 950,00 
2 2M,OO 2 025,00 
2 295,00 2 11 5,00 
2385,00 2 205,00 
2475,00_ 2 295,00 
2 565,00 2385,00 
2655,00 2 475,00 
2 760,00 2 565,00 
2 865,00 2655,00 
2970,00 2760,00 
3075,00 2865,00 
3180,00 2 970,00 
3285,00 3075,00 
3390,00 3 180,00 
3495,00 3 285,00 
3600,00 3 390,00 
3 705,00 3495,00 
3 825,00 3 600,00 
3945,00 3705,00 
4065,00 3 825,00 
4 185,00 3945,00 
4305,00 4065,00 
4 425,00 4185,00 

f 4545,00 f 4305,00 
4 665,00 4 425,00 
4 785,00 4 545,00 
4 920,00 4 665,00 
5055,00 4785,00 
5 190.00 4 920.00 
S325,00 5055,00 
S 460.00 5 190,00 
5595,00 5 325,00 
5730,00 5 460,00 
5 880,00 S S95,00 
6030,00 5 7.30.00 
6180,00 5 880,00 
6330.00 6 030,00 
6 480,00 6 180,00 
66.30.00 6 330,00 
6780,00 6480,00 
69.30,00 6630,00 
7080,00 6 780,00 
7 2.30.00 6930,00 
7 380,00 7 080,00 
7 5.30,00 72.30,00 
7 680,00 7 380,00 
7830,00 7 530,00 
7 980,00 7680,00 
8 130,00 78.30,00 
8 280,00 7 980,00 
8 445,00 8 1.30,00 
8610.00 8 280,00 
8ns.oo 8 445,00 
8940,00 8610,00 
9 105,00 8n5,oo 
9 270,00 8 940.00 
9435,00 9105,00 
9 600.00 9270,00 
9765,00 9435,00 
9 930,00 9 600,00 

1009S,OO 9765,00 
10260,00 99.30,00 
10425,00 10095,00 
10 590,00 10 260,00 
10755.00 10 425,00 
10 920,00 10 590,00 
I I 085,00 10755,00 
It 265,00 10 920,00 
11 445,00 11 085,00 

1941 

' ..... ....... 
I 182,1111 

242,00 
311,00 
380,1111 
449,00 
518,00 
S87,00 
656,1111 
725,1111 
794,1111 
863,1111 
932,00 

1 001,00 
1 070,00 
1139,00 
1 208,00 
1 277,00 
t 350,00 
1425,00 
1 500,00 
1 575,00 
I 650,00 
I 725,00 
t 800,00 
1 875,00 
1 950,00 
2025,00 
2115,00 
2205,00 
2 295,00 
2385,00 
2 475,00 
2 565,00 
2655,00 
2760,00 
2865,00 
2970,00 
1075,00 
3180,00 
3285,00 
3390,00 
3 495,00 
3 600,00 
3 705,00 
382',1111 
3945,00 

( 4065,00" 
4 185,00 
4305,00 
4425,00 
4 545,00 
4 665,00 
4785,00 
4 920,00 
5055,00 
5190,00 
5325,00 
5 460,00 
5595,00 
5730,00 
5 880.00 
6030,00 
6 180,00 
63.30.00 
6480,00 
6630,00 
6780,00 
69.30,00 
7080,00 
7 230,00 
7.380,00 
7 530,00 
7 680,00 
7 8.30,00 
7980,00 
8 130,00 
8 280,00 
8 445,00 
8610,00 
8n5,oo 
8940,00 
9105,00 
9270,00 
9435,00 
9600,00 
9765,00 
9930,00 

10095,00 
10260,00 
IO 425,00 
10 590,00 
10755,00 

f 

" ...., ....... 
96, oc 

oc 
oc 

134, 
182, 
242,0C 
311,0C 
380,0C 
449,0C 
518,0C 
'87,0C 
656,0C 
725,0C 
794,0C 
863,0C 
932,0C 

1 001,0C 
1 070,0C 
1l39,0C 
1 208,0C 
1277,0C 
1350,0C 
1 425,0C 
1 500,0C 
I 575,0C 
1 650,0C 
I 725,0C 
1 800,00 
1 875,00 
t 950,00 
2 025,00 
2 115,00 
2 205,00 
2 295,00 
2385,00 
2475,00 
2 565,00 
2655,00 
2760,00 
2865,00 
2970,00 
3075,00 
3 180,00 
3 285,00 
3 390,00 
3 495,00 
3 61111,1111 
3 705,00 

f 3 825,00 
3945,0CJ 
4065,0C 
41 85,0C 
4.305,0C 
4 425,0C 
4545,0C 
4 665,0C 
4785,0C 
4 920,0C 
5055,oc 
5190.0C 
5 325,(l(J 
5 460.0C 
5595.0C 
S 730,0C 
5 880.0C 
60.30.00 
6180,0C 
6 330,0C 
6 480,0CJ 
6630,00 
6 780,00 
6930,0C 
7080,00 
7 230,00 
7 380,0CJ 
7 S30,00 
7680,00 
7 830,00 
7980,00 
8 130,00 
8 280,00 
8445,00 
8610,00 
8n5,oo 
8 940,00 
9105,00 
9 270,00 
9 435,00 
9 600,00 
9 76S,OO 
9 930,00 

10 095,00 
10 260,00 
10 425,00 



1941 247 NO. 105 

.... o-i;_____,...agt .. : 
$d,w .......... Dt~~-= 

.... - ·- ~m~~~.!!:~ .. .... _ 
--- ·-.., __ - ' u 

' I 2 J . ' • ' .. , .. 
T ......... ' T~U ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... """"' ..... ...... - -- ....... ....... ....... ........ ....... ....... ....... -

185 f 35 050,00---35 350,00 f 35 200,00 r19100,00 £14145,00 (13 785,00 f 13 425,00 ru 065,oo (12705,00 fl2345,00 f1l 985,00 ftt 625,00 flt 265,00 ft0 920,00 r 10 590,oo 
186 35 350,00---35 650,00 35 500,00 19510,00 14325,00 13965,00 13605,00 ll245,00 12885,00 12525,00 12165,00 11 805,00 11 445,00 tt 08S,OO 107S5,00 
187 35 650,00---35 950,00 35 800,00 19720,00 14 505,00 14145,00 13785,00 13425,00 13065,00 12 705,00 12345,00 11985,00 11 625,00 11 265,00 10920,00 
188 35 950,00-36 250,00 36100,00 19930,00 14685,00 14 )25,00 13965,00 13605,00 13245,00 12 885,00 12 525,00 12165,00 11 80S,OO 11 445,00 It OSS,00 
189 36 250,00-36 550,00 36 400,00 20140,00 14 865,00 14 505,00 14145,00 13 785,00 13 425,00 13 065,00 12 705,00 12345,00 11985,00 tt 625,00 11 265,00 
190 36 550,00---36 850,00 l6 700,00 20350,00 15045,00 14 685.00 14 325,00 13965,00 13 605,00 13245,00 12 885,00 12 SlS,00 12165,00 11 805,00 11445,00 
191 36 850,00-37 I S0,00 )7000,00 20 560,00 15 225,00 14 865,00 14 505,00 141 45,00 13 785,00 I) 425,00 13065,00 12105,00 1234S,OO 11 985,00 11 625,00 
192 37 1.50,00-37 450,00 )7 300,00 20770,00 1S ◄05,00 150◄S,00 I ◄ 68S,00 14 325,00 13 965,00 13605,00 13 2-45,00 12 885,00 l2S25,00 12165,00 11 805,00 
t9l 37 450,00-37 750,00 ]7 600,00 20980,00 15 585,00 15 225,00 14 865,00 14 505,00 14145,00 13785,00 1J ◄2S,oo , 1loo5,oo 12 705,00 12 l-45,00 11 985,00 
194 37 750,00-38 050,00 37900,00 21190,00 15765,00 IS ◄05,00 1 50◄5,00 14685,00 1-4325,00 13965,00 13.605,00 13245,00 12 885,00 12S25,00 12165,00 
195 38 050,00-38 350,00 38 200,00 21400,00 15 945,00 l5S85.00 15 225,00 14 865,00 14505,00 1414S,OO 13 785,00 13 425,00 13065,00 12 705,00 12345,o;> 
196 38 350,00-38 650,00 38 500,00 21610,00 16125,00 15765,00 15405,00 150◄5,00 14685,00 14325,00 13 965,00 13605,00 13 245,00 12 885,00 12525,00 
197 38 650,00--38 950,00 38 800,00 21 820,00 16 305,00 15945,00 15 585,00 IS 225,00 14865,00 14 505,00 14145,00 13 785,00 13 425,00 1306S,OO 12 70S,OO 
198 38 950,00-39 250,00 )9 100,00 22030,00 16485,00 16 125,00 15765,00 15405,00 1 50◄5,00 14 685,00 14 325,00 13965,00 13605,00 132.45,00 12885,00 
199 39 250,00--39 SS0,00 )9 ◄00,00 22 240,00 16 665,00 16 305,00 15945,00 IS 585,00 15 225,00 14 865,00 14 505,00 14145,00 13 785,00 13425,00 13065,00 
200 ]9 550,00-39 850,00 39700,00 22450,00 16845,00 16 485,00 16 125,00 15765,00 15405,00 15045,00 14685,00 14325,00 13965,00 13605,00 13245,00 
201 39 850,00---40 150,00 40000,00 22660,00 17 025,00 16 665,00 16 305,00 15945,00 15585,00 15225,00 14 865,00 14505,00 14145,00 13785,00 13 425,00 

"'' 40 150,00-40 4S0,00 40 300,00 22 870,00 17205,00 16 845,00 16485,00 16125,00 15 765,00 15 405,00 15045,00 14 685,00 14325,00 13965,00 13 605,00 

~' 40 4-50,00-40 750,00 40600,00 23080,00 17 385,00 17025,00 16 665,00 16305,00 15945,00 IS 585,00 1S225,00 14865,00 14 505,00 14145,00 tl 785,00 
~ 40 750,~-◄ 1 050,00 40900,00 23 290,00 17 565,00 17 205,00 16 845,00 16485,00 16125,00 IS 765,00 15405,00 15045,00 14 685,00 1<4325.00 13965,00 
izo5 41 050,00-41 350,00 4-l 2CNl,OO 23500,00 17745,00 17 385,00 17025.00 I 16665,00 16305,00 15945,00 IS 585,00 15225,00 14-865,00 14 505,00 14145,00 
l106 41 350,00-41 650,00 41 500,00 23 710,00 17 925,00 11565,00 17205,00 16845,00 16485,00 16125,00 IS 765,00 15405,00 1504S,OO 146BS,OO 14325,00' 
i,o, 41650,00-41950,00 41 800,00 23920,00 ,8 105,00 17 745.00 17 385,00 17025,00 16665,00 16 305,00 15945,00 15585,00 15 225,00 14 865,00 14 505,oo 

= 41 950,00----42 250,00 42100,00 24130,00 18 285,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 16485,00 16125,00 15 765,00 IS 405,00 15 04S,OO 14 685,00 
42 250,00-42 550,00 42 400,00 24340,00 18 465,00 18 105,00 17745,00 17 385,00 17025,00 16665,00 16305,00 IS 945,00 15 585,00 15 225,00 14865,00 

~IO 42 550,00-42 850,00 42700,00 24550,00 18645,00 11! 285,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 16485,00 16125,00 1S765,00 }S405,00 1S04S,OO 
11 42 850,00--43 150,00 43000,00 24 760,00 18825,00 18 465,00 18105,00 17 745,00 17 385,00 17025,00 16665,00 16 305,00 15 945,00 15 S&S,00 15 225,00 
12 43 150,00-43 450,00 43 300,00 24970,00 19 005,00 18 645,00 18285,00 17 925,00 17 565,00 17205,00 16 845,00 16485,oeit 16 125,00 15765,00 15 405,00 
13 43 450,00-43 750,00 43600,00 25180,00 I? 185,00 18 825,00 18 465,00 18105,00 17 745,00 11385,00 17025,00 16665,00 16305,00 15945,00 15585,00 
14 43 750,00-4-4 050,00 43900,00 25 390,00 19 365,00 19005,00 18 645,00 18 285,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 16 485,00 16125,00 15 765,00 
15 44 050,00-4-4 350,00 44 200,00 25 600,00 19S45,00 19185,00 18825,00 18 465,00 18 105,00 17745,00 17 385,00 17025,00 ::~: 16305,00 15 945,00 
16 44 350,00-4-4 650,00 4;4 500,00 25 810,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17925,00 17 565,00 17205,00 16485,00 16125,00 
17 44 650,00-44 950,00 44 800,00 26 020,00 19 905,00 19 545,00 19 185,00 18 825,00 18465,00 18 105,00 17745,00 17 385,00 17 025,00 16 &65,00 16 305,ob 
18 44 950,00-45 250,00 45 100,00 26 230,00 20 085,00 19725,00 19365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17925,00 17565,00 17205,00 16 845,00 16485,00 
19 45 250,00-45 550,00 45 400,00 26 440,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 19 185,00 18825,00 18 465,00 18105,00 17745,00 l7 385,00 17025,00 16665,00 

!20 45 550,00-45 850,00 45700,00 26 650,00 20 445,00 20085,00 19 725,00 19365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 
221 45 850,00--46 150,00 46000,00 26 860,00 20625,00 20265,00 19905,00 ·19545,00 19 185,00 18825,00 18465,00 18 105,00 17 745,00 11 385,00 17 025,00 
222 46 150,00--46 450,00 46 300,00 27070,00 20 805,00 20 445,00 20085,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18285,00 17 925,00 17 565,00 17205,00 
223 46 4-50,00--46 750,00 46600,00 27 280,00 20985,00 20 625,00 20265,00 19905,00 19545,00 19185,00 18 825,00 18465,00 18105,00 17745,00 17 385,00 
224 46 750,00-47 050,00 46900,00 Z1 490,00 21 165,00 20 805,00 20 445,00 20085,00 19725,00 19365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17 925,00 17 565,00 
225 47 050,00-47 350,00 47 200,00 27 700,00 21 l◄S,00 20985,00 20625,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 19185,00 18 825,00 t8<f65,00 18 105,00 17745,00 

~ 
47 350,00-4-7 650,00 47 500,00 Z1910,00 21 525,00 21 165,00 20805,00 20445,00 20085,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18285,00 17 925,00 

;j' 4-7 650,00-47 950,00 47 800,00 28 120,00 21 705,00 21 345,00 20985,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19545,00 19185,00 18 825,00 18465,00 18105,00 

~ 
47 950,00-48 250,00 48 100,00 28 330.00 21 885,00 21525,00 21165,00 20805,00 20 445,00 20085,00 19725,00 19365,00 t9 00S,OO 18645,00 18285,00 
48 250,00-48 550,00 48 ◄00.00 28 540,00 22 065,00 21 705,00 2134-5,00 20985,00 20625,00 20 265,00 19 905,00 19545,00 19185,00 18825,00 18 465,00 

~ 48 550,00-48 850,00 48 700,00 28750,00 22245,00 21885,00 21 525,00 21 165,00 20 805,00 20 445,00 20085,00 19725,00 19 365,00 19 005,00 18645,00 

ll• f 48 850.00-49 150,00 I 49000,00 f28960,00 f 22 425,00 f22 065,UO f21 705,00 f21 345,00 f20985,UO f 20bl.S,OO '20265,00 1£19905,00 fl 954S,OO £ 19185,00 f 18825,00 

2 49 150,00-49 450,00 49 300,00 29 170,00 22605,00 22 245,00 21 885,00 21 S25,00 21 165,00 20 805,00 20 445,00 20 085,00 19 725,00 19365,00 19005,00 

' 49 450,00-49 750,00 49600,00 29380,00 22 785,00 22 425,00 22 065,00 21 705,00 21 345,00 20 985,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 19 185,00 

l4 49 750,00--50 050,00 49 900,00 29590,00 22965,00 22 605,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21165,00 20 805,00 20 445,00 20085,00 19 725,00 19 365,00 

5 50 050,00--50 ]50,00 50200.00 29 800,00 23145,00 22 785,00 22 425,00 22065,00 21 705,00 2L345,oo 20 985,00 20625,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 

l6 SO 350,00--SO 650,00 50500,00 )0010,00 23 325,00 22 965,00 22605,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21165,00 20 805,00 204-45,00 20085,00 19725,00 

7 SO 650,00-50 950,00 SO 800,00 30220,00 23 505,00 23145,00 22 785,00 22 425,00 22065,00 21 705,00 21 345,00 20985,00 20 625,00 20265,00 19 905,00 

l8 50950,00--51 250,00 51100,00 30 430,00 23 685,00 23 325,00 22 965,00 22 605,00 22 245,00 21885,00 21 525,00 211 65,00 20805.00 20445,00 20085,00 

• 51 250,00--51 550,00 51 400,00 )0640,00 23 865,00 23505,00 23145,00 22785,00 22425,00 22065,00 21 705,00 21 l-45,00 20 985,00 20625,00 20265,00 

,0 SI 550,00-51 850,00 SI 700,00 )0850,00 24045,00 23685,00 23 325.00 22965,00 22 605,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21165,00 20805,00 204-45,00 

I SI 850,00--52 150,00 52000,00 ll 060,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23 145,00 22785,00 22 425,00 22065,i:'O 21705,00 21 l-45,00 20985,00 20625,00 
2 52 150,00-52 450,00 52 300,00 31 270,00 24 405,00 24045,00 23 685,00 23 )25,00 22965,00 22605,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21165,00 20805,00 

' 52 450,00-52 750,00 52 600,00 31480,00 24585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23 145,00 2278S,OO 22 425,00 22 065,00 21 705,00 21 l-45,00 20 985,00 

" 52 7S0,00--5) 050,00 52900,00 31 690,00 24 765,00 24405,00 24045,00 23685,00 23 325,00 22 965,00 22605,00 22 245,00 21885,00 21 525,00 211 65,00 

5 53 050,00-SJ 350,00 53 200,00 31 900,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23145,00 22785,00 22 425,00 2206S,00 2170S,00 21 345,00 

16 53 350,00-53 650,00 S3 500,00 )2110,00 25 125,00 24 765,00 24 405,00 24045,qo 23685,00 23 325,00 22 965,00 22605,00 22 245,00 21885,00 21 525,00 ., 53 650,00-53 950,00 53 800,00 )2320,00 25 305,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 23505,00 23 145,00 22785,00 22425,00 22065,00 2l 705,00 

~ 53 950,00-54 250,00 S4100,00 ]2530,00 25 485,00 25125,00 24765,00 24 405,00 24045,00 23 685,00 23 325,00 22965,00 22605,00 22 245,00 21 885,00 

• S4 250,00-S4 550,00 S4 400,00 32740,00 25 665,00 25305,00 24 945,00 24 585,00 24 225,QO 23 865,00 23 505,00 2l 145,00 22 785,00 22 425,00 22065,00 

i() 54 550,00--54 850,00 S4 700,00 32 950,00 25 845,00 25485,00 25 125,00 24 765,00 24405,00 24 045,00 23 685,00 23 )25,00 22965,00 22 605,00 22245,00 

1 S4 850,00-55 150,00 55000,00 33 160,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24 945,00 24585,00 24 225,00 23865,00 23 505,00 23145,00 22785,00 22 425,00 

2 55 150,00-55 450,00 55 300,00 33370,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 24 765,00 24 ◄05,00 24- 045,00 23685,00 23 325,00 22965,00 22605,00 

' SS 450,00--55 750,00 SS 600,00 33580,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23145,00 22785,00 

- SS 750,00-56 050,00 SS 900,00 ]3 790,00 26 565,00 26205,00 25 845,00 25 485,00 25125,00 24 765,00 24 405,00 24045,00 23 685,00 23 325,00 22965,00 

5 56 050,00--56 350,00 56 200,00 3-4000,00 26 745,00 26385,00 26025,00 25 665,00 25 305,00 24 945,00 24585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23 145,00 

~ 56 350,00-56 650,00 56 500,00 34210,00 2!,925,00 26 565,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 24 765,00 24405,00 24045,00 23685,00 23 325,00 

7 56 650,00--56 950,00 56 800,00 )4420,00 27 105,00 26745,00 26 385,00 26025,00 25 665,00 25 305,00 24 945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 

8 56 950,00--57 250,00 57 100,00 )4630,00 27285,00 26 925,00 26 565,00 26205,00 25 845,00 254-85,00 25 125,00 24765,00 24-405,00 24 045,00 23 685,00 

• 57 250,00--57 550,00 57400,00 J4 840,00 'l7465,00 27 1Q5,00 26745,00 26 385,00 26 025,00 25665,00 25 305,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 

lo> 57 550,00-57 850,00 57700,00 35050,00 27645,00 21285,00 26 925,00 26 565,00 26205,00 25 845,00 25 485,00 25125,00 24 765,00 24 ◄05,00 24045,00 

1 57 850,00-58 150,00 58000,00 35 260,00 27 825,00 27465,00 27105,00 26745,00 26 385,00 26 025,00 25665,00 25 305,00 24945,00 24585,00 24 225,00 

12 S8 150,00-58 450,00 S8 300.00 35470,00 28005,00 27645,00 r1 285,00 26925,00 2.6 565.00 26 205,00 25 845,00 25485,00 25 125,00 24765,00 24 405,00 

~ 
58 4-50,00-58 750,00 58600,00 35 680,00 28185,00 27825,00 27465,00 V 105,00 2.6745,00 26 385,00 26 025,00 25 665,00 25 J05,00 24945,00 24 585,00 

58 750,00- 59 050,00 58900,00 35890,00 28 365,00 28005,00 27645,00 V 285,00 2.6925,00 2.6565,00 26 205,00 25 84S,OO 25 485,00 25 125,00 24 765,00 

5 59 050,00-59 350,00 59 200,00 36 100,00 28 545,00 28185,00 n 825,oo V 46S,OO T1 105,00 26745,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24 945,00 

~ 59 350,00-59 650,00 59 S00,00 36310,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 'l7 645,00 27 285,00 26 925,00 26 565,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 

7 59 650,00-59 950,00 59 800,00 36520,00 28 905,00 28545,00 28 185,00 27 825,00 27 465,00 'l7 IOS,OO 26745,00 26 385,00 26025,00 25665,00 25 305,00 

~ 59 950,00--60 250,00 60 100,00 36730,00 29 085,00 28 725,00 28365,00 28005,00 T1645,00 Z1 285,00 26 925,00 26 565,00 26205,00 25845,00 25 485,00 

• 60 250,00--60 550,00 60400,00 36 940,00 29'265,00 28 905,00 28545,00 28 185,00 n 825,00 TT 465,00 1:1105.00 2(,745,00 26 385,00 26025,00 25 665,00 

0 60 S50,00--60 850,00 60700,00 37 150,00 29 445,00 29 085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 2164-5,00 27 285,00 26 925,00 26 565,00 26 205,00 25 845,00 

1 60 850,00--61 150,00 61 000,00 37 360,00 29 625,00 29 265,00 28905,00 28 545,00 28 185,00 27 825,00 27 465,00 27 105,00 26745,00 26385,00 26025,00 

12 61 150,00--61 450,00 61 300,00 ]7 570,00 29 805,00 29 445,00 29085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 27 645,00 27285,00 26925,00 26 565,00 26 205,00 

' 61 450,00--61 750,00 61 600,00 37780,00 29985,00 29 625,00 29 265,00 28 905,00 28 545,00 28185,00 Z1 825,00 27465,00 27105,00 26 745,00 2& 385,00 

" 61750,00--62050,00 61900,00 37990,00 30165,00 29 805,00 29 445,00 29085,00 28 725,00 28365,00 28005,00 27645,00 27 285,00 26 925,00 26 56S,OO 

~ 
62 050,00--62 350,00 62200,00 38 200,00 30345,00 29 985,00 29625,00 29265,00 28 905,00 28 545,00 28185,00 V 825,00 27 465,00 27 105,00 26 74S,OO 

62 350,00--62 650,00 62 S00,00 38410,00 30525,00 30 t GS,OO 29 II05.00 29 445,00 29 085,00 28 725,00 28 36S,OO 28005,00 27 645,00 27 285,00 26 925,00 

d 
~ ~· 
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m f 62 650,00---62 950,00 f 62800,00 f38 620,00 (30 705,00 (30 345,00 ( 29 985,00 
278 62 950,00-63 250,00 63 100,00 l8 &30,00 30 885,00 30 525,00 30 165,00 
279 63 250,00-63 SS0,00 63400,00 39040,00 31 065,00 30705,00 30 3-45,00 
280 63 550,00-63 850,00 63700,00 39250,00 31 245,00 30885,00 30 525,00 
28 > 63 850,00-64 150,00 64 000,00 394GO,OO 31 425,00 31065,00 30705,00 
282 64 150,00-64 450,00 64 300,00 39670,00 31 605,00 31 245,00 30885,00 ,., 64 450,00-64 750,00 646(X),00 39880,00 31 785,00 31425,00 31 065,00 
284 64 750,00--05 050,00 64900,00 40090,00 31 965,00 31 605,00 31 245,00 
285 65 050,00--65 350,00 65200,00 40300,oo 32 145,00 31 785,00 31425,00 
286 65 350,00--65 650,00 65 S00,00 40 510,00 32 325,00 31965,00 31 605,00 

£29625,00 f2926S,OO f28 905.00 f28 545,00 f2S 185,00 ( 27 825,00 f27 465,00 f27 105,00 
29S05,00 29445,00 29085,00 28725.00 28 365,00 28005,00 27 64-5,00 27 285,00 
29985,00 29 625,00 29 265,00 28905,00 28 545,00 ~8 185,00 27 825,00 27 465, 
30 165,00 29 805,00 29445,00 29 085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 27 645, 
30 345,00 29 985,00 29 625,00 29 265,00 28905,00 28 545,00 28 185,00 27 825, 
JO 525,00 JO 165,.00 29 805,00 29 445,00 29065,00 28725,00 28365,00 28 005, 
30705,00 30345,00 29 985,00 29 625,00 29265,00 28 905,00 28545,0\I 28 185, 
30885,00 30525.00 30165,00 29805,00 29445,00 29085,00 28 725,00 28365, 
31 065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29 625,00 29 265,00 28 905,00 28545, 
J I 245,00 30885,00 30525,00 30165,00 29 805,00 29445,00 29 085,00 28n5, 

287 65 650,00---65 950,00 65800,00 40720,00 32 505,00 32145,00 31 785,00 
288 65 950,00--66 250,00 66100,00 40930,00 32 685,00 32 325,00 31 965,00 
289 66 250,00--66 550,00 66 400,00 411 40,00 32 865,00 32 505,00 32 145,00 

31 425,00 31065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29 625,00 29265,00 2Bj05, 
31 605,00 31245,00 30885,00 30525,00 30165,00 29 805,00 29445,00 29085, 
J I 785,00 31425,00 31 065,00 30705,00 30345,00 29 985,00 29625,00 29265, 

290 66 550,00--66 850,00 66 700,00 41 350,00 33045,00 32 685,00 32325,00 31 965,00 31 605,00 31 245,00 30885,00 30525,(X'I 30165,00 29805,00 29445, 

291 66 850,00--67 150,00 67000,00 41 S60,00 JJ 225,00 32865,00 32505,00 32 145,00 31785,00 31 425,00 31065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29625, ,., 67 150,00--67 450,00 67 300,00 41 TT0,00 33405,00 33045,00 32 685,00 32 325,00 31965,00 31 605,00 31245,00 30885,00 JO 525,00 30 165,00 29805, 
293 67 450,00-67'750,00 67 600,00 41 980,00 33 585,00 33 225,00 32 865,00 32505,00 32145,00 31785,00 31 425,00 31065,00 30705,00 30345,00 29~85, 
294 67 750,00-68 0S0,00 67 900,00 42 190,00 33765,00 33 ..0S,OO 33 045,00 32 685,00 32 325,00 JI 965,00 31 605,00 31245,00 30 885,00 JO 525,00 ao 165, 
295 68 050,00--68 350,00 68 2.00,00 42 400,00 33 945,00 33 585,00 33 225,00 32 865,00 32505,00 32145,00 31 785,00 Jt 425,00 31 065,00 30705,00 30345, 

296 68 350,00--68 650,00 68 500,00 42 6IO,OO 34 125,00 "765,00 -33 405,00 33045,00 32685,00 32325,00 31 965,00 31605,00 31 245,00 30885,00 JO 525, 

297 68 650,00--68 950,00 68 800,00 42 820,00 34 lOS,00 33 945,00 33 585,00 33 225,00 32 865,00 32 505,00 321 45,00 31 785,00 31 425,00 31 065,00 30705, 
298 68 9S0,00--69 250,00 69 100,00 43030,00 34485,00 34 125,00 33 765,00 33 405,00 33045,00 32685,00 32 325,00 31 %5,00 31 605,00 J I 245,00 30 885, 

299 69 250,00-69 550,00 69400,00 43 240,00 34665,00 34 305,00 33 945,00 33585,00 33 225,00 32 865,00 32 505,00 32145,00 31 785,00 31425,00 31 065, 
300 69 $50,00-69 850,00 69700,00 43 450,00 34 845,00 34 485,00 34 125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32685,00 32 325,00 31965,00 31 605,00 J I 245, 
301 69 850,00-70 150,00 70000,00 43 660,00 35 025,00 34 665,00 ·34 305,00 33945,00 33 585,00 33225,00 32 865,00 32505,00 321 45,00 31 785,00 31 425, 
302 70 150,00-70 450,00 70 300,00 43 870,00 35 205,00 34845,00 34 485,,00 34 125,00 , 33765,00 33 405,00 33045,00 32685,00 32 325,00 31 965,00 3 1605, 
303 70 450,00-70 750,00 70600,00 44 080,00 35385,00 35025,00 34 665,00 34 305,00 33945,00 33 585.00 33 225,00 32865,00 32 50S,QO 32 145,00 31 785, 
304 70750,00-71 050,00 70 900,00 44 290,00 JS 565,00 JS 205,00 34 845,00 34485,00 34 125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32685,00 32 325,00 J I 965, 
305 71 050,00-71 350,00 71 2.00,00 44 500,00 35745,00 35385,00 35 025,00 34 665,00 34305,00 33945,00 33 585,00 332'25,00 32865,00 32505,00 32 145, 
306 71 350,00-71 650,00 71 500,00 44 710,00 35925,00 35565,00 35205,00 34 845,00 34485,00 34 125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32 685,00 32325, 
307 71 650,00-71 _950,«> 71 800,00 44 920,00 36 105,00 35745,00 35 385,00 35025,00 34665,00 34305,00 33945,00 33 585,00 33225,00 32 865,00 32 505, 
308 71 950,00-72 250,00 72 100,00 45 130,00 36285,00 JS 925,00 35565,00 
309 72 250,00-72 550,00 72 400,00 45340,00 36465,00 36105,00 35745,00 
310 72 550,00-72 850,00 72700,00 ~ 550,00 36645,00 36285,00 JS 925,00 

JS 205,00 iJ48-45,00 34 485,00 34125,00 33 765,00 33405,00 33 045,00 32685, 
.35385,00 35025.00 ~=:: 34J05,00 339.i:S,oo 33585,00 33 225,00 32865, 
JS 565,00 ,s205,oo 34 485,00 34 125,00 33 765,00 33405,00 33045, 

311 72 850,00-73 150,00 7JCOO,OO 45760,00 36825,00 36 465,00 36 105,00 35 745,00 35.385,.00 35025,00 34665,00 34305,00 33945,00 33 585,00 33 225, 
312 73 150,00-73 450,00 73 300,00 45970,00 37005,00 36645,00 36285,00 35925,00 35565,00 35205,00 34 845,00 34 485,00 34125,00 33765,00 33405, 
313 73 450,00-73 750,00 73 600,00 46 180,00 37 185,00 36825,00 36465,00 36 105,00 35745.00 JS 385,00 35025,00 34 665,00 34305,00 33945,00 33585, 
31◄ 73 750,00-74 050,00 73900,00 46390,00 37 365,00 37005,00 36 645,00 3628S,OO 35925,00 35565,00 35205,00 34 845,00 34 485,00 34 125,00 33765, 
31 5 74 050,00-74 350,00 742.00,00 "6600,00 37 S45,00 37 185,00 36 825,00 36465,00 36105,00 35745,00 JS 385,00 35025,00 34665,00 34 305,00 33945, 
316 74 350,00-74 650,00 74 500,00 46810_.00 37725,00 37 365,00 37005,00 .36645,00 36 285,00 35 925,00 JS 565,00 35205,00 34845,00 34 485,00 34125, 
317 74 650,00-74 950,00 74 800,00 47 020,00 37 905,00 37 S-45,00 37 185,00 
318 74 950,00-75 250,00 75 100,00 47 230,00 38085,00 37725,00 37 365,00 

36 825,00 36465,00 36 105,00 35745,00 JS 385,00 35025,0Q 34 665,00 34 305, 
37 005,00 36 645,00 36 285,00 JS 925,00 35565,00 35205,00 34 845,00 34 485, 

319 75 250,00-75 550,00 75 400,00 47 440,00 38295,00 37905,00 37 S4S,OO 37 185,00 36 825,00 36 465,00 36 105,00 35745,00 35385,00 35025,00 34 665, 
320 75 5.50,00-75 850,00 75 700,00 47 650,00 38 505,00 38 085,00 311~.oo 37 365,00 37005,00 36645,00 36 285,00 35925,00 JS 565,00 35 205,00 34 845, 
321 , 75 850,00--76 150,00 76000,00 47 860,00 38715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37 185,00 36 825,00 36465,00 36 !05,00 35745,00 35 385,00 35 025, 
322 76 150,00-76 450,00 76 300,00 48070,00 38925,00 38 505,00 38 085,00 37 725,00 1 37 365,00 37005,00 36 645,00 36 285,00 JS 925,00 35 565,00 35205, 

323 76 450,00-76 750,00 76 600,00 48280,00 39135,00 38715,00 38 295,00 
32' 76 750,00--n 050,00 76 900,00 48490,00 39 345,00 38925,00 38 505,00 
325. n oso,00-n 350,oo n 200,00 48 700,00 39555,00 39135,00 38715,00 
326 11 350,00-n 650,00 n soo,oo 48910,00 39765,00 39 345,00 38925,00 
327 n 650,00---TI 950,00 nSCWJ,oo 49 120,00 39 975,00 39555,00 39 135,00 
328 n 950.00-18 250,oo 78100,00 49330,00 40 185,00 39765,00 39 345,00 
329 78 250,00-78 550,00 78 400,00 49 540,00 40395,00 39975,00 39555,00 
330 78 550,00-78 850,00 78 700,00 49 750,00 40605,00 40185,00 39765,00 
331 78 850,00---79 150,00 79000,00 49960,00 40815,00 40395,00 399?5,00 
332 79 150,00-79 450,00 793CN},00 50 170,00 41 025,00 40605,00 40 185,00 
333 79 450,00-79 750,00 79600,00 .50380,00 41 235,00 40815,00 40395,00 
334 79 750.~ 050,00 79900,00 50590,00 41445,00 41 025,00 40605,00 
335 80 050,00--80 350,00 80200,00 50800,00 41 655,00 41 235,00 40815,00 
336 80 350,00-80 650,00 80500,00 51 010,00 41 865,00 41445,00 41 025,00 
337 80 650,00-80 950,00 80800,00 51 220,00 42075,00 41655,00 41 235,00 
338 80 950,00--81 250,00 81100,00 51 430,00 42285,00 41865,00 41 445,00 
339 81 250,00--81 550,00 81 400,00 51 640,00 42495,00 42075,00 41 655,00 
340 81 550,00-81 850,00 81700,00 St 850,00 42705,00 42285,00 41 865,00 
341 81 850,00-82 150,00 82000,00 52060,00 42915,00 42495,00 42075,00 
342 82 150,~2 450,00 82 300,00 52270,00 43125,00 42705,00 42285,00 
343 82 450,00-82 750,00 82600,00 52480,00 43335,00 42915,00 42495,00 
344 82 750,00-83 050,00 8290('1,00 52690,00 43545,00 43 125,00 42705,00 
345 83 050,00-83 350,00 83200,00 S29CX>,OO 43755,00 43335,00 42 915,00 
346 83 350,00-83 650,00 83 500,00 53110,00 43 965,00 43545,00 43 125,00 
347 83 650,00-83 950,00 83 800,00 53320.00 44175,00 437S5,00 43 335,00 , .. 83 950,00-84 250,00 84 100,00 53530,00 44385,00 43965,00 43 545,00 
349 84 250,00-34 550,00 84400,00 53740,00 44 595,00 44175,00 43755,00 
350 84 550,00--84 850,00 84700,00 53950,00 44 805,00 44 385,00 43965,00 
351 84 850,00-aS 150,00 85000,00 54160,00 45015,00 44595,00 44175,00 
352 85 150,00-85 450,00 85 300,00 54 370,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 
353 85 4.50,00-a5 750,00 85 600,00 54 580,00 45435,00 45015,00 44595,00 
354 85 750,00-86 050,00 85900,00 54 790,00 45645,00 45225,00 44 805,00 
355 86 0.50,00---86 350,00 86200,00 55000,00 45855,00 45435,00 45015,00 
356 86 350,00-86 650,00 86500,00 552IO,OO 46065,00 45 645,00 45 225,00 
357 86 650,00----86 950,00 86Boo,oo 55420,00 46 275,00 45855,00 45 435,00 
358 86 950,00-87 250,00 87100,00 55630,00 46 485,00 46065,00 45 645,00 
359 87 250,00-87 550,00 87 400,00 SS 840,00 46695,00 46275,00 45855,00 
360 87 550,00-87 850,00 87700,00 56050,00 46905,00 46485,00 46065,00 
361 87 850,00-88 150,00 88000,00 56 260,00 47115,00 46695,00 46275,00 
362 88 150,00----88 4.50,00 88300,00 56 470,00 47 325,00 46905,00 46485,00 
363 88 4.50,00-SS 750,00 88600,00 56 680,00 47535,00 47115,00 46695,00 
364 88 7.50,00-89 050,00 88900,00 56 890,00 47745,00 47 325,00 46 905,00 
365 89 0.50,00-89 350,00 89200,00 57 100,00 47955,00 47535,00 47 11 5,00 
366 89 350,00-89 650,00 89 500,00 57310,00 48 165,00 47 745,00 47 325,00 
367 89 650,0C>--89 950,00 89800,00 57 520,00 48375,00 47955,00 47 535,00 
368 89 950,00- 90 250,00 90100,00 57730,00 48585,00 48165,00 47745,00 

f37 905,00 f37 545,00 f37185,00 f.36 825,00 (36465,00 f36105,00 £35745,00 f3S 385, 
38085,00 37725,00 37 365,00 37 005,00 36 645,00 36 285,00 JS 925,00 JS 565, 
38 295,00 37905,00 37 545,00 37 185,00 36 825,00 36465,00 36 105,00 35745, 
38 505,00 38085,00 37725,00 37 365,00 37005,00 36645,00 36 285,00 JS 925, 
38715,00 38295,00 37905,00 37 545,00 37 185,00 36 825,00 36 465,00 36 105, 
38 925,00 38505,00 38085,00 37725,00 37 365.00 37005,00 36645,00 36 285, 
39135,00 38 715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37185,00 36 825,00 36 465, 
39 345,00 38 925,00 38 505,00 38 085,00 37 725,00 37 365,00 37005,00 36645, 
39555,00 39135,00 38715,00 38 295,00 37 905,00 37 545,00 37 185,00 36 825, 
39765,00 39 345,00 38925,00 38 505,00 38085,00 37725,00 37 365,00 37005, 
39975,00 39555.00 39135,00 38715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37185, 
40185,00 39765,00 39 345,00 38 925,00 38.505,00 38035,00 ll 725,00 37 365, 
40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38295,00 37905,00 37 545, 
40605,00 40 185,00 39765,00 39 345,00 38925,00 38 505,00 38 085,00 37 725, 
40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38 295,00 37905, 
41 025,00 40605,00 40 185,00 39765,00 39345,00 38 925,00 38 505,00 38085, 
41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38 295, 
41 445,oo 41 025,00 40605,00 40185,00 39 765,00 39345,00 38925,00 38 SOS, 
41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39 555,00 39135,00 38 715, 
41865,00 41445,00 41 025,00 40605,00 40 185,00 39765,00 39 345,00 38 925, 
42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135, 
42 285,00 41865,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 40185,00 39765,00 39345, 
42495,00 42 075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555, 
42705,00 42 285,00 41865,00 41 445,00 41 025,00 40 605,00 40 185,00 39165, 
42 915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 23S,OO 40815,00 40 395,00 . 39 975, 
43 125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 40185, 
43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395, 
43545,00 43 125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41 445,00 41 025,00 40605, 
43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815, 
43965,00 43 545,00 43 125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41 445,00 41 025, 
44175,00 43 7.55,00 43 335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235, 
44385,00 43965,00 43 545,00 43 125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41 445, 
44 595,00 44 175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42 495,00 42075,00 41 655, 
44805,00 44 385,00 43 965,00 43 545,00 43 125,00 42705,00 42285,00 41865, 
45015,00 44 595,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42 075, 
45 225,00 44 805,00 44385,00 43965,00 43545,00 43 125,00 42705,00 42285, 
45435,00 45015,00 44595,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495, 
45645,00 45 225,00 44 805,00 44385,00 43965,00 43545,00 43 125,00 42705, 
45855,00 45435,00 45015,00 44595,00 44175,00 43 755,00 43335.00 42915, 
46065,00 45645,00 45225,00 44805,00 44 3115,00 43 965,00 43 545,00 43125, 
46 275,00 45855,00 45435,00 45015,00 4459:),0() 44 175,00 43755,00 43335, 
46 485,00 46065,00 45 645,00 45 225,00 4:4 805,00 44385,00 43 965,00 43 545, 
46 695,00 46 275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44595,00 44175,00 43755, 
46 905,00 46 485,00 46065,00 45 645,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 43965, 
47115,00 46695,00 46275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44 595,00 44 175, 
47 325,00 46905,00 46 485,00 46065,00 45645,00 45 225,00 44 805,00 44 385, 



1941 249 

""'' Sd,u\ 
Mindbnntt 

'N, G<mlddoa 
No E,,,_k,:,mmc,n ...!Yer 

S(c.,.'INpp< .....,.,,. 
z..;.,., ir,J,........, ;.,.i.-.. 

I JI 
I ' Tui..Cg,ocp I Tarid',-p II \God ..... .... ....... 

I r 90 250,00--- 90 sso,oo 16' f 90400,00 f579-40,00 f48 795,00 (48375,00 (47955,00 
po 90 550,00- 90 850,00 90700,00 S8 150,00 49 005,00 48 585,00 48 165,00 
/71 90 850,00--- 91 150,00 91 000,00 S8 360,00 49215,00 48 795,00 48375,00 

!" 91 150,00--- 91 450,00 91 300,00 SS 570,00 49 425,00 49005,00 48 585,00 
71 91 450,00--- 91 750,00 91 600,00 58 780,00 49635,00 49215,00 48795,00 

"' 91 750,00- 92 050,00 91 900,00 58 990,00 49845,00 49 425,00 49005,00 

I" 92 050,00- 92 350,00 92 200,00 59 200,00 50055,00 49635,00 49215,00 
76 92 350,00--- 92 650,00 92500,00 59 410,00 50265,00 49845,00 49425,00 
m 92 650,00--- 92 950,00 92 800,00 59620,00 50475,00 50055,00 49635,00 

f" 
92 950,00-- 93 250,00 93 100,00 59830,00 SO 685,00 50265,00 49845,00 

79 93 250,00-- 93 550,00 . 93400,00 600-W,OO 509?5,00 50 475,00 SO 055,00 
80 93 550,00--- 93 850,00 93 700,00 60 250,00 51 105,00 SO 685,00 50 265,00 

§ 
93 850,00--- 94 150,00 94000,00 60 460,00 51 315,00 SO 895.00 50 475,00 
94 150,00--- 94 450,00 94300,00 60670,00 SI 525,00 51105,00 50685,00 
94 450,00--- 94 750,00 94 600,00 60880,00 51 735,00 51 315,00 50895,00 
94 750,00-- 95 050,00 94 900,00 61 090,00 51 945,00 51 525,00 51 105,00 
95 050,00-- 95 350.00 95.?00,00 61 300,00 52155,00 51 735,00 51 315,00 

~ 95 350,00--- 95 650,00 95 500,00 61 510,00 52365,00 51945,00 51 525,00 
95 650,00--- 95 950,00 95 800,00 61 720,00 52575,00 52 155,00 51 735,00 

8 95 950,00--- 96 250,00 96 100,00 61 930,00 52785,00 52365,00 51945,00 

' 96 250,00--- 96 550,00 96400,00 62 140,00 52 995,00 52575,00 52155,00 
!O 96 550,00-- 96 850,00 96 700,00 62350,00 53185,00 527-85,00 52365,00 
1 96 850,00--- 97 150,00 97 000,00 62 560,00 53350,00 52995,00 52575,00 
2 97 150,00- 97 450,00 97300,00 62770,00 53515,00 53 205,00 52785,00 
J 97 450,00--- 97 750,00 97600,00 62 980,00 53 680,00 53415.~ 52995,00 ,. 97 750,00--- 98 050,00 91900.00 63190,00 53 845,00 5365,f)) 53205,00 
; 98 050,00--- 98 350,00 98200,00 63<00.00 54010,00 53835,00 53 415,00 .. 98 350,00-- 98 650,00 98 500,00 63610,00 54175,00 5-4045,00 53 625,00 
n 98 650,00- 98 950,00 98800,00 63 820,00 54 340,00 54 255,00 53 835,00 
8 . 98 950,00- 99 250,00 99 100,00 6' 030,00 54 505,00 54 465,00 54045,00 

~ 
99 250,00- 99 550,00 99,400,00 64 240,00 54670,00 S4 670,00 54255,00 
99 550,00- 99 850,00 99700,00 64 450,00 54835,00 54835,00 54 465,00 

1 99 650,00---100 150,00 100 000,00 64 660,00 55000,00 5scm,oo 54675,00 
2 100 150,00--100 450,00 100300,00 6487Q.,00 55165,00 55 165,00 54 885,00 
J 100 450,00-lQO 750,00 100600,00 65 080,00 55330,00 55 330,00 55 095,00 

" 100 750,00--1(11 050,00 lOOCXXl,00 65 290,00 55 495~00 55 495,00 55305,00 
5 101 050,00---101 350,00 ,q, 200,00 65 500,00 55 660,00 55660,00 55515,00 

I<, 101 350,00--101 650,00 101 500,00 65710,00 55 825,00 55825,00 55 725,00 
r 101 650,00-101 950,00 10 1 800,00 65920,00 55 990,00 55950,00 55935,00 

~ IOI 950,00-102 250,00 102 100,00 66 130.00 56155,00 56155,00 56 145,00 
102 250,00-102 550,00 102 400,00 66340,00 56 320,00 56 320,00 56320,00 

iO 102 550,00-102 850,00 102 700,00 66 550,00 56485,00 56 465,00 56 485,00 
1 102 850,00---103 150,00 103000,00 66 760.00 56 650,00 56 650,00 56650,00 
~ 103 150,00--103 450,00 103300,00 66970,00 56815,00 56815,00 56815,00 
3 103 450,00--103 750,00 103 600,00 67 180,00 56 980,00 56980,00 56 960,00 

103 750,00--H)4 050,00 103 900,00 67 390,00 57 145,00 57 145,00 57 145,00 

; 104 050,00-104 350,00 104 200,00 67600,00 57 310,00 57 310,00 s1310,00 I 
• 104 350,00-104 650,00 104 500,00 67 810,00 57475,00 57 4-5,00 57475,00 
7 104 650,00--104 950,00 104 800,00 68020,00 57 640,00 57 640,00 57 640.00 I 
8 104 950,00--105 250,00 105 100,00 68 230,00 57805,00 57 805,00 57 805,00 

~ 105 250,00--105 550,00 105 400,00 68 440,00 57970,00 57970,00 57970,00 
105 550,00--105 850,00 105 700,00 68650,00 58135,00 58135,00 58135,00 

1 105 850,00-106 150,00 106000,00 68 860,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00 

~ l06150,00-106450,00 106300,00 690i0,00 58 465,00 58465,00 58465,00 
106 450,00--106 750,00 106600,00 69 280,00 58 630,00 58 630,00 58 630.00 I 

~ 106 750,00--107 050,00 106 CXXl,OO 69 485,00 58 795,00 58795,00 58 795,00 

~ 107050,00--107 350,00 l07 200,00 69680,00 58 960,00 58 960,C.O 58960,00 
107 350,00-107 650,00 107 500,00 69875,00 59125,00 59125,00 59 125,00 
107 650,00--107 950,00 107800,00 70070,00 59 290,00 59 290,00 59 290,00 
107 950,00-108 250,00 108100,00 70265,00 59455,00 59455,00 59455,00 
108 250,00-108 550,00 108 400,00 70460,00 59620,00 59 620,00 59620,00 
108 550,00-108 850,00 108 700,00 70655,00 59785,00 59785,00 59785,00 l 
108 850,00--109 150,00 10!) 000,00 70850,00 59950,00 59950,0()" 59 950,00 
109 150,00-109 450,00 109300,00 71 045,00 60115,00 601 15,00 60 11 5,00 
109 450,00-109 750,00 109 600,00 71 240,00 60280,00 60 280,00 60280,00 
109750,00--110050,00 109900,00 71 ◄35,00 60 445,00 60445,00 60445,00 
110 050,00--110 350,00 110200,00 71630,00 60610,00 60610,00 60610,00 
110 350,00--110 650,00 110 500,00 71 825,00 60 775,00 60775,00 60775,00 
110 650,00---110 950,00 110800,00 72020,00 60940,00 60 940,00 60 940,00 

8 110 950,00-11 1 250,00 111100,00 72215,00 61105,00 61105,00 61105,00 
111 250,00-1 11 550,00 111400,00 72410,00 61270,00 61 Z70,00 61 270,00 

0 111 550,00--111 850,00 111 700,00 72 605,00 61 435,00 61435,00 61435,00 
111850,00---11 2 150,00 112 000,00 72 800,00 61 600,00 61 600,00 61600,00 

i 112 150,00---112 450,00 112 300,00 72 995,00 61 765,00 61765,00 6 1 765,00 
112450,00--112 750,00 11 2600,00 73190,00 61 930,00 61930,00 61 930,00 
112 750,00--113 050,00 112 900,00 73385,00 62095,00 62095,00 62095,00 
113 050,00--113 350,00 113 200.00 73 SB0,00 62 260,00 62260,00 62260,00 
113 350,00-113 650,00 11 3 500,00 73 775,00 62 425,00 62425,00 62 425,00 
113 650,00-113 950,00 11 3 800,00 73970,00 62590,00 62590,00 62590,00 
113 950,00-114 250,00 114100,00 74165,00 62755,00 62755,00 62755,00 
114 250,00--114 550,00 114 400,00 74360,00 62 920,00 62920,00 62920,00 
114 550,00-114 850,00 114 700,00 7◄ 555,00 63 085,00 63 085,00 63085,00 
114 850,00-115 150,00 115 000,00 74 750,00 63 250,00 63 250,00 63 250,00 
115 150,00-115 450,00 115 300,00 74 945,00 6341 5,00 63415,00 63 41 5,00 
115 450,00-11 5 750,00 115 600,00 75 140,00 63580,00 63 580,00 63 580,00 
115 750,00-116 050,00 11 5 900,00 75335,00 63 745,00 63745,00 63745,00 
116050,00-116 350,00 116 200,00 75530,00 63910,00 63910,00 63 910,00 
116350,00-11 6 650,00 11 6 500,00 75 725,00 64 075,00 64 075,00 64075,00 
116 650,©--116 950,00 11 6800,00 75920,00 64240,00 64240,00 64 240,00 
t 16 950,00-117 250,00 117 100,00 76 11 5,00 64 405,00 64 405,00 64 405,00 
11 7 250,00--117 550,00 117400,00 76310,00 64570,00 64 570,00 64 570,00 
117.550,00--117 850,00 117 700,00 76 505,00 64 735,00 64i35,00 64735,00 
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(47 535,00 f 471l5,00 f ◄6695.0Q f4627S,00 

47745,00 ◄7 325,00 46905,00 46 485,00 
47955,00 47 535,00 47115,00 46695,00 
48165,00 47745,00 47 325,00 46 905,00 
48375,00 47955,00 47 535,00 47115,00 
48585,00 48165,00 47745,00 47 325,00 
48795,00 48375,00 47955,00 47 535,00 
49005,00 48 585,00 48165,00 47745,00 
49215,00 48 795,00 ◄8375,00 47955,00 
49 425,00 ◄9005,00 48585,00 48165,00 
-49635,00 -49215,00 48 795,00 48375,00 
498'45,00 49425,00 49005,00 48 585,00 
50055,00 49635,00 49215,00 48 795,00 
50265,00 49845,00 49425,00 ◄9005,00 
50-475,00 50055,00 49635,00 49215,00 
50685,00 SO 265,00 49 845,00 49 ◄25,00 
SO 895,00 50 475,00 50055,00 49635,00 
51 105,00 50 685,00 50 265,00 49845,00 
51315,00 50 895,00 50475,00 50055,00 
51525,00 51105,00 50685,00 50265,00 
51735,00 St 315,00 SO 895,00 50475,00 
51 945,00 51 525,00 51105,00 SO 685,00 
52 155,00 51 735,00 51 315,00 50 895,00 
52365,00 51945,00 51 525,00 51 105,00 
52575,00 52155,00 51735,00 51 315,00 
52785,00 52365,00 51945,00 51 525,00 
52995,00 52575,00 i2155,00 51 735,00 
53205,00 52785,00 52365,00 51945,00 
53 41 5,00 52 995,00 52575,00 52 155,00 
53 625,00 53 205,00 52785,00 52365,00 
)3 835,00 53415,00 52995,00 52575,00 
54045,00 53625,00 53205,00 52 785,00 
54255,00 53835,00 53415,00 52995,00 
54 465,00 54 045,00 53 625,00 53205,00 
54675,00 54 255,00 53835,00 53415,00 
54885,00 54465,00 54 045,00 53 625,00 
55095,00 54 675,00 54 255,00 53835,00 
55305,00 54 885,00 54 465,00 54 045,00 
55515,00 55095,00 54675,00 54 255,00 
55725,00 55305,00 54885,00 54 465,00 
55935,00 55515,00 55095,00 54675,00 
56 145,00 55 725,00 55305,00 54885,QOI 
56355,00 55935,00 55515,00 55095,00 
56 565,00 561◄5,00 55 725,00 55 305,00 
56 775,00 56 355,00 55935,00 55515,00 
56 985,00 56 565,00 56145,00 55725,00 

f57 195,00 f56 775,00 f56 355,00 f55935,00 
57 405,00 56985,00 56 565,00 56145,00 
57615,00 57195,00 56 775,00 56355,00 
57805,00 57405,00 56985,00 56 565,00 
57970,00 57615,00 57195,00 56 775,00 
58 135,00 57825,00 57405,00 56 985,00 
58300,00 58035,00 57615,00 57 195,00 
58465,00 58245,00 57 825,00 57 405,00 
58630.00 58 455,00 58035,00 57615,00 
58795,00 58 665,00 58245,00 57825,00 
58960,00 58875,00 58 455,00 58035,00 
59125,00 59085,00 58665,00 58245,00 
59290,00 59 290,00 58 875,00 58455,00 
59455,00 59455,00 59085,00 58665,00 
59620,00 59620,00 59295,00 58875,00 
59785,00 59785,00 59505,00 59085,00 
59 950,00 59 950,00 59715,00 59 295,00 
60lt5,00 60 11 5,00 59925,00 59505,00 
60280,00 60280,00 60135,00 59715,00 
60445,00 60 445,00 60345,00 59925,00 
60610,00 60610,00 60555,00 60135,00 
60 775,00 60 775,00 '60765,00 60345,00 
60940,00 60940,00 60940,00 60555,00 
61105,00 61 105,00 61105,00 60765,00 
61270,00 61 270,00 61270,00 60975,00 
61435,00 61 -435,00 61 435,00 61185,00 
61600,00 61 600,00 61600,00 61395,00 
61765,00 61 765,00 61 765,00 61605,00 
61 930,00 61 930,00 61930,00 61 815,00 
62095,00 62095,00 62095,00 62025,00 
62260,00 62260,00 62260,00 62 235,00 
62425,00 624ZS,OO 62 425,00 62425,00, 
62 590,00 62 590,00 62590,00 62590,00 
62755,00 62755,00 62755,00 62755,00 
62920.00 62920,00 62920,00 62920,00 
63085,00 63085,00 63 085,00 63085,00 
63250,00 63250,00 63250,00 63 250,00 
63415,00 63415,00 63 415,00 63415,00 
63 580,00 63 580,00 63580,00 63 580,00 
63745,00 63745,00 63745,00 63745,00 
63910,00 63910,00 63910,00 63 910,00 
64 075,00 64 075,00 64075,00 64075,00 
64 240,00 64 240,00 64 240,00 64 240,00 
64405,00 64 405,00 64 405,00 64<05.00 
64570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 
64735/l() 64 735,00 64735,00 64 735,00 

N°. 105 

' . . ..,., K.il!di.r JGo\tt ...... -- ...... 
i- 45855,00 f 45 435,00 f45015,00 

46 065,00 45645,00 45 225,00 
46 275,00 45855,00 45435,00 
46485,00 46065,00 45 645,00 
46695,00 46 275,00 45855,00 
46 905,00 46 485,00 46065,00 
47 115,00 46695,00 46275,00 
47325,00 46905,00 46485,00 
47 535,00 47 115,00 46 695,00 
477-45,00 47325,00 46 905,00 
47955,00 47 535,00 47 115,00 
48 165,00 47745,00 47 325,00 
48375,00 47955,00 47 535,00 
48585,00 48165,00 ◄7 745,00 

48795,00 48375,00 ◄7 955,00 

49005,00 48585,00 48165,00 
49215,00 48 795,00 48375,00 
49425,00 49005,00 48 585,00 
49635,00 49215,00 48795,00 
49845,00 49425,00 49005,00 
50055,00 49635,00 -49215,00 
50 265,00 49 845,00 49425,00 
50475,00 50055,00 49635,00 
SO 685,00 50265,00 49845,00 
50895,00 50 475,00 50055,00 
51105,00 50 685,0o 50 265,00 
51 315,00 50895,00 50475,00 
51 525,00 51105,00 SO 685,00 
51 735,00 SI 315,00 SO 895,00 
51 945,00 51 525,00 51105,00 
52155,00 51 735,00 51 315,00 
52 365,00 51 945,00 St 525,00 
52575,00 52155,00 51 735,00 
52785,00 52365,00 51 945,00 
52 995,00 52575,00 52 155,00 
53 205,00 52785,00 52365,00' 
53-415,00. 52995,00 52575,00 
53625,00 53 205,00 52 785,00 

• 53835,00 53415,00 529!15,00 
54 045,00 53 625,00 53 205,00 
54 255,00 53835,00 53415,00 
54 465,00 54045,00 53 625,00 
54675,00 54 255,00 53835,00 
S4 885,00 5-4 465,00 54 045,00 
55095,00 S467?,00 S4 255,00 
55 305,00 54885,00 54 465,00 

(55515,00 (55095,00 f54675,00 
55 725,00 . ·55305,00 54 885,00 
55935,00 55515,00 55095,00 
56 145,00 55 725,00 55305,00 
56355,00 55935,00 55515,00 
56565,00 56145,00 55 725,00 
56 775,00 56355,00 55935,00 
56985,00 56565,00 561 45,00 
57195,00 56 775,00 56355,00 
57405,00 56985,00 56565,00 
57615,00 57 195,00 56 775,00 
57 825,00 57 405,00 56 985,00 
58 035,00 57615,00 57 195,00 
58 245,00 57 825,00 57 405,00 
58 455,00 58035,00 57615,00 
58665,00 58245,00 57825,00 
58 875,00 58 455,00 58035,00 
59085,00 58 665,00 58 2-'5,00 
59295,00 58 875,00 58 455,00 
59 505,00 59 085,00 58 665,00 
59715,00 59295,00 58 875,00 
59 925,00 59505,00 59085,00 
60 135,00 59715,00 59 29S,OO 
60 345,00 59 925,00 59 505,00 
60555,00 60135,00 59715,00 
60765,00 60 345,00 59925,00 
60975,00 60555,00 60 IJ5,00 
61 185,00 60765,,00 60 345,00 
61 395,00 60 975,00 60555,00 
61605,00 61185,00 60765,00 
61 815,00 61395,00 60 975,00 
62 025,00 61 605,00 61185,00 
62 23S.00 61 815,00 61 395,00 
62 445,00 62 025,00 61 605,00 
62655,00 62 235,00 61 815,00 
62 865,00 62445,00 62 025,00 
63075,00 62655,00 62235,00 
63285,00 62 865,00 62 44S,OO 
63 495,00 63075,00 62655,00 
63 705,00 632.85,00 62865,oo· 
63910,00 63 495,00 63075,00 
64 075,00 63 705,00 63285,00 
64 240,00 63915,00 63495,00 
64 405,00 64' 125,00 63705,00 
64 570,00 64 335,00 63915,00 
64 735,00 64545,00 64 125,00 

JO ..... ....... 
(44 595, 

44 805, 
45015, 
45225, 
45435, 
45645 
45855 
46065 
46 275 
46 485 
46695 
46905 
47 lt 5 
47 325 
◄7535 
47745 
47955 
48165 
48375 
48 585 
48795 
49005 
49215 
49 425 
49635 
49 845 
50055 
50265 
30 475 
50685 
50895 
51105 
51 315 
51 525 
51 735 
51 945 
52155 
52365 
52 575 
52 785 
52995 
53205 
53 -41 5 
53625 
53 83S 
54 045 

,00 
00 
00 
00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
00 
,00 

f 5-4 255,00 
54 465,00 
54675,00 
54885,00 
55095,00 
55305,00 
55515,00 
55 725,00 
55935,Clr 
56 145,00 
56355,00 
56565,00 
56 775,00 

. 56985,00 
57 195,00 
57 405,00 
57615,00 
57 825,00 
58035,00 
58245,00 
58 ◄55,00 

58665,00 
58 875,00 
59085,00 
59295,00 
59505,00 
59715,00 
59925,00 
60135,00 
60345,00 
60555,00 
60765,00 
60975,00 
61 185,00 
61395,00 
61 605,00 
6 1815,00 
62025,00 
62235,00 
62445,00 
62655,00 
62 865,00 
63075,00 
6328S,OO 
63 495,00 
6370S,00 



"'· 
No. 

461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
m 
478 
479 
4M, 
481 
482 
483 
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..,, 
"""' Mfllelbctrig 

°"""""' - - --- I u z .. m:, lnkc:mm ·- ·, ' Taril:fvoep l Ta.ricf&:roq, ll """' """" .... ---
r 111sso.00-11 s 1so,oo f 11 8000,00 f76 700,00 f64900,00 £64900,00 ( 64900,00 

118 150,00-118450,00 11 8300,00 76895,00 6506S,OO 65065,00 65065,00 
118 450,00-118 750,00 118600,00 n 090,oo 65 230,00 65 230,00 65 230,00 
118750.00-119 050,00 11 8 900,00 n 285,00 65395,00 65395,00 65395,00 
119 050,00-1 19 3.50,00 119 200,00 71480,00 65 560,00 65560,00 65 560,00 
119350,00-119 650,00 119500,00 77675,00 65 725,00 65 725,00 65725,00 
119 650,00-119 950,00 119800,00 77 870,00 65 890,00 65 890,00 65 890,00 
119 950,00-120 250,00 120 100,00 78065,00 66055,00 66055,00 66055,00 
120 250,00-120 550,00 120400,00 78260,00 66 220,00 66220,00 66220,00 
120 550,00-120 850,00 120700,00 78455,00 66J8S,00 66J85,00 66385,00 
120 850,00-121 150,00 121000,00 78650,00 66550.00 66550,00 66 550,00 
121150,00-121 450,00 121300,00 78 &45,00 66715,00 66715,00 66715,00 
121 450,00--121 750,00 121 600,00 79040,00 66880,00 66 880,00 66880,00 
121 750,00-122050,00 121 900,00 79 235,00 67045,00 67 045,00 67 045,00 
122 050,00-122 350,00 122200,00 79430,00 672IO,OO 67210,00 67 210,00 
122 350,00---122 650,00 122500,00 79625,00 67 375,00 67 375,00 67 375,00 
122 650,00---122 950,00 122800,00 79 820,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 
122 950,00---123 250,00 123100..00 80015,00 67 705,00 67 705,00 67705,00 
1~ 250,00--123 550,00 12.HOO,OO 80 210,00 67 870,00 67 870,00 67 870,00 
1.23 550,00---123 850,00 123 700,00 80<05,00 68035,00 68035,00 68035,00 
123 850,00-124150,00 1240CWl,OO 80600,00 68200,00 68200,00 68200,00 
124 150,00-124 450,00 124300,00 80795,00 68365,00 68365,00 68 365,00 
124 450,00---124 7.50,00 124600,00 80990,00 68530,00 68 530,00 68 530,00 

Bei einem Einlcommen von mehr als 
124 750 Gulden wird der Mittelbetrag auf 
das nachst hohere Vielfache von 100 Gulden 
festgesetzt und betragt die Einkommen
steuer : 

in der Steuergruppe I : 65 vom Hundert 
des Mittelbetrags; 

in den Steuergruppen II und III : 55 vom 
Hundert des Mittelbetrags. 

Wenn die Zahl der im § 47 der Einkom
mensteuerverordnung 1941 bezeichneten 
Kinder mehr als zehn betragt, wird das Ein
kommen um je 600 Gulden fur das elfte und 
jedes weitere Kind herabgesetzt und die 
Steuer festgesetzt auf den Betrag, den ein 
Steuerpflichtiger, dem Kinderermassigung 
fiir zehn Kinder zusteht, bei dem so herab
gesetzten Einkommen schuldet. 

N °. 106. 

29. Mai z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium filr Finan
zen Uber die Aufsichtsratsteuer(Verord
nung Uber die Aufsichtsratsteuer 1941). 
(Verordnungsblatt , Stiick 24.) 

Auf Grund de·s § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars filr 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ I. 

(1) Unter der Bezeichnung ,,Aufsichts
ratsteuer" wird eine besondere Steuer von 
den AufsichtsratvergUtungen ( commissaris
Joon) erhoben, die unter § 1 der G ewinn
steuerverordnung 1940 (Nr. 83/1940) fal
lende K orperschaften ftir die Tatigkeit ihrer 
Aufsichtsratmitglieder gewahren. 

Die.~~-: 
De ~bedc:u.gtin, 

' . ' ' 1 . • ..... "'"'" -- """"' ...... """" ..... - ....... - ...... - ....... ........ 
f64900,00 (64900,00 (64900,00 f64 900,00 £64900,00 (64755,00 (64315,00 

65 065,00 65065,00 65065,00 65 065,00 65065,00 64 965,00 64 545,00 
65 230,00 65230,00 65 230,00 65230,00 65 230,00 65175,00 64 755,00 
65395,00 65395,00 65395,00 65 395,00 65395,00 65385,00 64 965,00 
65 560,00 65560,00 65 560,00 65 500,00 65 560,00 65 560,00 65175,00 
65725,00 65 725,00 65725,00 65725,00 65725,00 65 725,00 65385,00 
65 890,00 65 890,00 65890,00 65890,00 65 890,00 65 890,00 65595,00 
66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 65 805,00 
66220,00 66 220,00 66220,00 66 220,00 66 220,00 66220,00 66015,00 
66385,00 66345,00 66385,00 66385,00 66385,00 66 385,00 66 225,00 
66550,00 66 550,00 66 550,00 66550,00 66 550,00 · 66 550,00 66435,00 
66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66 645,00 
66 880,00 66 880,00 6G 880,00 66 880,00 66 880,00 66 880,00 66855,00 
67 045,00 67 045,00 67045,00 67045,00 67 045,00 67045,00 67045,00 
67210,00 67210,00 67 210,00 67210,00 67210,00 67 210,00 67210,00 
67375,00 67 375,00 67 375,00 67375,00 67 375,00 67 375,00 67 375,00 
67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,tlo 
67705,00 67705,00 67705,00 67705,00 6)705,00 67 705,00 67 705,00 
67 870,00 67 870,00 67870,00 67 870,00 67 870,00 67 870,00 67 870,00 
68035,00 68 035,00 68 035,00 68035,00 68035,00 68 035,00 68 035,00 
68200,00 68 200,00 68 200,00 68200,00 68 200,00 68 200,00 68 200,00 
68365,00 68 365,00 • 68 365,00 68365,00 68365,00 68 365,00 68 365,00 
68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 

Is het zuiver inkomen meer dan f 124,750 
dan wordt het gemiddeld zuiver inkomen 
gesteld op het naast hooger gelegen veelvoud 
van f 100 en is aan belasting verschuldigd : 

in tariefgroep I: 65 % van het gemiddeld 
zuiver inkomen; 

in de tariefgroepen II en III : 55 % van 
het gemiddeld zuiver inkomen. 

Indien het aantal der in artikel 47 van het 
besluit bedoelde kinderen meer dan 10 be
draagt, wordt het zuiver inkomen vermin
derd met f 600 voor ieder kind boven dat ge
tal en de belasting gesteld op het bedrag, 
dat bij het aldus verminderd zuiver inkomen 
verschuldigd is door een belastingplichtige 
wien kinderaftrek wordt toegestaan voor 10 
kinderen. 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secreta
ris -Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de commissaris
senbelasting (Besluit op de Commissa
rissenbelasting 1941) . (Verordenir,gen
blad, Stuk 24.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 de r Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onder den naam van ,,commissaris
senbelasting" wordt een bijzondere belasting 
geheven van de belooningen - hierna aan te 
duiden als commissarisloon - , door licha
men, vallende onder artikel 1 van het Besluit 
op de Winstbelasting 1940 (No. 83/, 940) 
vooi- de werkzaamheid van hun commissa
rissen toegekend. 

JO 

"""" , ...... 
(63 915,0 

64 125,0 
64 335,0 
64 545,0 
64755,0 
64965,0 
65 175,0 
65385,0 
65595,0 
65805,0 
660!5,0 
66 225,0 
66 435,0 
66 645,0 
66855,o 
67065,0 
67275,0 
67 485,0 
67695,0 
67905,0 
68115,0 
68 325,0 
68 530,0 
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(2) Als Aufsichtsratmitglieder gelten die 
natlirlichen und die juristischen Personen, 
die, gleichviel unter welcher Bezeichnung, 
die Geschaftsflihrung des Vorstandes zu 
Uberwachen haben, auch wenn sie nebenher 
an der Geschaftsflihrung beteiligt sind. 

§ 2. 

(1) D ie Aufsichtsratverglitung wird nach 
den §§ 4 bis 6 der Lohnsteuerverordnung 

, 1940 (Nr. 2241'1940) und den dazu erlassenen 
DurchfUhrungsvorschriften bestimmt. 

(2) Die Aufsichtsratsteuer richtet sich 
nach dem Gesamtbetrag der Aufsichtsrat
verglitung, die das Aufsichtsratmitglied im 
Kalenderjahr von der Korperschaft bezieht. 

(3) D ie AufsichtsratvergUtung gilt als 
zugeflossen, sobald sie ausgezahlt, verrech
net oder in einer anderen Weise dem Auf
sichtsratmitglied oder einem Dritten zur 
Verfligung gestellt ist oder sobald sie ver
zinslich geworden ist. 

§ 3. 
(1) Die Aufsichtsratsteuer wird nicht 

erhoben, wenn die Aufsichtsratverglitung im 
Kalenderjahr einhundert Gulden nicht Uber
steigt. 

(2) Die Aufsichtsratsteuer betragt £Ur 
eine Aufsichtsratverglitung 

1) von mehr als 100 Gulden, aber nicht 
mehr als 1000 Gulden: 20 vom Hundert des 
100 Gulden Ubersteigenden Betrags; 

2) von mehr als 1000 Gulden, aber nicht 
mehr als 5000 Gulden: 180 Gulden zuzlig
lich 30 vom Hundert des 1000 Gulden Uber
steigenden Betrags ; 

3) von mehr als 5000 Gulden : 1380 Gul
den zuzliglich 50 vom Hundert des 5000 

Gulden Ubersteigenden Betrags. 

(3) Ist dem Aufsichtsratmitglied im Ka
lenderjahr bereits eine Aufsichtsratvergli
tung zugeflossen, so wird sie einer spateren 
AufsichtsratvergUtung der gleichen Korper
schaft hinzugezahlt, die Aufsichtsratsteuer 
vom Gesamtbetrag berechnet und vermin
dert um die Aufsichtsratsteuer £Ur die vor
angegangene Aufsichtsratverglitung. 

(4) Die Aufsichtsratsteuer schuldet die 
Korperschaft £Ur Rechnung des Aufsichts
ratmitglieds, und zwar sobald die Aufsichts
ratvergtitung dem Aufsichtsratmitglied zuge
flossen ist. 

§ 4· 
Uebernimmt die K orperschaft die Zahlung 

der Aufsichtsratsteuer £Ur eigene Rechnung, 
so gilt auch diese Leistung als Tei! der Auf
sichtsratverglitung. Die Ubrige Aufsichtsrat
verglitung erhoht sich dadurch bei einem Be
trag 

1) von mehr als 100 Gulden, aber nicht 
mehr als 820 Gulden, um ein Viertel des 100 

Gulden Ubersteigenden Betrags; 
2) von mehr als 820 Gulden, aber nicht 

mehr als 3620 Gulden, um 180 Gulden zu-

(2) Onder commissarissen worden ver
staan de natuurlijke personen en de rechts
personen, die, onder welken naam ook, be
last zijn met toezicht op het bestuur, onge
acht of zij bijkomstig oak aan de bestuurs
taak dee! hebben. 

Artikel 2 . 

(1) Het commissarisloon wordt opgevat 
en berekend volgens de artikelen 4, 5 en 6 
van het Besluit op de Loonbelasting 1940 

(No. 224/,940) en de met betrekking tot die 
artikelen uitgevaardigde uitvoeringsvoor
schriften. 

(2) Commissarissenbelasting wordt ge
heven over het totale bedrag van het com
missarisloon, · dat in een kalenderjaar door 
den commissaris wordt genoten van het 
lichaam. 

(3) Het commissarisloon wordt als geno
ten beschouwd, zoodra het is uitbetaald, ver
rekend of op eenigerlei andere wijze ter be
schikking van den commissaris of van een 
derde is gesteld, dan we! zoodra het rente
dragend is geworden. 

Artikel 3. 
(1) Commissarissenbelasting is niet ver

schuldigd, indien het commissarisloon in een 
kalenderjaar niet meer bedraagt dan hon
derd gulden. 

(2) De belasting bedraagt bij een com
missarisloon van: 

1 °. meer dan f 1 oo, doch niet meer dan 
f 1000: 20 ten honderd van het bedrag, waar
mede het commissarisloon f 100 te boven 
gaat; 

2 °. meer dan f 1 ooo, doch niet meer dan 
f 5000: f 180, vermeerderd met 30 ten hon
derd van het bedrag, waarmede het commis
sarisloon f 1000 te boven gaat; 

3°. meer dan f 5000 : f 1380, vermeerderd 
met 50 ten honderd van het bedrag, waar
mede het commissarisloon f 5000 te boven 
gaat. 

(3) Heeft de commissaris reeds eerder in 
hetzelfde kalenderjaar commissarisloon ge
noten, dan wordt het gevoegd bij het nader 
van hetzelfde lichaam genoten commissaris
loon en wordt de belasting, over het aldus 
verkregen bedrag berekend, verminderd met 
de belasting over het eerder genoten com
missarisloon. 

(4) De belasting is, voor rekening van 
den commissaris, verschuldigd door het 
lichaam, en wel zoodra het commissarisloon 
door den commissaris is genoten. 

Artikel 4. 
Neemt het lichaam de belasting voor eigen 

rekening, dan wordt ook deze prestatie als 
commissarisloon beschouwd. Zij wordt in 
aanmerking genomen door het overige com
missarisloon te verhoogen, en we! indien het 
overige commissarisloon bedraagt: 

1°. meer dan f 100, <loch niet meer dan 
f 820, met een vierde van het bedrag, waar
mede het f 100 te boven gaat; 

2°. meer dan f 820, <loch niet meer dan 
f 3620, met f 180, benevens drie zevenden 
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zi.iglich arei Siebentel des 820 Gulden i.iber
steigenden Betrags; 

3) von mehr als 3620 Gulden um 1380 
Gulden zuzi.iglich cfes 3620 Gulden i.iber-~tei
genden Betrags. 

§ 5. 
(1) Die Lohnsteuer und die Einkom

mensteuer werden von dem um dieAufsichts
ratsteuer geki.irzten Betrag erhoben. 

(2) Ist das Aufsichtsratmitglied eine der 
Gewinnsteuer unterliegende Korperschaft, 
so gilt bei ihr die Aufsichtsratsteuer fur die 
ihr zugeflossene Aufsichtsratvergi.itung nicht 
als eine Entnahme zu betriebsfremden 
Zwecken. 

§ 6. 
(1) Die Korperschaft hat 
1) die Aufsichtsratsteuer einzubehalten 

nach den Bestimmungen, die fi.ir die Lohn
steuer gelten; 

2) eine Lohnsteuerkarte auszuschreiben 
und ein Lohnkonto zu fiihren, wenn es nicht 
schon fi.ir die Lohnsteuer geschehen ist oder 
geschieht; . 

3) die einbehaltene Aufsichtsratsteuer 
auf dem Lohnkonto einzutragen und nach 
Ablauf des Kalenderjahres auf der Lohn
steuerkarte zu vermerken; 

4) die einbehaltene Aufsichtsratsteuer -
wenn auch Lohnsteuer einzubehalten war, 
zugleich mit dieser - abzufi.ihren nach den 
l3estimmungen, die fi.ir die Lohnsteuer gel
ten. 

(2) Die Aufsichtsratvergi.itung, von der 
die Aufsichtsratsteuer berechnet warden ist, 
und der Betrag der einbehaltenen Aufsichts
ratsteuer sind in der im § 19, Absatz 1, der 
Lohnsteuerverordnung 1940 bezeichneten 
Lohnsteueranmeldung einzeln zu vermerken. 

§ 7. 
Aufsichtsratvergi.itungen, die kraft Erb

rechts oder ehelichen Gi.iterrechts einem 
Rechtsnachfolger des Aufsichtsratmitglieds 
zufliessen, gelten fi.ir die Aufsichtsratsteuer 
als dem Aufsichtsratmitglied zugeflossen. 

§ 8 . 

Die §§ 21 bis 24 und 26 bis 40 der Lohn
steuerverordnung 1940 finden auf die Auf
sichtsratsteuer sinngemass Anwendung. 

§ 9· 
(1) Der Aufsichtsratsteuer unterliegen 

aucJ:, die Aufsichtsratvergiitungen, die nach 
dem 31. Dezember 1940, jedoch vor ·dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung dem Auf
sichtsratmitglied zugeflossen sind. 

(2) Diese Steuer schuldet das Aufsichts
ratmitglied. Sie wird erhoben nach den Vor
schriften, die der Generalsekretar im Mi
nisterium fi.ir Finanzen dafi.ir erlasst . 

§ IO. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

van het bedrag, waarme.de het f 820 te boven 
gaat; _ . 

3 °. meer dan f 362Q, met f 1380., bene
vens een bedrag gelijk aan dat, waarmede 
het commissarisloon f 3620 te boven gaat. 

Artikel 5. 
(1) De loonbelasting en de inkomsten

belasting warden slechts geheven over het 
bedrag, dat na de inhouding wegens de cc;im
missarissenbelasting overblijft. 

(2) Is de commissaris een aan de winst
belasting onderworpen Iichaam, dan geldt bij 
dit Iichaam de commissarissenbelasting over 
het hem opgekomen commissarisloon niet als 
een onttrekking aan het vermogen voor an
dere dan bedrijfsdoeleinden. 

Artikel 6. 
(1) Het Iichaam is verplicht: 
1 °. de commissarissenbelasting in te hou

den volgens de bepalingen, welke gelden voor 
de loonbelasting; 

2 ° . een Ioonbelastingkaart aan te leggen 
en een loonstaat bij te houden, indien een en 
antler niet reeds voor de loonbelasting ge
schied is of geschiedt; 

3 °. de ingehouden commissarissenbelas
ting aan te teekenen op den loonstaat en, na 
afloop van het kalenderjaar, op de locinbe-
lastingkaart; · 

4 °. de ingehouden commissarissenbelas
ting af te dragen - indien ook Ioonbelas
ting ingehouden moest warden, tegelijk met 
deze - volgens de bepalingen, welke gelden 
voor de loonbelasting. · · 

(2) Het commissarisloon, waarover de 
commissarissenbelasting is berekend, en het 
ingehouden bedrag aan commissarissenbe
lasting warden op de aangifte voor de loon
belasting, bedoeld bij artikel 19, lid 1, van 
het Besluit op de Loonbelasting 1940, afzon
derlijk vermeld. 

Artikel 7. 
Commissarisloon, dat krachtens erfrecht 

of krachtens huwelijksvermogensrecht door 
rechtverkrijgenden van den commissaris 
wordt genoten, wordt voor de heffing van de 
commissarissenbelasting geacht door den 
commissaris te zijn genoten. 

Artikel 8. 
De artikelen 2r tot en met 24 en 26 tot en 

met 40 van het Besluit op de Loonbelasting 
1940 zijn voor de commissarissenbelastin_g 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9. 
(1) De commissarissenbelasting wordt 

mede geheven v an het commissarisloon, dat 
na den 31sten December 1940, doch v66r het 
in werkin'g treden van dit besluit door den 
commissaris is genoten. 

(2) Deze belasting is verschuldigd door 
den commissaris. Zij wordt geheven op den 
voet van de bepalingen, dienaangaande door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien uit te vaardigen. 

Artikel 10. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
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nach dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Verordnung i.iber die 

Aufsichtsratsteuer 1941" zitiert. 
Den Haag, am 29. Mai 1941. 

Der G.-S. im Min. fur Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschiifte 
beauftragt), 

H . POSTMA. 

z8. ]uni z94z. VERORDNUNG des R eichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete iiber die Erte ilung der 
Erlaubnis im Sinne des § 5 des Gesetzes 
gegen heimti.ickische Angriffe auf Staat 
und P artei und zum Schutz der Partei
uniformen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
25). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Erlaubnis, parteiamtliche Uniformen, 
Uniformteile, Gewebe, Fahnen oder Ab
zeichen der Nationalsozialistischen D eut
schen Arbeiterpartei, ihrer Gliederungen 
o·der der ihr angeschlossenen Verbande ge
werbsmassig herzustellen, in Vorrat zu ha
ben, fe ilzuhalten oder sonst in den Verkehr 
zu bringen (§ 5, Absatz 1, Satz 1, des Geset
zes gegen heimtiickische Angriffe auf Staat 
und P artei und zum Schutz der Parteiuni
formen vom 20. Dezember 1934, RGBl. I 
S . 1269), wird vom R eichskommissar filr die 
besetzten niederlandischen Gebiete ( Gene
ralkommissar zur besonderen Verwendung) 
erteilt. 

§ 2. 

(1) D er Antrag auf Erlaubniserteilung 
ist von P ersonen, die zur Zeit des Inkraft
tretens dieser Verordnung ein erlaubnis
pflichtiges Gewerbe betreiben, binnen vier 
Wochen beim Reichskommissar fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar zur besonderen Verwendung) zu 
stellen. 

(2) Der Antrag enthlilt 
_ 1) alle Angaben, die auf Grund der Be

stimmungen des Handelsregistergesetzes 
1918 (Handelsregisterwet z9z8) fi.ir eineEin
tragung ins Handelsregister erforderlich 
sind, gleichgi.iltig, ob es sich um einen Be
trieb ( zaak) im Sinne des Handelsregister
gesetzes 1918 handelt oder nicht; 

_ 2) ein genaues Verzeichnis aller vorhan
denen Bestande an Rohstoffen, Halb- und 
Fertigfabrikaten ohne Ri.icksicht darauf, ob 
sie dem Antrags teller gehoren oder nicht. 

dag na <lien zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Commissarissenbelasti_ng 1941". 

's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

H . P OSTMA. 

N °. 107. 

z8 ]uni z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
leenen van een vergunning, als bedoeld 
in § 5 van de Duitsche wet tot bestrij
ding van arglistige aanvallen jegens den 
Staat en partij en tot bescherming van 
de partijuniformen. (Verordaningenblad, 
Stuk 25.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

De vergunning om bij wijze van beroep 
door de partij als officieel toegelaten unifor
m en, deelen van uniformen, weefsels, vlag
gen of onderscheidingstee_kenen van de Na
tionaal-Socialistische Dui tsche Arbeiderspar -
tij, haar vertakkingen of de bij haar aange
sloten organisaties -te vervaardigen, in voor
raad te houden, ten verkoop aan te· bieden 
of op andere wijze in het verkeer te brengen 
(§ 5, lid 1, eerste zin, van de Wet tot be
strijding van arglistige aanvallen jegens den 
Staat en de partij en tot bescherming der 
partijuniformen ( Gesetz gegen heimtiicki
sche Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniformen) van 20 D ecem
ber 1934, R. W. B . I, biz. 1269), wordt ver
leend door den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied ( Commissaris
G eneraal voor Bijzondere Aangelegenheden). 

Artikel 2. 

(1) Het verzoek tot verleening v an de 
vergunning moet binnen vier weken door die
genen, die op het tijdstip van het in werking 
treden van deze verordening een bedrijf uit
oefenen, waarvoor bedoelde vergunning is 
vereischt, bij den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissaris
G eneraal voor B ijzondere Aangelegenheden) 
worden ingediend. 

(2) Het verzoek moet bevatten: 
1) alle gegevens, welke op grond van de 

bepa!ingen van de Handelsregisterwet ,918 
bij de opgaaf voor inschrijving in het han
delsregister worden vereischt, ongeacht of 
het al dan niet een zaak in den zin van de 
Handelsregisterwet 1918 betreft; 

2) een nauwkeurige specificatie van alle 
voorraden aan grondstoffen, halfproducten 
en eindproducten, onafhankelijk van de 
vraag, of deze den verzoeker toebehooren of 
niet. 
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§ 3. 
Die Weiterfi.ihrung des erlaubnispflichti

gen Gewerbes ist vom Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Verordnung verboten, es sei 
denn, <lass die Erlaubnis (§ 1) erteilt wird. 

§ 4· 
Wird der Antrag auf Erlaubniserteilung 

ganz oder teilweise abgelehnt, so trifft der 
Reichskommissar fi.ir die besetzten nieder
landischen Gebiete (Generalkommissar zur 
besonderen Verwendung) gleichzeitig i.iber 
die Verwendung der vorhandenen Rohstoffe, 
Halb- und Fertigfabrikate die notwendigen 
Entscheidungen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 18. Juni 1941. 
Der Reichskommissar liir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

18. ]uni 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete i.iber die Ablieferung 
von Metallen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
25). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBL IS. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Jede Verf-i.igung i.iber in den besetz
ten niederlandischen Gebieten befindliche 
Gegenstande, die ganz oder zum i.iberwiegen
den Teil aus Kupfer, Nickel, Zinn, Blei oder 
deren L egierungen bestehen, ist verboten. 
Das Gleiche gilt fi.ir solche Bestande an Me
tallen, deren Verwendung <lurch das Reichs
bi.iro fi.ir Nichteisenmetalle nicht genehmigt 
ist. 

(2) Rechtsgeschafte, die dem Verbot des 
Absatzes 1 zuwider abgeschlossen werden, 
sind nichtig. Den Rechtsgeschaften stehen 
Verfi.igungen gleich, die im Zuge derZwangs
vollstreckung oder der Vollziehung eines Ar
restes erfolgen. 

§ 2, 

(1) Die im § 1, Absatz 1, bezeichneten 
Gegenstande und Metallbestande sind abzu
liefem. 

(2) Zur Ablieferung verpflichtet ist der
jenige, in <lessen Verfi.igungsgewalt sich der 
abzuliefemde Gegenstand oder Metallbe
stand befindet, gleichgi.iltig, ob es sich da
bei um den Eigenti.imer, Besitzer oder In
haber (wie Mieter, Verwahrer, Spediteur u. 
dgl.), um offentlichrechtliche K orperschaf
ten , juristische oder nati.irliche Personen 
handelt. 

Artikel 3. 
De voortzetting van het bedrijf, waarvoor 

de vergunning is vereischt, is verboden vanaf 
het tijdstip van in werking treden van deze 
verordening, tenzij de vergunning, als be
doeld in artikel 1 , wordt verleend. 

Artikel 4. 

Wordt het verzoek om verleening van de 
vergunning geheel of gedeeltelijk afgewezen, 
dan neemt de Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden) 
gelijktijdig de noodige beslissingen omtrent 
het gebruik der aanwezige grondstoffen, half
producten en eindproducten. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 18 Juni 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche {i!,ebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 108. 

18. ]uni 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de inle
vering vanmetalen. (Verordeningenblad, 
Stuk 25). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W .B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Iedere beschikking over zich in het 
bezette Nederlandsche gebied bevindende 
voorwerpen, welke geheel of voor een over
wegend deel uit koper, nikkel, tin, lood of 
legeeringen daarvan bestaan, is verboden. 
Het bovenstaande is eveneens van toepas
sing · op metaalvoorraden, tot het gebruik 
waarvan door het Rijksbureau voor Non
ferro metalen goedkeuring niet is verleend. 

(2) Rechtshandelingen, welke in strijd 
met het in het eerste lid vervatte verbod 
worden verricht, zijn nietig. Met rechtshan
delingen worden beschikkingen, welke bij 
wijze van executie of beslaglegging geschie
den, gelijkgesteld. 

Artikel 2 . 

(1) D e in het eerste lid van artikel 1 be
doelde voorwerpen en metaalvoorraden moe
ten worden ingeleverd. 

(2) Tot inlevering is verplicht hij die 
over het in te leveren voorwerp of de in te 
leveren metaalvoorraden beschikken kan, 
ongeacht of dezelve eigenaar, bezitter dan 
wel houder (bijv. huurder, bewaarnemer, ex
pediteur en dergelijke) is en of deze een pu
bliekrechtelijk lichaam, dan we! een natuur
lijke of rechtspersoon is. 
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§ 3 . 
Abzuliefem sind insbesondere : 
I) van Behorden und Betrieben : 
a) Vor-, Roh- , Halb- und Abfallmate

rial; 
b) alle entbehrlichen beweglichen Ge

genstande; 
c) alle Fertigerzeugnisse, die sich bei 

Handelsbetrieben (wie Kaufhausem , Laden) 
befinden ; 

2) im i.ibrigen: 
a) Alt- und Abfallmaterial aus Haus

halt ungen; 
b) alle entbehrlichen Gegenstiinde, wie 

Aschenbecher, Blumentopfe, Blumenstander, 
Blumenvasen und -ki.ibel, Bonbonschalen, 
Bronzen aller Art, Bi.irstengamituren, Bi.is 
t en, Eimer, E ss- und Trinkgera t e , Feger und 
Schmutzbleche, Gongs, Herd, und Kamin
garnituren , Kannen , Kessel und Behalter, 
Kuchenschalen, Becher, Leuchter, Metall
vasen, Metallbilder, Obstschalen , Rauchgar
nituren, Schachteln, Schalen, Siebe, Schreib
zeuge, Schreibtischgamituren, Streichholz
hi.ilsen und -stander, Tabletts, Tischaufsatze, 
Vasen, Vogelka fige und -stander, sonstige 
Gebrauchsgegenstande. 

§ 4· 
(1) Von der Ablieferungspflicht sind aus

genommen : 
I) offentliche D enkmaler und Grabdenk

maler; 
2) Kirchenglocken ; 
3) zu gottesdienstlichen Zwecken be

stimmte G erate und Gegenstande in Kirchen 
und Kapellen ; 

4) Orgeln und deren Bestandteile ; 
5) Musealbestande; 
6) Bestandteile van Volkstrachten; 

7) 
8) 
9) 

Orden und Ehrenzeichen; 
·kursfahige Mi.inzen; 
bei Behorden und Betrieben: 

a) alle Gegenstande, die zur Aufrecht-
erhaltung und zur Sicherung des t echnischen 
betriebes dienen und fi.ir die ein sofortiger 
Ersatz unbedingt notwendig ware, sofem der 
Ersatz nicht durch Gegenstiinde moglich ist, 
die der Ablieferungspflicht nicht unterliegen ; 

b) alle Arten van Vor-, Roh- , Halb- und 
Abfallmaterial, das fi.ir die laufende Versor
gung des Betriebes benotigt wird und fi.ir das 
eine Verwendungsgenehmigung des Reichs
bi.iros fi.ir Nichteisenmetalle vorliegt ; 

c) alle Arten van Vor-, Roh-, Halb- und 
Abfallmaterial, die den Bestimmungen des 
R eichsbi.iros fi.ir Nichteisenmetalle i.iber La
gerbuch- und ·Meldepflicht, Verwertung und 
Ablieferungspflicht unterliegen und sich zum 
Zwecke der M etallverwe rtung bei B etrieben 
des Metallhandels , des Altmetallhandels oder 
der Metallgewinnung befinden ; 

Artikel 3. 
In het bijzonder moet warden ingeleverd : 
I) door overheidsinstanties en bedrijven: 
a) onbereid, onbewerkt en onafgewerkt 

materiaal en afvalstoffen; 
b) alle roerende metalen voorwerpen, 

welke gemist kunnen warden; 
c) alle eindproducten, welke zich bij 

handelsbedrijven (zooals warenhuizen , win
kels) bevinden ; 

2) overigens : 
a) oud materiaal en afvalstoffen, afkom

stig uit de huishouding; 
b) alle roerende metalen voorwerpen, 

welke gemist kunnen warden, zooals asch
bakken, bloempotten, -rekken, -vazen en 
-bakken, bonbonschalen, bronzen voorwer
pen van elken aard, borstelgamituren , borst
beelden, emmers, eet- en drinkgerei, staffers 
en b lik, gongs, haardstellen en schoorst een
mantelgarnituren, kannen, ketels en bakken, 
gebakschalen, bekers, luchters, metalen va
zen, afbeeldingen in metaal, fruitschalen, 
rookgarnituren, doozen , schalen, zeven, 
schrijfgerei en schrijftafelgamituren, houders 
en standaards voor lucifers, presenteerbla
den, tafelstukken , vazen , vogelkooien en 
-standaards en andere gebruiksvoorwerpen . 

Artikel 4. 
(I) De verplichting tot inlevering geldt 

niet ten aanzien van: 
I) openbare monumenten en gedenktee

kenen op graven ; 
2) kerkklokken; 
3) voor den kerkelijken dienst bestemde 

gebruiks- en andere voorwerpen in kerken en 
kapellen; 

4) orgels en hun onderdeelen; 
s) museumstukken; 
6) hetgeen behoort tot eenige volks-

dracht; 
7) ordeteekenen en eereteekenen ; 
8) gangbare munten ; 
9) voor overheidsinstanties en bedrijven: 
a ) alle voorwerpen , welke het in stand 

houden en de veiligheid van de technische 
bedrij fsuitoefening dienen en welker onmid
dellijke vervanging onvoorwaardelijk noodig 
zou zijn , voor zoover d eze vervanging niet 
kan geschieden door voorwerpen, die niet in
geleverd behoeven te warden ; 

b) onbereid, onbewerkt en onafgewerkt 
materiaal en afvalstoffen van elken aard, 
welke voor de geregelde voorziening van het 
bedrij f noodig zijn en tot het gebruik waar
van door het Rijksbureau voor Non-ferro 
metalen goedkeuring is vedeend; 

c) onbereid, onbewerkt en onafgewerkt 
materiaal en a fvalsto ffe n van elken aard, 
waarop voorschriften van het Rijksbureau 
voor Non-ferro metale n betreffende de ver
plichting tot het houden van voorraadboe
ken en tot aanmelding, alsmede betreffende 
de verwerking en de verplichting tot afleve
ring, van toepassing zijn en welke zich ten 
behoeve van de metaalverwerking b ij bedrij
ven op het gebied van den metaalhandel, van 
den handel in oude metalen of van de me
taalwinning bevinden; 
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ro) im librigen alle Gegenstande, die 
sich stiindig im Gebrauch befinden und flir 
die ein sofortiger Ersatz unbedingt notwen
dig ware, sofern der Ersatz nicht <lurch Ge
genstande moglich ist, die der Ablieferungs
pflicht nicht unterliegen. 
' (2) Die im Absatz 1 bezeichneten Ge

genstande unterliegen dem Verbot des § 1 

nicht. 
§ 5. 

(1) Von der Ablieferungspflicht sind 
ferner solche Gegenstande ausgenommen, 

1) die einen hohen wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder klinstlerischen Wert ha
ben-

2) die .wegen ihres Alters und wegen der 
Art ihrer handwerklichen Herstellung als 
wertvolles Volksgut anzusehen sind. 

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Ge
genstiinde sind von den im§ 2, Absatz 2, be
zeichneten Personen innerhalb der in § 8 be
zeichneten Frist der ortlich zustandigen Ab
lieferungsstelle (§ 7, Absatze 2 und 3) zu
nachst anzumelden. 

(3) Die Ablieferungsstelle prlift die in 
der Anmeldung (Absatz 2) gemachten Anga
ben. Die im § 2, Absatz 2, bezeichneten Per
sonen sind zu diesem Zweck verplichtet, die 
B esichtigung des angemeldeten Gegenstan
des an Ort und Stelle zu ermoglichen und ihn 
den mit der Prlifung ·beauftragten Personen 
auszuhandigen oder aushandigen zu !assen, 
wenn diese es verlangen. Andernfalls ist der 
Gegenstand so zu behandeln, als ob die Prii
fung das im Absatz 6 bezeichnete Ergebnis 
gehabt hatte. 

(4) Ergibt die Prlifung, <lass der Ge
genstand auf Grund der Bestimmungen des 
Absatzes 1 der Ablieferungspflicht nicht un
terliegt, so ist dies auf der schriftlichen An
meldung (Absatz 2) zu v ermerken. Diese ist 
dem Anmelder zurlickzureichen und von ihm 
aufzubewahren. Ist der Gegenstand einer mit 
der Prlifung beauftragten Person auf deren 
V-erlangen ausgehandigt worden, so ist er dem 
Anmelder unverzliglich zuriickzustellen. 

· (5) Ergibt die Prlifung, <lass der Gegen
stand zwar der Ablieferungspflicht unter
liegt, jedoch- billigerweise mehr als der Me
tallwert zu vergliten ist, so ist der Gegen
stand, falls dies noch nicht geschehen ist, tin
verziiglich bei der ortlich zustandigen Ablie
ferungsstelle abzuliefem. Gleichzeitig kann -
der im § 6, Absatz 2, vorgesehene Antrag ge
stellt werden;· das dort vorgeschriebene Gut
achten ist <lurch eine entsprechende schrift
liche Ausserung der Person ersctzbar, welche 
die Priifung durchgeflihrt hat. 

. (6) Ergibt die Prlifung, <lass der Gegen
stand . der Ablieferungspflicht unterliegt, 
ohne <lass der im Absatz 5 bezeichnete Fall 
gegeben ist, so v erfligt die Ablieferungsstelle 
oder die mit der Prlifung beauftragte Per
son seine Einziehung. In diesem Fall findet 
§ 6 keine Anwendung. 

§ 6. 
(1) D er Ablieferungspflichtige (§ 2, Ab-

ro) overigens alle voorwerpen, welke bij 
voortduring gebruikt worden en welker on
middellijke vervanging onvoorwaardelijk 
noodig zou zijn, voor zoover deze vervan
ging niet kan geschieden door voorwerpen, 
vyelke niet ingeleverd behoeven te worden. 

(2) De in lid 1 omschreven voorwerpen 
vallen niet onder het in artikel 1 vervatte 
verbod. 

Artikel 5. 
(1) D e verplichting tot inlevering geldt 

wijders niet voor die voorwerpen, welke 
1) een hooge wetenschappelijke, geschied

kundige of kunstwaarde hebben; 

2) als antiquiteit en als handwerk als 
waardevol volksgoed te beschouwen zijn. 

(2) De in lid 1 aangeduide voorwerpen 
dienen door de in artikel 2, lid 2, genoemde 
personen binnen den in artikel 8 aangegeven 
termijn bij het plaatselijk bevoegde inleve
ringsbureau, bedoeld in artikel 7, lid 2 en 3, 
allereerst te worden aangemeld. 

(3) Het inleveringsbureau onderzoekt de 
bij de aanmelding (lid 2) verstrekte gege
vens. De in artikel 2, lid 2, genoemde perso
nen dienen daartoe gelegenheid tot bezichti
ging van een aangemeld voorwerp ter plaatse 
te geven en hetzelve aan de met het onder
zoek belaste personen op hun verlangen te 
overhandigen dan wel te doen overhandigen, 
bij gebreke waarvan het voorwerp is te be
handelen als hadde het onderzoek het hier
onder in lid 6 te omschrijven resultaat ge
had. 

(4) Mocht bij het onderzoek blijken, dat 
het voorwerp op grond van het bepaalde bij 
lid 1 niet onder de verplichting tot inleve
ring valt, dan dient een en antler bij deschrif
telijke aanmelding (lid 2) te worden vermeld 
en dient hetzelve den aanmelder te worden 
teruggegeven en door laatstgenoemde te wor
den bewaard. Is het voorwerp aan een met 
het onderzoek belasten persoon overhandigd, 
dan dient hetzelve onverwijld aan den aan
melder teruggegeven te worden. 

(5) Blijkt bij het onderzoek, dat het 
voorwerp wel is waa·r onder de verplichting 
tot inlevering valt, <loch dat om redenen van 
billijkheid meer dan de metaalwaarde ver
goed moet worden, dan moet het voorwerp 
- indien zulks nog niet het geval is geweest 
- onverwijld bij het plaatselijk bevoegde in-
leveringsbureau warden ingeleverd. Tege
lijkertijd kan het in artikel 6, lid_2, bedoelde 
verzoek worden gedaan; het aldaar · v0orge
schreven rapport kan ·door een ;,chriftelij)ce 
uiteenzetting van -dengeen, die het onder
zoek heeft verrieht, v ~rvarigen worden. 

(6) Blijkt bij het onderzoek, dat het 
voorwerp onder de verplichting tot inleve
ring valt, zonder dat nochtans een geval, a ls 
bedoeld in lid 5, bestaat, dan besluit het in
leveringsbureau of de met het onderzoek be
laste persoon tot inhouding. In een dusdanig 
geval is artikel 6 niet van toepassing. 

Artikel 6. 
(1) De tot inlevering verplichte persoon 



INHOUD VERORDENINGENBLAD 

Arbeld. 
64 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het E erste Uitvoe
ringsbesluit ingevolge de Verordenin g No. 
8/1940 betreffende het beperken van werk 
(Besluit No. 9/1940). (Stuk 13). 

1 M aart. 
Devlezen verkeer. 

65 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de opheffing van de d eviezen 
grens tusschen het Duitsche Rijk en het 
bezette Nederlandsche gebied. (Stuk 14) . 

31 Maart. 
Gebl. Markenbel.besl. 

66 Verordening van den R jjkscommissaris 
voor het bez·ette Nederlandsche gebied be
treffende het in het Duitsche Rijk belegde 
Nederlandsche kapitaal (Geblokkeerde 
Markenbelastin gbesluit 1941). (Stuk 14). 

31 Maart. 
Posterlj en giro. 

67 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de organisatie van het Staats 
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie. (Stuk 14). 31 Maart. 

'f ele foon en 'I'ele1:-rafle. 
67 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de organisatie van het Staats 
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie. (Stuk 14). 31 Maart. 

Mllltalre Zaken. 
68 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor he t bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 22o/1940 betreffende de 
verbeurdverklaring van wapens , munitie 
en springstoffen . (Stuk 14.) 31 Maart. 

Voedselvoo rzlenlng. 
69 Besluit van d en Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
sch erij betreffe nde d e n opbouw van een o r
ganisatie voor de voedselvoorziening (Or
ganisatiebesl ui t Voedselvoorziening 1941) . 
(Stuk 14.) 28 Maart. 

Dlstrlbu tie wet. 
70 Vierde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter aanvulling van de Verordening 
No. 51 /1940 betreffende het invoeren van 

distributiekaarten en distributiebons voor 
de Duitsche weermacht voor den aankoop 
van !evens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het a lgemeen verboden is. (Stuk 
15.) 8 April. 

Hechtswezen. 
71 B esluit van den Secretaris-Generaal v an 

het Departement v a n Justitie met betrek
king tot de .berechting van straf:i:ake;,, ra
kende het economische !even. (Stuk 15.) 

trahorderin g·. 
7 April. 

71 B esluit van den S ecre.taris-Generaal van 
het Departem ent van J ustitie m et betrek
king tot de berechting van strafzaken, ra
kende het economische leve,:1. (Stuk 15.) 

Paardenfokkerlj . 
7 April. 

72 B esluit van tie Secretaris-Generaal van 
de Departem enten van J ustitie en van 
Landbouw en Visscherij ter bevordering 
van de paardenfokkerij. (Stuk 15.) 

Ond erwljs. (Lag-er) 
4 April. 

73 Besluit van den Secretaris-Gen eraal van 
het D epartem ent van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Stuk 15.) 8 April. 

Ond erwljs. (Mllldelbaar) 
73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Stuk 15.) 8 April. 

Onderwljs. (Hoo1,rer) 
73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, W eten 
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeent elij ke en bijzondere 
scholen . (Stuk 15.) 8 April. 

Rijksbelastlng-en. 
74 B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Financien, houdende 
wijziging van het B esluit Nr. 52/1941 be
treffende de v erpli chting tot aangifte en 
hetreffende amnestie op het gebied der be
lastiilgen en der deviezen. (Stuk 15.) 

3 April. 



Dlstrlbutlewet. 
75 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van melk). (Stuk 15.) 

5 April. 
76 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van gevogelte) . (Stuk 15.) 

4 April. 
Devlezenverkeer. 

77 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling en wijziging van de 
Verordening No. 37/1940 betreffende 
maatregelen op het gebied van de bescher
ming van deviezen, belastingen en douane
rechten. (Stuk 16.) 23 April. 

BetaUngsverkeer. 
78 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
waarbij de Verordening No. 48/1940, hou
dende wijziging van den koers voor het om
rekenen van rijkscredietkasbiljetten 
(Reichskreditkassenscheine) tot guldens, 
gewijzigd wordt. (Stuk 16.) 23 April. 

Onderwlj s. (Lager) 
79 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap ::n Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften. 
(Stuk 16.) 19 April. 

Onderwljs. ( Udd elbaar) 
79 Besluit v:an de Secretarissen-G eneraal 

van de D epartementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel,Nijverheid enScheep
vaart, van Landbouw en Visscherij , van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften. 
(Stuk 16.) 19 April. 

Onderwljs. (Hooger) 
79 Besluit vap. de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid enScheep
vaart, van Landbouw en Visscherij , van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften. 
(Stuk 16.) ,9 April. 

Rljwlelbelastlng. 
80 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot in
trekking van de Rijwielbelastingwet (Stbl. 
1924, No. 306). (Stuk 16). 21 April. 

Huurbeschermlng. 
81 B esluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken, houdende bepalin
gen in verband met het eindigen van huur 
van onroerende goederen (Huurbescher
m ingsbesluit I<J41) . (Stuk 17) . 25 April. 

Dlstrlbutlewet. 
82 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van aardappelen). (Stuk 17) . 

23 April. 
Journallstenbeslult. 

83 Besluit van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het beroep van jour
nalist (Joumalistenbesluit). (Stuk 18). 

2 Mei. 
BetaUngsverkeer. 

84 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het buiten omloop stellen en het 
innemen van rijkscredietkasmunten. (Stuk 
19). 8 Mei. 

Dlstrlbu tie wet. 
85 Vijfde verordening van den Rij kscommis

saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied ter aanvulling van d e Verordening No. 
51/i940 betreffende het invoeren van dis
tributiekaarten en distributiebons voor de 
Duitsche Weermacht voor den aankoop 
van !evens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Stuk 
19) . 8 Mei. 

Ontelgenln g. 
86 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financien, houdende wijzi
gin~ en aanvulling van het Besluit No. 
234'1940 tot regeling van de uitgestelde 
betaling bij onteigeningen, als bedoeld in 
artikel 7 van het Besluit No. 168/i940 tot 
regeling van de onteigening ingevolge ar
tikel 5 van het besluit betreffende den We
deropbouw (II). (Stuk 19). 15 April. 

WederoJ>bonw. 
86 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit No. 
234/1940 tot regeling van de uitgestelde 
betaling bij onteigeningen, als bedoeld in 
artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot 
regeling van de onteigening ingevolge ar
tikel 5 van het besluit betreffende den We
deropbouw (II). (Stuk 19). 15 April. 

Prij saand uldlng. 
87 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartem e nten van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij en van Waterstaat over het prijzen 
van goederen en diensten. (Stuk 19) . 

Strahorde rlng. 
24 April. 

88 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie met betrek
king tot het strafrechtelijk onderzoek in 
bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch !even. (Stuk 20) . 10 Mei. 
Bedrijfsleven. 

89 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van· Handel , Nijverheid 



en Scheepvaart tot aanvulling van het Be
sluit No. 206/,940 betreffende den opbouw 
van een zelfstandige organisatie ter ont
wikkeling van het bedrijfsleven. (Stuk 20). 

8 Mei. 
Admlnlstratlef recht. 

-go Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 108/,940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied). (Stuk 21). 

16 Mei. 
Natlonaal Plan. 

-go Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 108/1940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied). (Stuk 21) . 

16 Mei. 
91 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen vanBinnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Opvoeding; 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissche
rij betreffende de instelling van een Rijks
dienst voor het Nationale Plan. (Stuk 21). 

15 Mei. 
Wonln gwet. 

9r Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen vanBinnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissche
rij betreffende de instelling van een Rijks
dienst voor het Nationale Plan. (Stuk 21). 

Persoonsbewljzen. 
15 Mei. 

92 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende aanvulling van het Besluit 
Persoonsbewijzen (Besluit No. 197/1940). 
(Stuk 21). 7 Mei. 
Boschwezen. 

93 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, \IVetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. (Stuk 21) . 5 Mei. 
Jacht. 

93 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. (Stuk 21) . 5 Mei. 
Arbeld. 

94 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van den arbeids
vrede. (Stuk 22). 19 Mei. 

Openbare orde. 
95 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen tot handhaving van 
de openbare orde. (Stuk 22) . 19 Mei. 

Strafrecht. 
95 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen tot handhaving van 
de openbare orde. (Stuk 22) . 19 Mei. 

.Admlnlstratlef recht. 
96 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
22). 17 Mei. 

Arbeldsdlenst. 
97 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den Nederlandschen Arbeids
dienst (Arbeidsdienstverordening). (Stuk 
23). 23 Mei. 

Admlnlstratlef recht. 
98 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 108/1940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied). (Stuk 23). 

Arbelllsdlenst. 
23 Mei. 

98 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied , 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 108/,940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied). (Stuk 23) . 

Opbouwdlenst. 
23 Mei. 

99 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de ontbinding van den Neder
landschen Opbouwdienst. (Stuk 23 ) . 

i\Illltalre Zaken. 
23 Mei. 

100 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende buitengewone maatregelen voor 
de kustverdediging. (Stuk 23). 23 Mei. 
Vervoermlddelen. 

101 Besluit van den Secretaris -Generaal van 
het Departement van Waterstaat, houden
de oprichting van een organisatie, welke 
den naam ,,Eigen Vervoerders Organisatie 
(E.V.O.)" draagt. (Stuk 23). 26 Mei. 

Landbonw. 
1:02 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de aangifte en de behandeling 
van landbouwgronden in joodsche handen. 
(Stuk 24). 27 Mei . . 
Sport. 

103 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 



het regelen van de sportbeoefening in Ne
derland. (Stuk 24). 29 Mei. 

lnko rnsten belastln g-. 
104 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de het invoeren van het Besluit op de In
komstenbelasting 1941 (lnvoeringsbesluit 
Inkomstenbelasting 1941). (Stuk 24). 

29 Mei. 
105 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de inkomstenbelasting (Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941). (Stuk 24) . 

Com mlssarlssen bela~tlng. 
29 Mei. 

106 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen-

de de commissarissenbelasting (Besluit op 
de Commissarissenbelasting 1941) . (Stuk 
24). 29 Mei. 
Bed rlj rsultoerenlng. 

107 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verleenen van een vergun
ning, als bedoeld in § 5 van de Duitsche 
wet tot bestrijding van arglistige aanval
len jegens den Staat en partij en tot be
scherming van de partijuniformen. (Stuk 
25). 18 Juni . 
lUetalen. 

·108 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de inlevering van metalen. (Stuk 
25) . 18 Juni. 
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S. S.200 

5 Februari z941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Financien be
treffende hypotheken in verband met 
den wederopbouw. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/ I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De hypotheken, 
I) welke onmiddellijk rang nemen na een 

inschrijving, als bedoeld in artikel 4 van het 
Besluit No. 22/194I betreffende credieten 
voor opbouw of herstel van onroerende goe
deren en schepen, en welke v66r 15 Mei 
1940 eerste hypotheken waren, of wel 

2) welke ingevolge . een door den Alge
meen Gemachtigde voor den Wederopbouw 
overeenkomstig artikel 14, leden 2 tot en met 
4, of artikel 17, lid 3, van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden goedgekeurde of 
vastgestelde regeling oruniddellijk volgen 
op een eerste hypotheek, 
worden geacht eerste hypotheken te zijn en 
alle bedingen te kunnen bevatten, welke het 
Burgerlijk Wetboek toestaat aan eerste hy
pothecaire schuldeischers, met dien verstande 
echter, dat zij onmiddellijk na de boven hen 
gaande inschrijving of hypotheek gerang
schikt warden. 

Artikel 2. 

Indien, in verband met het bepaalde in 
artikel 1, meer dan een eerste hypotheek
houder rechtsgeldig het beding, bedoeld bij 
artikel 1223, tweed lid, of artikel 1254, twee
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft 
gemaakt, is het in de artikelen 3 tot et;1 met 
6 bepaalde van toepassing. 

Artikel 3. 
(I) Indien een schuldeischer, die het be

ding van artikel 1223 van het Burgerlijk 
W etboek heeft gemaakt, voomemens is -
hetzij na een aanzegging, bedoeld in artikel 
508 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, of wel na de faillietverklaring van 
den schuldenaar of anderszins - het verbon
den perceel op de wijze, bij gemeld artikel 
van het Burgerlijk Wetboek bepaald, te doen 
verkooperi, zal hij een aanzegging van dit 
voomemen tevoren aan den schuldeischer, die 
eveneens het beding van artikel 1223 van het 
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Burgerlijk Wetboek heeft gemaakt, b ij deur
waardersexploot doen beteekenen. 

(2) Heeft de schuldeischer, wien over
eenkomstig het vorige lid een aanzegging tot 
verkoop is beteekend, niet binnen twee we
ken na de dagteekening van het exploot aan 
den schuldeischer, die voornemens is te doen 
verkoopen, bij deurwaardersexploot een aan
zegging b eteekend, dat ook hij voomemens 
is tot verkoop over te gaan, dan vindt de 
verkoop plaats op de wijze, bepaald in het 
Burgerlijk Wetboek. 

(3) Heeft de schuldeischer, wien over
eenkomstig het eerste lid een aanzegging tot 
verkoop beteekend is, binnen twee weken na 
de dagteekening van het exploot aan den 
schuldeischer, die voomemens is te doen ver
koopen, bij deurwaardersexploot een aanzeg
ging beteekend, dat ook hij voomemens is tot 
verkoop over te gaan, dan vindt de verkoop 
plaats op de wijze, bedoeld in artikel 4. 

(4) De aanzeggingen, in dit artikel be
doeld, warden beteekend aan de door den 
schuldenaar op de· registers der hypotheken 
gekozen woonplaats. 

Artikel 4. 
(1) In het geval, bedoeld in artikel 3, 

derde lid, geschiedt de verkoop door de 
schuldeischers, die het beding van artikel 
1223 van het Burgerlijk Wetboek hebben ge
maakt, gezamenlijk. Bij gebreke van over
eenstemming omtrent den openbaren amb
tenaar, te wiens overstaan wordt verkocht, 
of omtrent het tijdstip van of de voorwaarden 
voor de verkooping, geschiedt de aanwijzing 
of worden het tijdstip en de voorwaarden 
bepaald door den rechter van het kanton, 
waarin het verbonden onroercnd goed is ge
legen. 

(2) Ziet een van beide schuldeischers 
van zijn voomemen tot verkoop af, zoo vindt 
de verkoop door den anderen schuldeischer 
plaats op de wijze, bepaald in artikel 3, 
tweede lid. 

Artikel 5. 
Indien in een geval, als bedoeld in artikel 

3, een verkoop plaats vindt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1223 van het Burger
lijk Wetboek, is de schuldeischer of zijn de 
schuldeischers, die den verkoop bewerkstel
ligen, uitsluitend bevoegd uit de opbrehgst 
van het perceel naar orde van rangschikking 
de hoofdsom en de renten der vordering, 
waarvoor de inschrijving of de hypotheek is 
verleend, en de kosten te verhalen. T en aan
zien van de verplichting tot uitkeering v an 
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het bedrag, waannede de opbrengst de hoofd
som, de renten en de kosten te boven gaat, 
kan geen schuldvergelijking plaats vinden. 

Artikel 6. 
Indien in een geval, als bedoeld in artikel 

3, een verkoop plaats vindt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1223 van het Burger
lijk Wetboek, is het beding, bedoeld bij arti
kel 1254, tweede en derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, krachteloos. 

Artikel 7. 
Indien tusschen partijen is overeengeko

men, dat een schuldvordering opeischbaar 
wordt, zoodra op het verbonden onroerend 
goed beslag is gelegd, of zoodra een beslag 
overeenkomstig artikel 508 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering aan den 
schuldeischer is beteekend, wordt de schuld
vordering tevens opeischbaar, indien den 
schuldeischer overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3, eerste lid, een aanzegging is be
teekend. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, s Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L . J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 10 Febr. r94z.) 

s. s .201 

19 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende de opheffing van de 
militaire gerechten en de overbrenging 
van aanhangige strafzaken naar den ge
wonen strafrechter. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Opheffing van de militaire gerechten. 

Artikel 1. 

Het Hoog Militair Gerechtshof, de Krijgs
raden voor de Landmacht te 's-Gravenhage 
en te Utrecht en de Krijgsraad voor de Zee
macht te D en Helder worden opgeheven. 

AFDEELING II. 
Berechting van stralbare feiten van 

militairen aard. 

Artikel 2. 

(1) D e berechting van alle strafbare fei
ten, welke behoorden tot de kennisneming 
van de in artikel 1 genoemde militaire ge
rechten en welke v66r 20 October 1940 wer
den begaan , gaat over naar de gewone ge
rechten. 
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(2) Onder berechting is de tenuitvoer
legging van reeds gewezen einduitspraken 
begrepen. 

(3) Met betrekking tot de bevoegdheid 
van de gewone gerechten en de bij de be
rechting te volgen procedure gelden, voor 
zoover de artikelen 3 tot en met 8 niet an
ders bepalen, de bepalingen van de wet op 
de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie en van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

Artikel 3. 
(1) De strafhare feiten, welke volgens 

de wet op de rechterlijke organisatie behoo
ren tot de kennisneming van de kantonge
rechten, worden vervolgd voor de kantonge
rechten te 's-Hertogenbosch, Arnhem, 
's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden. 

(2) Het rechtsgebied van elk van deze 
kantongerechten valt hierbij samen met het 
rechtsgebied van het gerechtshof, waarmede 
het den zetel gemeen heeft. 

(3) In de gevallen, waarin volgens de 
wet op de rechterlijke organisatie hooger 
beroep mogelijk is, staat hooger beroep open 
op de arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

Artikel 4. 
(1) De strafbare feiten, welke volgens 

de wet op de rechterlijke organisatie behoo
ren tot de kennisneming van de arrondisse
ments-rechtbanken, worden vervolgd voor 
de arrondissements-rechtbank te 's-Graven
hage. 

(2) In de gevallen, waarin volgens ge
noemde wet hooger beroep mogelijk is, 
staat hooger beroep open op het gerechtshof 
te 's-Gravenhage. 

Artikel 5. 
Wanneer ingevolge beroep in cassatie of 

herziening de zaak naar een arrondissements
rechtbank verwezen moet worden, verwijst 
de Hooge Raad naar de arrondissements
rechtbank te 's-Gravenhage, indien verwij
zing moet plaats hebben naar een gerechts
hof, naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, 
ook indien <lit laatste reeds' van de zaak 
heeft kennis genomen. In <lit geval mag aan 
de nieuwe behandeling niet worden deelge
nomen door raadsheeren en leden van het 
openbaar ministerie, die aan de vorige be
handeling deelnamen. 

Artikel 6. 
(x) De rechtbank en het gerechtshof te 

's-Gravenhage spreken recht met de meer
voudige strafkamer, aangevuld met twee mi
litaire leden, voor zoover mogelijk van hoo
geren rang dan de verdachte of van gelijken 
rang <loch van oudere ancienniteit. 

(2) De militaire leden van de rechtbank 
en het gerechtshof worden benoemd door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Justitie. 

(3) D e Secretaris-Generaal kan bij de 
rechtbank en het gerechtshof te 's-Graven
hage een daartoe geschikt en juridisch vol
doende onderlegd persoon tot waarnemend 
griffier benoemen. 
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(4) De rechtbank kan bevelen, dat een 
harer militaire leden in een bepaalde zaak 
te zamen met den rechter-commissaris het 
gerechtelijk vooronderzoek zal leiden. 

Artikel 7. 
(1) Het voorschrift, dat de verdachte 

niet tot antwoorden verplicht is, blijft buiten 
toepassing. 

(2) Als raadslieden warden oak officie
ren of gewezen officieren toegelaten; zij war
den alleen op uitdrukkelijk verzoek van den 
verdachte als raadslieden toegevoegd. 

(3) Voorloopige hechtenis is in geval van 
misdrijf steeds mogelijk. 

(4) Een rapport van een militair-meer
dere heeft dezelfde bewijskracht als het pro
ces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 

(s) Een schildwacht, die zich beroept op 
een van de artikelen 40 tot en met 43 van 
het Wetboek van Strafrecht, wordt geacht 
rechtmatig te hebben gehandeld, totdat het 
tegendeel aannemelijk is gemaakt. 

AFDEELING III. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 8. 
(1) De zaken, welke bij de krachtens ar

tikel 1 opgeheven rriilitaire gerechten aan
hangig waren, gaan aan de voortaan bevoeg
de gerechten over in den staat, waarin zij 
zich op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit bevonden. 

(2) Hierbij treden in de plaats van de 
krijgsraden de gerechten, die bevoegd zijn 
ingevolge de artikelen 3, lid 1, en 4, lid 1, in 
de plaats van het Hoag Militair Gerechts
hof de gerechten, die bevoegd zijn ingevolge 
de artikelen 3, lid 3, en 4, lid 2. Laatstge
noemde gerechten zullen oak in die geval
len, waarin volgens de wet op de rechterlijke 
organisatie geen beroep open zou staan, de 
berechting van de zaak voortzetten overeen
komstig de regelen, welke gelden voor de 
behandeling in hooger beroep. 

(3) Herziening van in kracht van gewijs
de gegane einduitspraken van militaire ge
rechten is mogelijk volgens de voorschriften 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 20 October 1940. 

's-Gravenhage, 19 Maart 1941. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Justitie, 
.J, P. HOOYKAAS. 

(Uitgeg. 20 Maart r94z.) 

S. S.202 

4 April z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Justitie en van Landbouw en Vis
scherij ter bevordering van de paarden
fokkerij. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 

1941 

1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kan aan een of meer 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigin
gen of stichtingen onder nader te stellen 
voorwaarden worden toegestaan, ter bevor
dering van de paardenfokkerij, bij harddra
verijen en paardenrennen een rntalisator te 
crganiseeren. 

(2) Het houden van zoodanigen totali
sator en het wedden daarbij is niet straf
baar, indien de gestelde voorwaarden in acht 
worden genomen. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's- Gravenhage, 4 April 1941. 
D e waarnemend S.-G. van het Dep. van 

]ustitie, 
J. P. HOOYKAAS. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 9 April z94z.) 

S. S.203 

7 April z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie met betrekking tot de be,ech
ting van strafzaken, rakende het econo
mische leven. 

Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

TITEL I. 

Rechtsgeding in eersten aanleg. 

Artikel 1. 

(1) Bij iedere arrondissements-rechtbank 
worden ingesteld uit een lid bestaande (en
kelvoudige) kamers voor de berechting van 
strafzaken, rakende het economisch !even. 

(2) De leden dezer kamers worden aan
gewezen door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie; zij dragen den 
titel ,,economische rechter". 

Artikel 2. 

De economische rechter oordeelt in eer
sten aanleg bij uitsluiting over alle misdrij
ven en overtredingen, waartegen straf is be
dreigd in: 

1) de Landbouw-Crisiswet 1933; 
2) de Bodemproductiewet 1939; 
3) de Distributiewet 1939; 
4) de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 

1939; 
s) de voorschriften, uitgevaardigd op 
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grond van § 1 der Verordening No. 8/1940 
betreffende het beperken van werk; 

6) de voorschriften, uitgevaardigd op 
grond van § 1 der Verordening No. 15/1940 
betreffende het vervoer van personen en goe
deren; 

7) de voorschriften, ui tgevaardigd op 
grond van artikel 3 der Verordening No. 1n/ 
1940 betreffende het verbod van verlaging 
van loonen en salarissen; 

8) de voorschriften, uitgevaardigd op 
grond van artikel 8 der Verordening No. 
2 17/1940 betreffende de totstandkoming van 
regelingen in zake loonen, salarissen en an
dere arbeidsvoorwaarden; 

9) het Prijsbeheerschingsbesluit (No. 
n /1941); 

10) het Voedselvoorzieningsbesluit (No. 
12/,941); 

n) de Verordening No. 42/1941 betref
fende de verplichting tot het verrichten van 
diensten en betreffende de beperking ten 
aanzien van het veranderen van betrekking; 

12) het Deviezenbesluit 1941 (No. 63/ 
1941); 

13) het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 (No. 69/,941); 

14) andere rechtsvoorschriften voor zoo
ver deze zulks uitdrukkelijk bepalen, 
een en antler voor zoover deze strafbare fei
ten tot de kennisneming van de rechterlijke 
macht behooren. 

Artikel 3. 
Op het rechtsgeding voor den economi

schen rechter vinden de bepalingen betref
fende het rechtsgeding voor den politierech
ter overeenkomstige toepassing, behoudens 
de navolgende afwijkingen: 

1) de artikelen 369, 375, 376 en, in geval 
van een gerechtelijk vooronderzoek, 238, 
tweede tot en met vijfde lid, van het Wet
boek van Strafvordering blijven buiten toe
passing; 

2) noch tegen de kennisgeving van ver
dere vervolging, noch tegen de dagvaarding 
wordt een bezwaarschrift toegelaten; 

3) de rechter kan van het hooren van op 
de lijst van getuigen voorkomende niet ver
schenen getuigen afzien, indien hij dit hoo
ren voor de beoordeeling van de zaak niet 
bepaald noodzakelijk acht; 

4) de rechter is niet verplicht op ver
zoek van den verdachte schriftelijk vonnis 
te wijzen; 

5) in geval van berechting van overtre
dingen vinden de artikelen 383 tot en met 
393 en 398, eerste lid, onder 9 °. en 11° ., van 
het W etboek van Strafvordering overeen
komstrge toepassing. 

TITEL II. 
Rechtsmiddelen. 

Artikel 4. 
Tegen uitspraken van den economischen 

rechter kan geen verzet worden gedaan. 

Artikel 5. 
(1) De verdachte kan hooger bero.:-p in

stellen in de gevallen, waarin vrijheidsst.af 

6 

of geldboete boven tweehonderd gulden is 
opgelegd; het openbaar ministerie kan hoo-· 
ger beroep instellen in de gevallen, waarin· 
een dezer straffen werd gevorderd. 

(2) De termijnen, vermeld in de artike
len 408 en 410 van het Wetboek van Straf
vordering, bedragen in plaats van veertien 
dagen acht dagen; de termijn, bedoeld in 
artikel 413 , eerste lid, bedraagt in plaats van 
tien dagen vijf dagen. 

(3) De berechting in hooger beroep is 
toevertrouwd aan bijzondere kamers van het 
gerechtshof, bestaande uit drie leden. 

Artikel 6. 
In geval van beroep in cassatie bedragen 

de termijnen, vermeld in de artikelen 433 , 
eerste lid, en 435, tweede lid, in plaats van 
tien dagen vijf dagen en de termijnen, ver
meld in de artikelen 434, derde lid, 436, eer
ste lid, en 437, eerste lid, in plaats van acht 
dagen vier dagen. 

TITEL III. 
S/otbepa/ing. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op 15 

Mei 1941. 
(2) Het is niet van toepassing op zaken, 

v66r dien datum bij eenig gerecht aanhangig 
gemaakt. · 

's-Gravenhage, 7 April 1941. 

De wnd S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J . P . H OOYKAAS. 

(Uitgeg. 9 April z94z.) 

S. S.205 

25 April 1941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken, 
houdende bepalingen in verband met 
het eindigen van huur van onroerende 
goederen (Huurbeschermingsbesluit 
1941). 

Op grond van § 1 der Verordening No• 
23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No . 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Vorderingen tot ontruiming, aanhangig ge

maakt ten einde voor het verhuurde goed 
een hoogeren huurprijs te kunnen bedingen 
of op eenigerlei wijze meer voordeel dan 
wettelijk is geoorloofd te kunnen verkrijgen, 
worden afgewezen. 

Artikel 2. 

(r) De verhuurder van een onroerend 
goed kan de ontruiming door den huurder of 
den gewezen huurder slechts vorderen, indien 

1) wegens onbehoorlijk gebruik van het 
verhuurde goed, wegens ernstigen overlast, 
hem zelf of zijn huisgenooten aangedaan, of 
wegens wanbetaling van de huurpenningen, 
voortzetting van de huur niet van den huur
der kan worden gevergd ; 

2) de verhuurder het verhutirde goed zoo 
dringend voor eigen gebruik noodig heeft, 
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dat van hem, de economische belangen en 
maatschappelijke behoeften van beide par
tijen naar billijkheid in aanmerking genomen, 
voortzetting van de huur niet kan worden 
gevergd; 

3) de verhuurder bet verhuurde goed 
noodig heeft, ten einde te kunnen voldoen 
aan een verplichting, welke hem door eenig 
rechtsvoorschrift of door een beschikking van 
overheidswege is opgelegd. 

(2) De verhuurder kan wegens achter
stallige huur (lid 1, onder 1) geen ontruiming 
vorderen, indien de wanbetaling, de econo
mische belangen en de maatschappelijke be
hoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, als van geringe be
teekenis kan worden beschouwd. Indien de 
huurder met de betaling van een bedrag, 
hetwelk de over een maand verschuldigde 
huurpenningen niet overschrijdt, in verzuim 
is, wordt de wanbetaling slechts dan als van 
gewicht beschouwd, wanneer daarvoor geen 
genoegzame grond aanwezig was ; indien de 
huurder met de betaling van CP.n hooger be
drag in verzuim is, wordt de wanbetaling 
slechts dan als van gewicht beschouwd , wan
neer van hem, de economische belangen en de 
maatschappelijke behoeften van beide par
tijen naar billijkheid in aanmerking geno
men, t ijdige betaling gevergd kon worden. 
Voor zoover de wanbetaling niet als van 
gewicht wordt beschouwd, kan de rechter de 
wijze van betaling der huurpenningen be
palen. 

Artikel 3. 
(1) De huurder kan na opzegging door 

den verhuurder of indieri deze vordert, dat 
het gehuurde goed na geeindigde huur moet 
worden verlaten, den rechter, die bevoegd 
zou zijn van de vordering tot ontruiming 
kennis te nemen, verzoeken te verklaren : 

1) dat een eventueele vordering tot ont
ruiming krachtens artikel 1 dient te worden 
afgewezen, of 

2) dat de ontruiming op grond van artikel 
2 niet kan worden gevorderd. 

(2) Aan een uitspraak, als bedoeld in het 
eerste lid, zijn in een latere ontruimings
procedure beide partijen gebonden, tenzij 
een der partijen nieuwe feiten aanvoert. 

Artikel 4. 
Tegen rechterlijke beslissingen, gegrond 

op de artikelen 1 tot en met 3, staat hooger 
beroep noch beroep in cassatie open, met 
uitzondering van cassatie in het belang der 
wet. 

Artikel 5. 
(1) In alle gedingen tot ontruiming kan 

de rechter den huurder een termijn gunnen, 
binnen welken deze bet . gehuurde moet 
hebben ontruimd. In dat geval wordt de 
huurovereenkomst geacht tot het einde van 
dien termijn te hebben voortgeduurd. 

(2) De rechter kan dezen termijn slechts 
eenmaal en we! met ten hoogste twee maan
den verlengen. Het verzoek tot verlenging 
moet uiterlijk vier weken voor bet verstrij
ken van den eersten termijn van ontruiming 
worden ingediend. 

Artikel 6. 
Wijst de rechter de vordering tot ont-
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ruiming af of willigt hij het verzoek van den 
huurder krachtens artikel 3 in, dan wordt in 
6eval van geeindigde huur, van het einde der 
huur gerekend, een nieuwe huurovereen
komst geacht op dezelfde voorwaarden voor 
onbepaalden tijd te zijn gesloten. 

Artikel 7. 
(1) In elken stand van bet geding tot 

ontruiming of van een procedure krachtens 
artikel 3 kan de rechter, voor zoover hem, de 
economische belangen en maatschappelijke 
behoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, redelijk voorkomt, 
in overeenstemming met partijen de voor
waarden der oorspronkelijke huurovereen
komst aanvullen of wijzigen, met name ook 
den huurprijs wijzigen, zulks met inachtne
ming van de daaromtrent geldende voor
schriften. 

(2) Stemt de huurder niet toe in een door 
den rechter redelijk geachte wijziging, dan 
kan deze hem het recht ontzeggen zich op 
het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 te be
roepen. 

Artikel 8. 
(1) De artikelen 56 tot en met 58 van 

bet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring zijn van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de rechter de kosten 
geheel of ten deele Kan compenseeren. 

(2) Wordt een vordering toegewezen op 
grond van bet bepaalde bij artikel 2, eerste 
lid, onder 2, dan zullen de kosten, tot de 
uitspraak van het vonnis vallende, niet ten 
Jaste van den huurder worden gebracht. 
Bovendien kan de rechter op verzoek van 
den huurder den verhuurder de verplichting 
op!eggen, den huurder de noodzakelijke 
kosten van verhuizing binnen de gemeente 
geheel of ten deele te vergoeden, indien hem 
zulks, gelet op de omstandigheden en de 
economische belangen en maatschappelijke 
behoeften van beide partijen naar billijkheid 
in aanmerking genomen, redelijk voorkomt. 

Artikel 9. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Huur

beschermingsbesluit 1941 ". 
(3) Het is mede van toepassing op ge

dingen, die ten tijde der inwerkingtreding van 
dit besluit bij den rechter aanhangig zijn. 

's-Gravenhage, 25 April 1941. 
De wnd S.-G. van het Dep. van Justitie, 

]. P. HOOYKAAS. 

De S.-G . van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. ] . FRED ERIKS. 

(Uitgeg. 26 April 1941.) 

S. S.400 

13 Januari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen -Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Justitie tot 
regeling van de vervanging van waarde
papieren, welke verloren gegaan dan 
we! in die mate geschonden zijn, dat zij 
onverhandelbaar zijn geworden (Effec
tenvemieuwingsbesluit 1941). 
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Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel x. 
Voor de toepassing van dit besluit en de 

krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
wordt verstaan onder : 

1) ,.waardepapieren" of ,,stukken": obli
gaties, pandbrieven, aandeelen, winstbewij
zen, bewijzen van deelgerechtigdheid en 
soortgelijke effecten, alle voor zoover luiden
de aan toonder en uitgegeven door hier te 
lande gevestigde natuurlijke en rechtsperso
nen, certificaten aan toonder, uitgegeven 
door hier te lande gevestigde administratie
kantoren, alsmede andere nader aan te wij
zen waardepapieren, welke niet het karak
ter dragen van betaalmiddel; 

2) ,,verloren gegaan": elke vorm van 
vernietiging, verlies of ontvreemding in Ne
derland; 

3) ,.uitkeeringen": betalingen van rente , 
dividend, winstaandeel, aflossing of anders
zins, op of in betrekking tot eenig waarde
papier. 

Artikel 2. 

Overeenkomstig de bepalingen, in of 
krachtens dit besluit gegeven , kunnen in de 
plaats van waardepapieren, welke in die ma
te geschonden zijn, dat zij onverhandelbaar 
zijn geworden, of welke verloren gegaan zijn, 
nieuwe exemplaren ter beschikking worden 
gesteld, waaraan rechthebbenden dezelfde 
rechten zullen kunnen ontleenen als aan de 
oorspronkelijke stukken. 

Artikel 3. 
(1) D eze terbeschikkingstelling van nieu

we exemplaren geschiedt door tusschenkomst 
van een tot dit doe! in te stellen ,.Effecten
Vemieuwingsbureau", hiema te noemen ,,het 
bureau". 

(2) Het bureau is een stichting, in het 
!even geroepen door den Secretaris -Gene
raal van het Departement van Financien. 

(3) Het bureau staat onder toezicht van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien, aan wien jaarlijks re
kening en verantwoording moet worden af
gelegd. 

(4) Het bureau kan voor zijn bemoei
ingen kosten in rekening brengen . De tarie
ven van deze kosten behoeven de goedkeu
ring van den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Financien. 

(s) D e Staat waarborgt de verplichtin
gen van het bureau en kan aan hetzelve kas
voorschotten verleenen. 

(6) D e werkwijze van het bureau en wat 
daarmede samenhangt, alsmede de aanwij
zing van en de wijze van behandeling met 
betrekking tot de ingevolge artikel 1 aange
wezen waardepapieren, worden nader gere
geld in door den Secretaris-Generaal van het 
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Departement van Financien te geven voor
schriften. 

Artikel 4. 
(1) Degenen, die waardepapieren heb

ben uitgegeven, zijn verplicht op aanvrage 
van het bureau, binnen den door hetzelve 
te stellen termijn, exemplaren van deze 
waardepapieren, tegen vergoeding van rede
lijke kosten, ter beoordeeling van het bu
reau, ter beschikking van het bureau te stel
len ter v~rvanging van overeenkomstige 
stukken, welke in die mate zijn geschonden, 
dat zij onverhandelbaar zijn geworden, of 
welke naar het oordeel van het bureau zijn 
verloren gegaan. 

(2) Degenen, die waardepapieren heb
ben uitgegeven, zijn tevens verplicht toe te 
zien, of bij hen of bij hun betaalkantoren 
door hen uitgegeven coupons, dividendbe
wijzen of aflosbare stukken ter betaling wor
den aangeboden, welke voorkomen op de 
door de Vereeniging voor den Effectenhan
del uitgegeven verzamellijst van de door de 
politie uitgegeven recherchelijsten. In geval 
van een dergelijke aanbieding zijn zij ver
plicht de uitbetaling te weigeren en onver
wijld, onder opgave van naam en adres van 
den aanbieder, van de aanbieding kennis te 
geven aan het bureau. 

(3) Ieder dergenen, die waardepapieren 
hebben uitgegeven, is verplicht de schade te 
vergoeden, welke ontstaat door zijn nalatig
heid of onnauwkeurigheid in de vervulling 
van de in het tweede lid bepaalde verplich
tingen. 

AFDEELING I I. 

Onverhandelbare geschonden stukken. 
Artikel 5. 

(1) Rechthebbenden op waardepapieren, 
welke in die mate geschonden zijn, dat zij 
onverhandelbaar zijn geworden, kunnen bij 
het bureau nieuwe stukken ter vervanging
aanvragen. Bij deze aanvrage dienen de te 
vervangen stukken te worden overgelegd. 

(2) Ter zake van aanvragen, als in lid 1 
bedoeld, wordt domicilie gekozen binnen het 
Rijk in Europa. 

Artikel 6. 
(1) Indien aan de hand van de overge

legde resten identiteit en nummer van het 
stuk kunnen worden vastgesteld en naar het 
oordeel van het bureau kan worden aangeno
men, dat geen deelen, waaraan eveneens 
recht op een nieuw stuk zou kunnen worden 
ontleend, zich nog elders bevinden, zal het 
bureau tot afgifte van een overeenkomstig 
nieuw stuk overgaan. 

(2) De aan het bureau overgelegde res
ten van het oorspronkelijk stuk wor den des
gewenscht ter beschikking gesteld van den
gene, door wien het stuk is uitgegeven. 

AFDEELI NG Ill. 

Stukken, welke verloren gegaan en waarvan 
alle kenmerken direct of indirect kunnen 

worden vastgesteld. 
Artikel 7. 

(1) Rechthebbenden op waardepapieren, 
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welke zijn verloren gegaan, kunnen bij het 
bureau nieuwe stukken ter vervanging aan
vragen. 

(2) Ter zake van aanvragen, als in lid 1 
bedoeld, wordt domicilie gekozen binnen het 
Rijk in Europa. 

Artikel 8. 
Indien het te vervangen stuk in die mate 

is geschonden, dat identiteit of nummer aan 
de hand van de overgelegde resten niet meer 
kunnen worden vastgesteld, of indien de 
waarschijnlijkheid bestaat, dat deelen, waar
aan eveneens recht op een nieuw stuk zou 
kunnen worden ontleend, zich nog elders be
vinden, of indien het , te vervangen stuk in 
het geheel niet meer kan worden overgelegd, 
moet de rechthebbende, indien mogelijk on
der overlegging van de in zijn bezit zijnde 
resten, bij de aanvrage ter verkrijging van 
een nieuw stuk inzenden: 

1) een door den aanvrager onderteeken
de verklaring, waarin worden vermeld de 
aard, de hoegrootheid, het nummer en even
tueele andere essentieele kenteekenen van 
het geschonden of verloren gegane stuk; 

2) al zulke bewijzen of aanwijzingen, 
welke tot staving van zijn recht en van de 
gestelde feiten kunnen dienen. 

Artikel g. 
In de gevallen, als bedoeld in artikel 8, zal 

het bureau, indien het na ingesteld onder
zoek van oordeel is, dat de aanvrage voor 
verdere behandeling in aanmerking komt, 
telkens met een tusschenruimte van ten min
ste drie maanden, door middel van een aan
kondiging in de Prijscourant van de Ver
eeniging voor den Effectenhandel en in ten 
minste een door het bureau aan te wijzen 
dagblad op kosten van den aanvrager me
dedeeling doen van de desbetreffende aan-
vrage. 

Artikel 10. 

(1) E en ieder, die m eent recht te hebben 
op eenig waardepapier, waaromtrent een 
aankondiging, als in artikel g bedoeld, heeft 
plaats gevonden, zal daarvan onverwijld bij 
aangeteekend schrijven kennis geven aan het 
bureau en aan den in de aankondiging ver
melden aanvragei:. Bij dit schri_iven moet do
micilie worden gekozen binnen het Rijk in 
Europa. 

(2) De verdere behandeling wordt hier
door geschorst. 

(3) De aanvrager is verplicht binnen 
drie maanden na ontvangst van het in lid 1 

bedoelde schrijven dengene, die verzet doet, 
te dagvaarden tot opheffing van het verzet 
en een afschrift der dagvaarding aan het bu
reau te doen beteekenen. 

(4) Indien de aanvrager aan het bepaal
de in het vorige lid niet voldoet of indien 
het verzet bij een vonnis, dat kracht van ge
wijsde heeft verkregen, is toegewezen, wordt 
de aanvrage als vervallen beschouwd. 

Artikel n. 
Indien het verzet is ingetrokken of wel 

bij een vonnis, dat kracht van gewijsde heeft 
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verkregen, is afgewezen, wordt de behande
ling hervat, zoodra de intrekking is geschied 
of het vonnis vanwege den aanvrager aan 
het bureau is beteekend. 

Artikel 12. 

(1) Wanneer er sedert de laatste in arti
kel g bedoelde aankondiging ten minste twee 
maanden zijn verloopen, zonder dat een ken
nisgeving, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 10, is ontvangen, en ook overigens 
naar het -oordeel van het bureau van geen 
bezwaren is gebleken, zal door het bureau 
ten behoeve van den aanvrager een overeen
komstig waardepapier, als het geschonden of 
verloren gegane exemplaar, worden uitge
reikt. 

(2) Aan het oorspronkelijke waardepa
pier, in de pleats waarvan het nieuwe stuk 
wordt uitgegeven, zal van dat oogenblik af 
geen antler dan het in het volgende lid te 
noemen recht op schadevergoeding kunnen 
worden ontleend. 

(3) De rechthebbende te goeder trouw 
op een waardepapier, in de pleats waarvan 
ingevolge dit artikel een nieuw exemplaar is 
uitgegeven, zal de schade, die hij tengevolge 
dier uitgifte lijdt, op het bureau kunnen ver
halen. 

(4) Het bureau behoudt de bevoegdheid 
de schade, welke het ten gevolge van zulke 
uitgifte mocht lijden, steeds ten voile te ver
halen op dengene, aan wien het nieuwe waar
depapier is uitgereikt. 

AFDEELING IV. 

Stukken, welke zijn verloren gegaan en 
waarvan niet al/e kenmerken kunnen 

worden vastgesteld. 

Artikel 13. 
(1) Indien identiteit en nummer van het 

verloren gegane waardepapier niet volledig 
kunnen worden vastgesteld, doch indien we! 
ten genoegen van het bureau aannemelijk 
wordt gemaakt, dat een stuk van de beweer
de hoedanigheid en hoegrootheid is verloren 
gegaan, kan het bureau, onder naar den aard 
var. ieder geval tc. stellen voorwaarden en te 
eischen waarborgen, ten behoeve van den 
aanvrager een recepis uitreiken. Van deze 
uitreiking zal het bureau kennis geven aan 
dengene, door wien het oorspronkelijke stuk 
is uitgegeven. 

(2) Na v erloop van vijf jaren na de dag
teekening van het recepis zal, tegen intrek
king daarvan, indien van bezwaren niet is 
gebleken, door het bureau een overeenkom
stig stuk als het verlorcn gegane waarde
papier warden uitgereikt. 

(3) Het uit te reiken stuk zal een op
volgend nummer dragen boven de nummers 
der stukken van het overeenkomstige uit
staande kapitaal aan waardepapieren, waar
van het dee! uitmaakt. 

(4) Het ingevolge de leden 1 en 2 van 
dit artikel uitgegeven stuk zal op denzelfden 
voet aan eventueele aflossingen deelnemen, 
ais het geval geweest zou zijn met het ver
loren gegane stuk. 



1941 

AFDEELING V. 

Uitkeeringen en voorschotten, vrijwaring. 
Artikel 14. 

(1) Gedurende het tijdvak gelegen tus
schen de eerste aankondiging als bedoeld in 
artikel 9 en de afgifte van een nieuw stuk, 
zoowel als gedurende het tijdvak van vijf 
jaar, genoemd in artikel 13, zal degene, door 
wien het desbetreffende waardepapier is uit
gegeven, alle daarop betrekking hebbende 
uitkeeringen bij verschij nen aan het bureau 
uitbetalen, benevens alle uitkeeringen, wel
ke daarop achterstallig zijn. 

(2) Mocht, am welke reden ook, de aan
spraak, welke een aanvrager op eenig waar
depapier heeft doen gelden, uiteindelijk niet 
warden erkend, dan zal het bureau de des• 
betreffende ontvangen uitkeeringen aan den
gene, door wien het waardepapier is uitge
geven , t erugbetalen. 

Artikel 15. 
(1) Wanneer de omstandigheden daar

toe naar het oordeel van het bureau aanlei
ding geven, kan het bureau aan den aanvra
ger van een nieuw stuk bij wijze van voor
schot een bedrag betalen, ten hoogste gelijk 
aan het bedrag der verschenen, niet opge
vorderde uitkeeringen op het verloren ge
gane waardepapier. 

(2) Het bureau kan in bijzondere geval
len, onder daartoe door hetzelve te stellen 
voorwaarden, een voorschot op de hoofdsom 
van het aangevraagde nieuwe stuk verlee
nen. 

(3) De voorschotten uit hoofde van uit
keeringen zullen bij de afgifte van het nieu
we stuk warden vereffend. De voorschotten 
op de hoofdsom zullen bij de afgifte van het 
nieuwe stuk warden terugbetaald. 

Artikel 16. 
(1) H et bureau vrijwaart degenen, die 

waardepapieren hebben uitgegeven, voor al
le schade, welke mocht ontstaan doordat zij 
uiteindelijk ten gevolge van de uitgifte van 
een nieuw waardepapier krachtens de bepa• 
lingen van afdeeling IV van dit besluit ter 
zake van uitkeeringen meer zullen hebben 
betaald dan met het op den vervaldatum 
uitstaande kapitaal aan desbetreffende waar
depapieren overeenstemt. 

(2) De vrijwaring, bedoeld in lid 1, loopt 
van den datum der betaalbaarstelling af tot 
drie m aanden na h e t einde van den wette
lijken of contractueelen verjaringstermijn. 

(3)Het bureau behoudt de bevoegdheid de 
schade, welke het ten gevolge van deze vrij 
waring mocht lij den, steeds ten volle te ver
halen op dengene, aan wien het nieuwe 
waardepapier is uitgereikt. 

Artikel 17. 
Behalve de kosten, welke het bureau voor 

.zijn bemoeiingen in rekening brengt, zal ten 
aanzien van aanvragen, als bedoeld in de 
a rtikelen 7 en 13, de aanvrager een bedrag 
,moeten voldoen, door het bureau, onder 
,goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Financien, te be-
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palen, in verhouding tot het betrokken be
lang, ter dekking van het door het bureau 
t e dragen risico, verbonden aan de krach
tens artikel 15 verleende voorschotten en de 
in artikel 12, lid 3, en artikel 16 bepaalde 
vrijwaringen. 

AFDEELING VI. 

Stralbepalingen. 

Artikel 18. 
(1) Hij die opzettelijk met verschaffing 

van onjuiste gegevens een aanvrage indient 
ter verkrijging van een nieuw waardepapier 
wordt gestraft m et gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoog
ste tien duizend gulden. 

(2) Het feit wordt beschouwd als een 
misdrijf. 

Artikel 19. 
(1) H ij die niet voldoet aan de verplich

tingen, bedoeld in artikel 4, wordt gestraft 
·met her.htenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

(2) Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

Artikel 20. 
Indien een feit , strafbaar gesteld in de ar

tikelen 18 en 19, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver• 
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

AFDEELING VII. 

Buitenlandsche waardepapieren. 

Artikel 21. 
Het bureau verleent zijn bemiddeling tot 

het verkrij gen van nieuwe stukken ter ver
vanging van geschonden of verloren gegane 
waardepapieren, uitgegeven door in het bui
tenland gevestigde natuurlijke of rechtsper
sonen. 

AFDEELING VIII. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 22 . 
De wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad No. 

26), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 
April 1887 (Staatsblad No. 63), betreffende 
verliezen door het te loor gaan van schuld
brieven ten laste van het Rijk, vindt geen 
toepassing, behoudens voor verliezen door het 
te loor gaan van schuldbewijzen en certifica
ten der Nationale Schuld, ten aanzien waar
van artikel 6, onderscheidenlijk artikel ro, 
dier wet toepassing heeft gevonden. Oproe
pingen, ingevolge artikel 3 dier wet gedaan, 
in betrekking tot de overige aanhangige ver
zoeken om tegemoetkoming, worden geacht 
ingevolge dit besluit te zijn gedaan . 

Artikel 23. 
Artikel 15 van de wet van 4 April 1870 

(Staatsblad No. 62), laatstelij k gewijzigd bij 
de wet van 20 December 1933 (Staatsblad 
No. 705), houdende bepalingen omtrent de 
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uitgifte van schatkistbiljetten, alsmede arti
kel 12 van de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad No. 185), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 13 Januari 1922 (Staatsblad No. 
n), houdende bepalingen omtrent de uitgifte 
van schatkistpromessen, vinden geen toepas
sing. 

Artikel 24. 

In gevallen, dat ter zake van de vervan
ging van geschonden of verloren gegane 
waardepapieren, andere dan in artikel 22 be
doeld , een of meer oproepingen of aankondi
gingen zijn gedaan, zal het bureau beoordee
len of en in hoeverre deze in de plaats tre
den van de aankondigingen, bedoeld in arti
kel 9 van dit besluit. 

Artikel 25. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het kan worden aangehaalq als ,,Ef

fectenvernieuwingsbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 13 Januari 1941 . 
De S.-G. van het Dep. van Financiiin, 

L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. I Maart r94r.) 

S. S.401 

20 Januari r94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Gen eraal van het Departement 
van Financien betreffende de bijdragen 
van het Rijk ten behoeve van den we
deropbouw en het herstel van door oor
logsgeweld beschadigde goederen, toebe
hoorende aan publiekrechtelijke en 
daarmede gelijkgestelde lichamen. 

Op grond van § 3, lid 2, der Verordening 
No. 21/I940 en van§ r der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Van de bijdragen aan provinciiin en 
gemeenten. 

Artikel I. 

( 1) Van Rijkswege worden aan provin
cien en gemeenten, met inachtneming van 
de volgende bepalingen, bijdragen verleend 
in de uitgaven tot wederopbouw en herstel 
van in Nederland aanwezige, aan deze licha
men toebehoorende goederen, welke door 
oorlogsgeweld, hetzij van Nederlandschen 
hetzij van vreemden oorsprong, zijn bescha
digd. 

(2) lngeval de goederen niet toebehoo
ren aan een provincie of gemeente, doch aan 
een lichaam, hetwelk ingevolge het bepaalde 
in artikel 1, lid 4, onder 2, van het Besluit 
No. 221/1940 (Besluit op de materieele oor

· logsschaden) door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien met een 
publiekrechtelijk lichaam is gelijkgesteld, 
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terwijl de goederen geheel of voor een over
wegend dee! met middelen van een enkele 
provincie of gemeente zijn vervaardigd of 
gesticht, dan kan aan deze provincie of ge
meente met inachtneming van de volgende 
bepalingen een bijdrage worden verleend. 

Artikel 2. 

(1) De bijdrage wordt gesteld op het be
drag van het schuldrestant, dat op het oogen
blik, dat de schade werd toegebracht, ten 
laste van de provincie of de gemeente drukte 
op de geheel vemietigde of waardeloos ge
worden goederen. 

(2) Voor zoover een goed gedeeltelijk is 
vernietigd of waardeloos geworden, wordt de 
bijdrage gesteld op een evenredig dee! van 
het schuldrestant. 

(3) Onder schuldrestant wordt verstaan 
het niet afgeloste gedeelte van ter zake van 
de beschadigde goederen gesloten vaste lee
oingen. 

(4) Met schuldrestant kunnen worden 
gelijkgesteld ten laste van den kapitaaldienst 
gedane uitgaven, waarvoor nog vaste lee
ningen moeten worden gesloten. 

(5) Voor goederen, behoorende tot de 
takken van dienst, bedoeld in aFtikel 252 der 
gemeentewet en artikel n6 der provinciale 
wet, op welker waarde volgens daarvoor bij 
verordening gestelde regelen wordt afge
schreven, wordt het schuldrestant gesteld op 
de niet-afgeschreven boekwaarde. 

Artikel 3. 
Geen bijdrage wordt verleend, indien en 

voor zoover afzonderlijke wettelijke of ad
ministratieve regelen in de geleden schade 
voorzien. 

Artikel 4. 
(1) Op de bijdrage wordt in mindering 

gebracht, hetgeen uit anderen hoofde zon
der verplichting tot terugbetaling of verre
kening wegens de geleden schade reeds is of 
nog zal worden ontvangen, voor zoover dat 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien voor zoodanigen 
aftrek in aanmerking wordt gebracht. Een 
dergelijke aftrek vindt niet plaats voor het
geen uit hoofde van verzekering tegen oor
logsmolest reeds is of nog zal worden ont
vangen boven het totaalbedrag der bijdrage. 

(2) Voor de uitkeering uit hoofde van 
verzekering tegen oorlogsmolest geldt het be
paalde in attikel 18 van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden. 

Artikel 5. 
De bijdrage, vastgesteld overeenkomstig 

het bepaalde in de artikelen 2 en 4 wordt 
verminderd: 

1) indien de schade door een gemeente 
is geleden, met een bedrag, gelijk aan vijf ten 
honderd van de som van 

a) de belastingcapaciteit der gemeente, 
bedoeld in artikel 7 van de Verordening van 
28 October 1940 (Nederlandsche Staatscou
rant No. 215), over het boekingstijdvak 
·1938/I939, 

b) de uitkeering uit het gemeentefonds, 
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bedoeld in artikel 3, letter c, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad No. 388), sedert ge
wijzigd, over het uitkeeringsjaar 1938/1939 en 

c) de gemiddelde winstuitkeeringen van 
de gemeentelijke electriciteits-, gas- en wa
terleidingbedrijven over de jaren 1936, 1937 
en 1938, vermeerderd met de winstvervan
gende uitkeeringen en verminderd met de 
nadeelige saldi, vastgesteld overeenkomstig 
de door het Centraal Bureau v::ior de Sta
tistiek verstrekte cijfers; 

2) indien de schade door een provincie 
is geleden, met een bedrag, gelijk aan vijf ten 
honderd van de som van 

a) de opbrengst van de opcenten op 
's Rijks directe belastingen, zooals de pro
vincie deze ten hoogste kan heffen krachtens 
het bepaalde in de artikelen 126ter en 126 
quinquies der provinciale wet, over het boe
kingstijdvak 1938/r939 en 

b) de uitkeering over het jaar 1939 van 
het Rijk ingevolge artikel 72 der wet van 1 7 
Juni 1905 (Staatsblad No. 210). 

Artikel 6. 
(1) In bijzondere gevallen kan de bij

drage, in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 2, 4 en 5, met toepassing van an
dere maatstaven worden vastgesteld. 

(2) Met name kan aan een provincie of 
gemeente, welke als gevolg van de uitgaven 
tot wederopbouw, welke te haren laste blij 
ven, in bijzondere financieele moeilijkheden 
zou geraken, een buitengewone bijdrage wor
den toegekend. 

Artikel 7. 
Aan de toekenning der bijdragen kunnen 

voorwaarden worden verbonden, in het bij
zonder met betrekking tot de besteding der 
bijdragen ten behoeve van den wederop
bouw. 

AFDEELING II. 

Van de bijdrage aan andere publiekrechte
Jijke en daarmede gelijkgestelde lichamen. 

Artikel 8. 
(1) Aan andere publiekrechtelijke licha

men en aan lichamen, welke daarmede inge
volge het bepaalde in artikel 1, lid 4, onder 
2, van het Besluit op de materieele oorlogs
schaden zijn gelijkgesteld, doch voor welke 
ten behoeve van den wederopbouw en het 
herstel hunner goederen geen bijdrage inge
volge het bepaalde in artikel 1, lid 2, wordt 
verleend, kan door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financier} bij voor 
ieder geval afzonderlijk te nemen beschik
king een bijdrage worden verlcend in de in 
artikel 1 bedoelde uitgaven. 

(2) Artikel 4 is van toepassing. 

AFDEELING Ill. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 9. 
(1) Verzoeken tot toekenning van bij

dragen op grond van dit besluit worden door 
tusschenkomst van de Rijkscommissie van 
advies in zake bijdragen wederopbouw pu-
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bliekrechtelijke lichamen ingediend bij den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien. Deze stelt voor verzoeken 
tot toekenning van bijdragen, bedoeld in ar
tikel 2, een model vast. 

(2) De Rijkscommissie van advies in 
zake bijdragen wederopbouw publiekrechte
lijke lichamen brengt zoo spoedig mogelijk 
advies uit aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien stelt de bijdragen 
en de eventueel daaraan te verbinden voor
waarden vast. 

Artikel 10. 

(1) Een bijdrage wordt slechts toege
kend, indien het verzoek daartoe binnen 
twee maanden na het toebrengen der schade 
of, indien de schade is toegebracht v66r het 
in werking treden van dit besluit, binnen 
twee maanden na het in werking treden bij 
de Rijkscommissie van advies in zake bij
dragen wederopbouw publiekrechtelijke 
lichamen is ingezonden. Het bovenstaande is 
niet van toepassing op de bijdrage, bedoeld 
in artikel 6, tweede lid. 

(2) In bijzondere gevallen kan door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien verlenging van deze termijnen 
worden toegestaan. 

Artikel II. 

(1) Aan provincien en gemeenten, welke 
een verzoek tot toekenning van bijdragen 
hebben ingezonden, kunnen op haar aan
vrage voorloopige uitkeeringen worden ge
daan. Aan deze uitkeering kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

(2) Een zoodanig verzoek wordt door 
tusschenkomst van de Rijkscommissie van 
advies in zake bijdragen wederopbouw pu
bliekrechtelijke lichamen aan den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nancien gericht. 

(3) In bijzondere gevallen kan een voor
loopige uitkeering worden gedaan v66r de 
inzending van het verzoek tot toekenning 
der bijdrage. 

(4) Het bedrag der voorloopige uitkee
ring wordt bepaald door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien. 

AFDEELING IV. 
S/otbepalingen. 

Artikel 12. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald onder den ti

tel ,,Besluit bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen". 

's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 
De S.- G . van het Dep. van Financien, 

L. J. A. TRIP. 
(Uitgeg. 25 ]anuari 1941.) 
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4 Februari I94r. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Binnenland
sche Zaken· tot regeling voor het jaar 
1941 van de gevolgen voor de provin
cien, het gemeentefonds en de gemeen
ten van de vervanging van de tot dusver 
bestaande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. 

In verband met de voorgenomen vervan
ging van de tot dusver bestaande belastingen 
naar het inkomen (inkomstenbelasting en 
gemeentefondsbelasting met alle daarop ge
beven opcenten) door een enkele inkomsten
belasting wordt op grond van § 1 der Veror
dening No. 23/1940 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied bepaald: 

AFDEELING I. 

Voorzieningen voor de provincii!n. 

Artikel r. 

(1) Van de bevoegdheid der provincien 
tot heffing van opcenten op de hoofdsom der 
tot dusver bestaande inkomstenbelasting 
wordt voor, he!. laatst gebruik gemaakt ten 
aanzien van het belastingjaar 1940/1941. 

(2) Uit de opbrengst van de nieuwe in
lcomstenbelasting over het dienstjaar 1941 
wordt aan elke provincie uitgekeerd: 

1) een bedrag, gelijk aan 1'3 gedeelte van 
de zuivere opbrengst, die wegens de te haren 
behoeve geheven opcenten op de hoofdsom 
der inkomstenbelasting over het boekings
tijdvak 1940/1941 zou zijn verkregen, indien 
de inkomstenbelasting over het geheele be-
1astingjaar 1940/1941 was geheven; 

2) een bedrag, gelijk aan 2'3 gedeelte van 
de onder 1 bedoelde zuivere opbrengst, ver
menigvuldigd met een breuk, waarvan de tel
ler gelijk is aan het aantal opcenten, dat de 
provincie blij kens de goedgekeurde provin
ciale begrooting voor het dienstjaar 1941 
voornemens was te heffen op de hoofdsom 
der inkomstenbelasting over het belasting
jaar 1941/1942, en waarvan de noemer gelijk 
'is aan het op die hoofdsom over het belas
tingjaar 1940/1941 geheven aantal opcenten. 

(3) De data, waarop de in het tweede lid 
bedoelde bedragen aan de provincien zullen 
worden uitgekeerd, worden door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 

AFDEELING II. 

Voorzieningen voor het gemeentelonds en 
voor de gemeenten. 

Artikel 2. 

Uit de opbrengst van de nieuwe inkom
stenbelasting over het dienstjaar 1941 wordt 
ten bate van het begrootingsjaar 1 Mei 1940 
tot en met 30 April 1941 van het gemeente
fonds gebracht een bedrag, gelijk aan 1'3 ge
deelte van de zuivere opbrengst, die als 
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hoofdsom van de gemeentefondsbelasting 
over het boekingstijdvak 1940/194 1 zou zijn 
verkregen, indien de gemeentefondsbelasting 
over het geheele belastingjaar 1940/1941 was 
geheven; <lit bedrag wordt voor de toepassing 
van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad No. 
388) beschouwd als opbrengst der gemeente
fondsbelasting. 

Artikel 3. 

Het begrootingsjaar van het gemeente
fonds, dat aanvangt op 1 Mei 1941, loopt tot 
en met 31 December 1941. De begrooting 
voor <lit begrootingsjaar wordt gesplitst in 
twee afdeelingen. 

Afdeeling 4. 
Voor het begrootingsjaar 1 Mei 1941 tot en 

met 31 December 1941 zullen als inkomsten 
van het gemeentefonds (eerste afdeeling) gel
den: 

1) een gedeelte van de opbrengst van de 
inkomstenbelasting over het dienstjaar 1941 
tot een bedrag, gelijk aan 2/3 gedeelte van de 
in artikel 2 bedoelde zuivere opbrengst; 

2) 2'3 gedeelte van de zuivere opbrengst 
van vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting, geheven op de aanslagen 
van hen, die belastingplichtig zijn volgens ar
tikel 1 der wet op de vermogensbelasting 
1892, over het boekingstijdvak 1941/1942; 

3) het voordeelig saldo van het laatst:>f
gesloten dienstjaar. 

Artikel 5. 

(1) D e gemeenten ontvangen uit het ge
meentefonds (eerste afdeeling) over het tijd
vak van 1 Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 een uitkeering, welke is samengesteld 
uit de volgende bestanddeelen: 

1) een bedrag, gelijk aan 2/3 gedeelte van 
de uitkeering, welke de gemeente over het 
tijdvak van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 
1941 per in de gemeentefondsbelasting aan
geslagen inwoner uit het gemeentefonds heeft 
ontvangen; 

2) een bedrag, gelijk aan vijftig procent 
van de jaarwedde van den burgemeester en 
den secretaris, volgens de regeling, geldende 
op 1 Januari 1941, welk bedrag nochtans de 
som van twee duizend gulden niet te boven 
gaat; 

3) een bedrag, berekend met toepassing 
van de verdeelingsformule van het gemeente
fonds, bij welke berekening de in artikel 4, 
onder 1, bedoelde uitkeering zal worden aan
gemerkt als opbrengst van de gemeentefonds
belasting. 

(2) De bepalingen omtrent garantie en 
Iimie t, alsmede die omtre nt de financiering 
van de kosten, daaruit voortvloeiende, vast
gesteld bij de wet van 4 Maart 1935 (Staats
blad No. 74), blijven onverminderd van 
kracht. 

(3) De data, waarop de in het eerste lid 
bedoelde bedragen aan de gemeenten zullen 
worden uitgekeerd, worden door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 
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Artikel 6. 
Van de bevoegdheid der gemeenten tot hef

fing van opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting wordt voor het laatst 
gebruik gemaakt ten aanzien van het belas
tingjaar 1940/1941. 

Artikel 7. 
(1) Uit de opbrengst van de nieuwe in

komstenbelasting over het dienstjaar 1941 
wordt aan het gemeentefonds, begrootings
jaar 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
(tweede afdeeling), een uitkeering gedaan 
tot het bedrag, dat als zuivere opbrengst van 
vijf en zeventig opcenten op de gemeente
fondsbelasting zou zijn verkregen over het 
boekingstijdvak 1940/1941, indien de gemeen
tefondsbelasting over het geheele belasting
jaar 1940/r941 was geheven. 

(2) T en laste van h et begrootingsjaar I 
Mei 1941 tot en met 31 D ecember 1941 van 
het gemeentefonds (tweede afdeeling) wordt 
uit de in het eerste lid bedoelde uitkeering 
een uitkeering aan de gemeenten gedaan, 
waarvan het bedrag voor elke gemeente ge
lijk is aan de zuivere opbrengst, die met in 
achtneming van het door de gemeente over 
het belastingjaar 1940/1941 geheven aantal 
opcenten zou zijn verkregen wegens heffing 
van opcenten op de gemeentefondsbelasting 
over het boekingstij dvak 1940/1941, indien 
de gemeentefondsbelasting over het geheele 
belastingjaar 1940/1941 was geheven. 

(3) De data, waarop de in het tweede lid 
bedoelde uitkeeringen aan de gemeenten zul
len worden gedaan, worden door de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen van 
Financien en van Binnenlandsche Zaken be
paald. 

Artikel 8. 
Het verschil tusschen de in het eerste lid 

van artikel 7 bedoelde uitkeering aan het ge
meentefonds en de in het tweede lid van ar
tikel 7 bedoelde uitkeeringen uit dat fonds, 
wordt met toevoeging van de op de Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1941 voor dat 
doel uitgetrokken bedragen, bestemd voor 
aanvullenden steun aan gemeenten, volgens 
regelen, door de Secretarissen-G eneraal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken te stellen. D eze aan
vullende steun komt ten laste van de tweede 
afdeeling van de begrooting voor het ge
meentefonds voor het begrootingsjaa r 1 Mei 
x94x tot e n met 3 , December x94L 

Artikel 9. 
Voor gemeenten, welker grenzen na 1 Mei 

1940 zijn of worden gewijzigd, kan bij be
schikking van de Secretarissen- G eneraal van 
de Departementen van Financien er. van 
Binnenlandsche Zaken van de bepalingen van 
dit besluit worden afgeweken in dien zin, dat 
een met de strekking overeenkomende toe
passing van het besluit worde verkregen. 

Artikel 10. 
Voor het jaar 1942 en volgende jaren zal 

aan de provincien, het gemeentefonds en de 
gemeenten een aandeel in de opbrengst van 
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de inkomstenbelasting worden uitgekeerd, 
waarvan de verhouding nader zal worden 
¥astgesteld. 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel 11. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Februari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financii!n, 

L. J . A. TRIP. 

De S .- G . van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. IS Febr. r941.) 

s. S.403 

5 Februari r94r. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Justitie be
treffende credieten voor opbouw of her-• 
stel van onroerende goederen enschepen .. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeensteinming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Uitbreiding van de bestemming van 
oorlogsmo_/estcredieten. 

Artikel x. 
(1) Stichtingen, die uitsluitend of mede 

ten doel hebben oorlogsmolestcredieten te 
verstrekken (artikel 2 , eerste lid, van het 
Besluit No. n7/1940 betreffende oorlogs
molestcredieten voor bedrijven), kunnen 
voor rekening en risico van het Rijk zoo
danige credieten ook verstrekken: 

r) voor opbouw of herstel van t engevolge 
van de defensiemaatregelen of oorlogsgeweld 
beschadigde boerderijen; 

2) voor opbouw of herstel van andere 
door oorlogsgeweld getroffen onroerende goe. 
deren. 

(2) Artikel 2, tweede en derde lid, en ar
tikel 3, eerste lid, van het Besluit No. n7( 
1940 zijn op deze credieten van toepassing. 

AFDEELING II. 
Zekerheid voor ver/eende credieten. 

Artikel 2. 

(r) Tot zekerheid van oorlogsmolestcre
dieten voor opbouw of herstel van onroerende 
goederen en voor herstel of aankoop van 
schepen kunnen op den voet van de navol
gende artikelen inschrijvingen in de hypothe
caire of scheepsregisters worden bewerkstel
ligd. Hetzelfde geldt voor credieten, welke 
overeenkomstig artikel 1 , eerste lid, onder 1, 

worden verstrekt voor opbouw of herstel van 
door defensiemaatregelen beschadigde boer
derijen. 

(2) De inschrijving geschiedt ten behoeve 
van het Rijk of van de stichting (artikel 2, 

eerste lid, van het Besluit No, n7/1940). Zij 

--i 
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kan ook geschieden ten behoeve van een ge
meente, indien deze het crediet in het belang 
der volkshuisvesting uit Rijksvoorschotten 
verstrekt. 

Artikel 3. 
(1) De inschrijvingen ter zake van cre

dieten voor opbouw of herstel van ten gevolge 
van defensiemaatregelen of oorlogsgeweld 
beschadigde boerderijen kunnen betreffen de 
beschadigde boerderij met erven en aanhoo
righeden, alsmede de daarbij behoorende lan
derijen, voor zoover deze toebehooren aan 
den eigenaar van de boerderij. 

(2) De inschrijvingen ter zake van cre
dieten voor den aankoop van nieuwe schepen 
betreffen het aangekochte schip. 

(3) Deze inschrijvingen hebben gelijke 
kracht als ingeschreven hypotheken. 

Artikel 4. 
(1) De inschrijvingen ter zake van cre

dieten voor opbouw of herstel van andere 
onroerende goederen dan die, genoemd in ar
tikel 3, kunnen betreffen het door oorlogs
geweld getroffen onroerende goed met erven 
en aanhoorigheden, alsmede andere onroe
rende zaken, toebehoorende aan den eigenaar 
van het getroffen goed, doch deze andere on
roerende zaken slechts voor zoover daarop 
geen hypotheken rusten, welke niet mede op 
het getroffen goed gevestigd zijn. 

(2) De inschrijvingen ter zake van cre
dieten voor herstel van schepen betreffen het 
getroffen schip. 

(3) Deze inschrijvingen hebben gelijke 
kracht als ingeschreven hypotheken, met 
dien verstande, dat zij voorrang hebben bo
ven de hypotheken tot en met 15 Mei 1940 
ingeschreven, en boven de tweede en volgen
de hypotheken van na dien datum. 

Artikel 5. 
Een inschrijving, als in dit besluit bedoeld, 

kan niet warden bewerkstelligd, indien de 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw ten aanzien van het onroerende goed 
of het schip in verband met een plan tot her
bouw, een regeling, als bedoeld in artikel 14, 
leden 2 tot en met 4, of artikel 17, lid 3, van 
het Besluit op de materieele oorlogsschaden 
(Besluit No. 221/1940) heeft goedgekeurd 
of zelf heeft getroffen. 

Artikel 6. 
(1) H et uit een inschrijving voortvloei

end recht kan, behalve op een in artikel 2 

genoemd lichaam, niet warden overgedragen 
aan of overgaan op een antler. 

(2) Evenwel wordt de schuldeischer, 
wiens hypotheek in rang onmiddellijk op de 
inschrijving volgt, en die het den credietgever 
verschuldigde voldoet, in de plaats gesteld 
in de rechten van dezen. 

Artikel 7. 
De inschrijvingen geschieden door den be

waarder der hypotheken van den kring, 
waarin de goederen gelegen zijn of het schip 
is ingeschreven, ten verzoeke van dengene, 
te wiens behoeve de inschrijving strekt. Hij 
die inschrijving verzoekt, dient twee door of 
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namens hem onderteekende borderellen in te 
leveren, welke bevatten: 

1) een bepaalde aanduiding van dengene, 
te wiens behoeve de inschrijving strekt, en 
van den schuldenaar, zoomede een opgave 
van de woonplaats, door eerstgemelden ge
kozen binnen den kring van het kantoor des 
bewaarders; 

2) een opgaaf van het crediet, tot zeker
heid waarvan de inschrijving wordt bewerk
stelligd; 

3) de aanduiding van den aard en de lig
ging der goederen, waarop de inschrijving 
betrekking heeft, naar aanleiding der ka
dastrale indeeling of de aanduiding van den 
aard en de identiteit van het schip volgens 
zijn teboekstelling in het scheepsregister; 

4) de bedingen, bedoeld in artikel 1231, 
tweede lid, onder 5°., van het Burgerlijk 
Wetboek en artikel 318p van het Wetboek 
van Koophandel, voor zoover deze bij de cre
dietovereenkomst zijn gemaakt. 

Artikel 8. 
De inschrijvingen zijn van kracht, ook al 

was de credietnemer niet gerechtigd hypo
theek op de zaak te verleenen, onve.rminderd 
het verhaal van den werkelijken rechtheb
bende op den credietnemer, zoo daartoe gron
den zijn. · 

Artikel 9. 
Voor het overige vinden de wetsbepalin

gen omtrent hypotheek op de inschrijvingen 
overeenkomstige toepassing. 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel xo. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Februari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Financien, 

L. J . A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J . C. TENKINK. 

(Uitgeg. zo Febr. z94r.) 

. S.404 

S Februari z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Financien, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken, tot ver
lenging van den geldigheidsduur en tot 
wijziging der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad No. 76), en van eenige met 
die wet verband houdende wetten, als
mede tot regeling voor de begrootings
jaren 1940 en 1g41 van de gevolgen voor 
het Werkloosheidssubsidiefonds van de 
vervanging van de bestaande belastin
gen naar het inkomen door een enkele 
inkomstenbelasting. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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AFDEELING I. 

Verlenging van den geldigheidsduur en wij
ziging van de wet van 4 Maart 1935 (Staats

blad No. 76) en van eenige met die wet 
verband houdende wetten. 

Artikel 1. 

In de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad 
No. 76) , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
30 December 1939 (Staatsblad No. 409), war
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. 
Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen: 
,,I. Ingesteld wordt een fonds, waarvan 

<le inkomsten volgens de bij deze wet gestelde 
regelen worden aangewend tot het doen van 
uitkeeringen aan 's Rijks Schatkist en aan 
de gemeenten in verband met uitgaven we
gens voorzieningen ter zake van werkloos
heid." 

II. 
Artikel 5, zesde lid, vervalt. 

III. 
Artikel 7, derde lid, onder a, wordt gelezen: 
,,a. het totaal van de op 1 J anuari van 

het begrootingsjaar openstaande nadeelige 
saldi van alle voorafgaande dienstjaren;" 

IV. 
Aan het derde lid van artikel 7 wordt een 

nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: 
,,d. de uitkeering aan 's Rijks Schatkist 

als bijdrage in rechtstreeks ten laste van het 
Rijk komende uitgaven wegens voorzieningen 
tegen werkloosheid." 

De punt achter onderdeel c wordt vervan
gen door een punt-komma. 

V . 
In artikel 10, tweede en derde lid, wordt 

-in plaats van ,,1 940" gelezen: ,,1941". 

VI. 
Artikel 10, vierde lid, wordt gelezen: 
,,4. De bepalingen van deze wet, voor 

zoover zij betrekking hebben tot de opcenten 
op de hoofdsom der inkomstenbelasting en 
<!er gemeentefondsbelasting, en voor zoover 
zij betrekking hebben tot de uitkeering vol
gens artikel 7, tweede lid, zijn slechts van 
kracht voor de belastingjaren 1935/1936 tot 
en met r940/r94r. De bepalingen van deze 
wet, voor zoover zij b etrekking hebben tot 
de opcenten op de hoofdsom der vermogens
b elasting, zijn slechts van kracht voor de be
lastingjaren 1935/1936 tot en met 1941/1942." 

VII. 
In artikel 10, vijfde lid, wordt in plaats 

van ,,1 940/1941" gelezen: ,,1 941/ 1942". 

Artikel 2. 

In artikel VI, 5°., van de wet van 4 Maart 
1935 (Staatsblad No. 74), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 30 December 1939 
(Staatsblad No. 409), wordt in plaats van 
,,1941" gelezen: ,,1g42". 
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Artikel 3. 

In artikel III, eerste lid, van de wet van 
II September 1936 (Staatsblad No. 402), ge
wijzigd bij de wet van 30 December 1939 
(Staatsblad No. 409), wordt in plaats van 
,,1940/1941" gelezen: ,,1941/1942". 

AFDEELING II . 

R egeling van de gevolgen van de wijziging 
in de belastingwetgeving voor de be

grootingsjaren 1940 en 1941. 

Artikel 4. 

(1) In afwijking van de bepalingen van 
de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad No. 
76), zooals deze krachtens artikel 1 van dit 
besluit luidt, wordt, uit de opbrengst der in
komstenbelasting over het dienstjaar 1941, 
boven de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eer
ste lid, onder b, dier wet: 

1) aan het Werkloosheidssubsidiefonds, 
dienstjaar 1940, een bijdrage. verleend tot 
een bedrag, gelijk aan een derde gedeelte van 
de zuivere opbrengst, die over het boekings
tijdvak 1940/1941 zou zijn verkregen door de 
heffing van 25 opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting en van 10 opcenten 
op de hoofdsom der inkomstenbelasting, in
dien deze beide belastingen over het geheele 
belastingjaar 1940/ 1941 waren geheven; 

2) aan het Werkloosheidssubsidiefonds, 
dienstjaar 1941, een bijdrage verleend tot een 
bedrag, gelijk aan twee derde gedeelte van 
de onder 1 bedoelde zuivere opbrengst. 

(2) In afwijking van de bepalingen van 
de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad No. 
76), zooals deze krachtens artikel 1 van dit 
besluit luidt, wordt, uit de opbrengst der in
komstenbelasting over het dienstjaa r 1942, 
boven de bijdragen, bedoeld in artikel 3, eer
ste lid, onder b, dier wet, aan het Werkloos
heidssubsidiefonds, dienstjaar 1941, een bij
drage verleend tot het in het eerste lid, onder 
1, bedoelde bedrag. 

(3) Ter vervanging van de uitkeering, 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad No. 76), wordt ten 
laste van het begrootingsjaar 1941 aan elke 
gemeente een bedrag uitgekeerd, gelijk aan 
het ten laste van het begrootingsjaar 1940, 
overeenkomstig artikel 7, tweede lid, uitge
keerde bedrag. 

Artikel 5. 
D e uitkeering van de bedragen, bedoeld in 

artikel 4, derde lid, geschiedt op door de Se
cretarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Binnenlandsche Zaken 
te bepalen data. 

Artikel 6. 

Voor gemeenten, welker grenzen na 1 Mei 
1940 zijn of worden gewijzigd, kan bij be
schikking van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en Binnen
landsche Zaken van de bepaling van het der
de lid van artikel 4 worden afgeweken in dien 
zin, dat een met de strekking daarvan over
eenkomende toepassing wordt verkregen. 
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AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, s Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. IS Februari z94z.) 

S. S.405 

24 Februari z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende niet geregi
streerde Duitsche effecten. 

lngevolge artikel 3 ~ der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met de§§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Dit besluit is van toepassing op in 
Reichsmark, Goudmark, Schilling, Goud
schilling, Kronen (voormalige geldsoort van 
Oostenrijk of het Protectoraat), Lit, Danzi
ger guldens, Zloty, Belga (Belgische Francs), 
Luxemburgsche Frans en Fransche Francs of 
in goederenwaarde uitgedrukte effecten, die 
door een natuurlijke of rechtspersoon, die 
binnen het gebied van het Duitsche Rijk haar 
woonplaats heeft dan wel aldaar gevestigd 
is, zijn uitgegeven en die niet door de Ver
eeniging voor den Effectenhandel met op
gave der nummers zijn geregistreerd en dien
overeenkomstig van een certificaat voor cou
pon-, respectievelijk dividendblad en ee·n ket
tingverklaring of alleen met een kettingver
klaring zijn voorzien 

(2) Van dit besluit zijn uitgezonderd: 
1) in Reichsmark uitgedrukte obligaties 

der ,,Konversionskasse fi.ir deutsche Aus
landsschulden"; 

2) in Fransche Francs en in Belgische 
Francs uitgedrukte obligaties der 

s½ % Young-leening, 
Oostenrijksche Conversieleening 1934/1959, 
Internationale Oostenrijksche Bondslee-

ning 1933/1953. 
Oostenrijksche Fundings (schuld der Re

publiek Oostenrijk wegens achterstallige be
talingen op Staatsleeningen in Fransch en 
Belgisch bezit), · 

Oostenrijksche Creditanstalt (Regeerings
obligaties) van 1936, 

Oostenrijksche S taatsspoorwegmaatschap
p ij (Steg) Prioriteiten van 1900. 

Artikel 2. 
B anken, bankiers en commissionnairs in 
L. & S. 1941_ 
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effecten, leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel, te Amsterdam, van den 
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in 
de Provincie, te 's-Gravenhage, en van de 
Vereeniging van Effectenhandelaren te Rot
terdam, zoomede de Kasvereeniging N. V. en 
de Associatie-Cassa, te Amsterdam, zijn ver
plicht effecten, als bedoeld in artikel 1, die 
zij uit het buitenland of anders dan in onder
li!1g verkeer in het binnenland ontvangen, 
bmnen een week, onder opgave van de num
mers der effecten en van den naam en het 
adres van den eigenaar of rechthebbende 
schriftelijk aan het Deviezeninstituut med~ 
te deelen. Zij zijn verplicht zich de zekerheid 
te verschaffen, dat de gegevens over den 
eigenaar of rechthebbende juist zijn. 

Artikel 3. 
Het is aan banken, bankiers en commis

sionnairs, als bedoeld in artikel 2 slechts 
met vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd effecten, als bedoeld in artikel 1 
af te geven of in een ander depot over t~ 
~rengen, zoomede over te gaan tot prestaties 
m verband met deze effecten, t enzij het De
viezeninstituut ten_ opzichte van het effect 
een verklaring van geen bezwaar heeft afge
geven. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24. Februari 1941. 

De S.-G. van het D ep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Handel 
Nijverheid en ScheepTTaart, ' 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I Maart z94z.) 

S. S.406 

25 Februari z94z. BESLUIT van deo Se
cretaris-Generaal van het Departen:ent 
van Financien betreffende de aangifte 
van buitenlandsche vorderingen en an
dere niet in effecten belichaamde bui
tenlandsche waarden. 

Ingevolge artikel 10 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Ingezet!!nen zijn verplicht van de na

volgende niet in dfecten belichaamde bui
tenlandsche waarden, welke hun bij het in 
werking treden van dit besluit toebehooren 
binnen veertien dagen na dit in werking tre~ 
den aangifte te doen bij het Deviezeninsti
tuut: 

1) vorderingen; 
2) kredieten, uitgeleende gelden en in 

geld gestelde zekerheden; 
2 
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3) in geld uitgedrukte deelnemingen in 
al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende 
maat- en vennootschappen en stichtingen, 
zoomede verstrekt commanditair kapitaal; 

4) aandeelen in onverdeelde gemeen
schappen; 

5) andere kapitaalvorderingen met uit
zondering van nog niet opeischbare vorde
ringen uit hoofde van verzekering; 

6) rechten op winst- of andere uitkee
ringen van al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende maat- en vennootschappen en 
stichtingen; 

7) rechten op betalingen uit hoofde van 
licenties, octrooien, kartel- en poolovereen
komsten en soortgelijke betalingen; 

8) rechten op lijfrenten, pensioenen en 
soortgelijke uitkeeringen; 

9) rechten van vruchtgebruik en soortge
lijke rechten op buitenlandsche aan niet in
gezetenen toebehoorende waarden, met uit
zondering van onroerende goederen; 

10) rechten op opbrengsten van onroe
rende goederen. 

(2) D eze verplichting geldt niet ten aan
zi~n van: 

1) vorderingen en andere waarden, als 
bedoeld in het eerste lid, onder 1 tot en met 
5, voor zoover het gezamenlijke bedrag op 
een schuldenaar de tegenwaarden van een
honderd gulden niet te boven gaat; 

2) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 6 en 7, voor zoovi,r het netto gezamen
lijke bedrag per jaar op een schuldenaar de 
tegenwaarde van eenhonderd gulden niet te 
boven gaat; 

3) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 8, voor zoover het netto-bedrag per 
jaar de tegenwaarde van zeshonderd gulden 
niet te boven gaat; 

4) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 9 en 10, voor zoover de netto jaarlijk
sche opbrengst de tegenwaarde van eenhon
derd gulden niet te boven gaat; 

5) vorderingen, waarvan de voldoening 
overeenkomstig de bestaande regelingen bij 
wege van clearing dient te geschieden en 
welke v66r 1 Juni 1941 vervallen; 

6) waarden, als bedoeld in het eerste lid, 
onder 1 tot en met 9, waarvan de schulde
naar binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk, dan wel in Nederlandsch-Indie, Suri
name of Curac;ao zijn woonplaats heeft of 
aldaar gevestigd is; 

7) rechten, als bedoeld in het eerste lid, 
onder IO, voor zoover de onroerende goe
deren binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk, dan wel in Nederlandsch-Indie, Suri
name of Curac;ao zijn gelegen. 

(3) Het D eviezeninstituut kan verdere 
uitzonderingen op den aangifteplicht toe
laten. 

Artikel 2. 
(1) Voor de toepassing van artikel 1 

warden eveneens als buitenlandsche vorde
ringen aangemerkt vorderingen in buiten
landsche geldsoort van ingezetenen op binnen
landsche banken, bankiers en andere soort
gelijke instellingen en personen, die in de 
uitoefening van hun beroep of bedrijf bij 
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het uitzetten van gelden in het buitenland 
als tusschenpersoon plegen op te treden. 

(2) De banken, bankiers en andere in
stellingen en personen, bedoeld in het eerste 
lid, zijn, onverminderd het bepaalde in arti
kel 1, verplicht opgave te doen van vorderin
gen, kredieten, uitgeleende gelden en in geld 
gestelde zekerheden, welke te hunnen name 
voor rekening van derden - ingezetenen en 
niet-ingezetenen - bij buitenlandsche schul
denaren uitstaan. 

Artikel 3. 
De aangifte geschiedt door inzending in 

tweevoud van een behoorlijk ingevuld en 
onderteekend formulier. Het formulier wordt 
door het Deviezeninstituut vastgesteld en is 
bij hem en bij de door hem aan te wijzen 
instellingen verkrijgbaar. 

Artikel 4. 
,Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Februari 1941. 

De S.- G . van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. r Maart 1941.) 

S. S.407 

28 Februari 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende verhooging 
van den tabaksaccijns. 

Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Artikel 5 der Tabakswet (Staatsblad 1921, 

No. 712), 2ooals dit artikel laatstelijk is ge
wijzigd bij artikel 1, letter c, van de Wet 
van 8 December 1938 (Staatsblad No. 410), 
wordt gelezen als volgt: 

,,D e accijns bedraagt voor sigaren met 
dichtgewerkten kop, wegende per 1000 stuks 
3½ kilogram of meer, 20 ten honderd, voor 
andere sigaren 25 ten honderd, voor rook
en pruimtabak en snuif 30 ten honderd en 
voor sigaretten 50 ten honderd van den 
kleinhandelsprijs . 

Op den tabaksaccijns warden bovendien 
100 opcenten geheven. 

D e wijze van berekening van den in het 
eerste lid bedoelden accijns wordt bepaald 
door den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financien." 

Artikel 2. 
(1) De opcenten gelden in den zin van 

artikel 2 van de Tabakswet niet als dee! van 
den kleinhandelsprijs; overigens gelden ook 
voor de opcenten de bepalingen van de Ta
bakswet. De opcenten warden berekend over 
het accijnsbedrag, dat blijkens den op het 
tabakszegel vermelden kleinhandelsprijs ver
schuldigd is. Zij warden voldaan door mid-



19 

del van tabakszegels, welke ter voldoening 
van den accijns worden gebruikt, op welke 
zegels, behalve de kleinhandelsprijs , het aan 
opcenten verschuldigde bedrag wordt ver
meld. Zij worden geheven in heele of halve 
centen; onderdeelen van een halven cent 
worden voor een halven cent gerekend. 

(2) Als prijs in den zin van artikel 45, 
eerste en derde lid, van de Tabakswet geldt 
de met het bedrag van de opcenten vermeer
derde op het tabakszegel volgens artikel 7, 
derde lid, van de Tabakswet vermelde klein
handelsprijs. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien bepaalt de wijze, 
waarop bij overgang in het vrije verkeer ten 
aanzien van voor verbruik bestemde tabaks
fabrikaten, welke op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit voorzien van 
zegels in fabrieken, entrepots of bergplaat
sen, bedoeld in artikel 38 van de Tabakswet, 
in voorraad zijn, zal moeten worden aange
toond, dat daarvoor de overeenkomstig ar
tikel 1 van dit besluit verschuldigde opcen
ten zijn voldaan. Indien de fabrikant of 
entrepositaris in gebreke blijft dit op de 
voorgeschreven wijze aan te toonen, worden 
de tabaksfabrikaten voor de toepassing van 
d e artikelen 29, tweede lid, 37, derde lid, en 
70 van de Tabakswet aangemerkt als niet 
van de vereischte zegels te zijn voorzien. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan voorschrijven, 
dat op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit fabrikanten en groothande
laars de bij hen voorhanden, niet gebruikte 
zegels moeten inleveren, ten einde tegen 
andere zegels te w-0rden ingeruild. Hij geeft 
verder voorschriften, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit. 

Artikel 4. 
Degene, die de voorschriften van dit be

sluit en die, uitgevaardigd ter uitvoering 
daarvan, overtreedt, wordt gestraft met een 
boete van ten minste vijf en twintig en ten 
hoogste duizend gulden, onverminderd de 
inbeslagneming en verbeurdverklaring van 
de zegels, waarvan de voorgeschreven inle
vering is nagelaten. 

Artikel 5. 
De artikelen 48, 61 en 77 tot en met 80 

van de Tabakswet gelden ook voor dit be
sluit en de daarop gegronde voorschriften. 

Artikel 6. 
Het Besluit No. 77/r940 betreffende ver

hooging van d e n tabaksaccijns vervalt met 
ingang van den dag van het in werking tre
den van dit besluit, behalve ten aanzien van 
de reeds verschuldigde belasting en begane 
strafbare feiten. 

Artikel 7. 
Artikel 2 der Wet van 27 December 1938 

(Staatsblad No. 413) vervalt met ingang van 
den dag van het in werking treden van dit 
besluit. 
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Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 April 1941. 
's-Gravenhage, 28 Februari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg . z3 Maart z94z.) 

S. S,411 

2z April z94r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Financien tot intrekking van de 
Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
No. 306). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming m et de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

De Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
No. 306) vervalt met ingang van 1 Mei 1941, 
behalve ten aanzien van de dan reeds ver
beurde boeten en van de begane strafbare 
feiten. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, II April 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 
1°.-S.-G. 

(Uitgeg. 24 April z94z.) 

S, S.550 

25 Februari z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat betreffende de uitoefe
ning van de sleepvaart in het bezette 
Nederlandsche gebied. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
15/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Onder sleepbooten in den zin van dit be
sluit worden verstaan binnenvaartuigen, 
welke blijkens den bouw bestemd zijn tot 
het sleepen of voortduwen van vaartuigen. 

Artikel 2. 

(1) Het is verboden met sleepbooten en 
andere stoom- of motorschepen zonder ver
gunning binnenlandsch sleepwerk, met uit
zondering van bergingswerk, te verrichten. 

(2) Aan de vergunning kunnen voor
waarden worden verbonden. 

Artikel 3. 
De vergunningen zijn te onderscheiden in 

vergunningen voor : 
1) beurtlijst sleepwerk; 
2) plaatselijk sleepwerk; 
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3) sleepwerk voor eigen bedrijf; 
4) vastelijn-sleepwerk. 

Artikel 4. 
(1) Vergunningen voor sleepbooten wor

den verleend door of namens de Sleepvaart
commissie; vergunningen voor andere stoom
of motorschepen door den bevoegden Be
vrachtings-commissaris. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de leden 
van de Sleepvaartcommissie en regelt haar 
bevoegdheden. 

(3) De ten gevolge van dit besluit te ge
ven dienstvoorschriften dienen in overeen
stemming te zijn met de voorschriften van 
het Besluit No. 206ii940 betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven, alsmede 
met de in aansluiting daarop reeds uitge
vaardigde of nog uit te vaardigen uitvoe
ringsvoorschriften. 

Artikel .5. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat stelt de vergoedingen 
voor de verleende vergunningen en voor de 
door de in het eerste lid van artikel 4 ge
noemde instanties te verrichten werkzaam
heden vast. 

Artikel 6. 
(1) Tegen de beslissingen van de Sleep

vaartcommissie met betrekking tot het af
geven of intrekken van vergunningen, be
doeld in artikel 3, kan binnen twee weken 
na het nemen der beslissing schriftelijk be
roep worden aangeteekend bij den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Wa
terstaat. 

(2) Het beroep heeft geen schorsende 
werking. · 

(3) Voor behandeling van dit beroep is 
een bedrag van f 2 ,50 verschuldigd. 

Artikel 7. 
Bij overtreding van de bepalingen van dit 

besluit en van de ter uitvoering daarvan ge
geven voorschriften vinden de artikelen 3 tot 
en met 6 van de W et Gebruik Vervoermid
delen 1939 (Staatsblad No. 528) overeen
komstige toepassing. 

Artikel 8. 
(1) Dit besluit treedt in werking 30 da

gen na afkondiging. 
(2) Tegelijkertijd treedt het Besluit No. 

32/1940 betreffende de organisatorische sa
m envatting der sleepvaart buiten werking. 

's-Gravenhage, 25 Februari 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Ui tgeg. 6 Maart z94z.) 

S. S.551 

6 Maart z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Waterstaat, van Financien, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende het herstel van 
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de Rijn- en binnenvaartvloot (Besluit 
Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de ~§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) De koopsommen voor de door de 
Duitsche militaire autoriteiten aangekochte 
in Nederland thuisbehoorende Rijn- en bin
nenvaartuigen, alsmede de vergoedingen voor 
de door die autoriteiten in gebruik gevor
derde tot bedoelde categorie behoorende 
vaartuigen, welke zijn verloren gegaan, wor
den niet aan de rechthebbenden uitbetaald, 
doch in 's Rijks schatkist gestort, t en einde 
te waarborgen, dat zij worden besteed voor 
het herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot. 

(2) De Staat der Nederlanden is jegens 
de rechthebbenden aansprakelijk voor de 
uitkeering der koopsommen en vergoedingen 
overeenkomstig de bepalingen van dit be
sluit en vrijwaart deswege de Duitsche mili
taire autoriteiten. 

Artikel 2. 

Vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat wordt, in over
leg met den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien, een bouwplan op
gesteld tot herstel van de Rijn- en binnen
v~artvloot. 

Artikel 3. 
(1) De uitkeering, bedoeld in artikel 1, 

lid 2, wordt geregeld bij een nader besluit. 
In dit besluit zal een regeling omtrent de 
vergoeding van rente niet ontbreken. 

(2) De uitkeering zal , behoudens in bij
zondere gevallen, geschieden door toewijzing 
van een ander vaartuig aan den eigenaar van 
het door de Duitsche autoriteiten gekochte 
of gevorderde schip. 

(3) Door de toewijzing gaat de eigendom 
over. 

(4) De toewijzing geschiedt door of van
wege den Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat. Hij is bevoegd 
ook tegen den wil van den vroegeren eige
naar een vaartuig van hoogere waarde toe 
te wijzen dan het bedrag van de aan den 
eigenaar toekomende koopsom of vergoe
ding, in welk geval hij tevens bepaalt op 
welke wijze de hoogere waarde van het toe
gewezen vaartuig zal worden betaald of ver
rekend. 

A rtikel 4. 
( 1) De teboekstelling der door de Duit

sche autoriteiten gekochte en gevorderde 
schepen, waarvoor de koopsommen en ver
goedingen in 's Rijks schatkist zijn gestort, 
alsmede ingeschreven zakelijke rechten en 
gelegde beslagen, worden doorgehaald. D oor 
die doorhaling gaan de rechten en beslagen 
teniet. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat regelt de aanspra 
ken van hypotheekhouders en andere zake-
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lijk rechthebbenden, alsmede van de op het 
vaartuig bevoorrechte schuldeischers, op de 
in artikel 1, lid 1, bedoelde koopsommen en 
vergoedingen. Hij kan ter zake doarvan 
nieuwe zakelijke rechten op het toegewezen 
vaartuig vestigen en daarbij de rangorde be
palen der bestaci nde hypotheken t en opzich
te van nieuwe, welke ter waarborging van 
de ter financiering van den herbouw of in 
verband met de ovemame van het vaartuig 
door den rechthebbende verstrekte geldlee
ningen worden gevestigd. In zooverre voor 
die financiering door het Rijk kredieten wor
den beschikbaar gesteld, kan d e Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien te <lien aanzien de bepalingen, vervat in 
het Besluit No. 22/r941 betreffende kredie
t en voor opbouw of herstel van onroerende 
goederen en schepen overeenkomstig toe-
passen. 

Artikel 5. 
De Secretaris-G eneraal van het Departe

ment van Waterstaat n eemt zijn beslissin
gen irigevolge de artikelen 3 en 4, rekening 
houdende met de belangen van alle pa rtijen, 
overeenkomstig de in overleg met de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie te stellen richt
lijnen. 

Artikel 6. 
Indien ingevolge dit besluit eigendom is 

overgegaan van zaken, welke ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift in de openbare regis
t ers dienen te worden ingeschreven, zal door 
of vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat onverwijld voor 
de inschrijving van den overgang in de daar
voor bestemde registers worden zorg gedra
gen. Hetzelfde geldt ten aanzien van zake
lijke rechten, welke door den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Waterstaat 
worden gevestigd. 

Artikel 7. 
(1) Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe

ring van dit besluit of opgemaakt ter uit
voering van besluiten, welke ingevolge het 
onderhavige besluit zullen worden afgekon
digd, zijn vrij van zegel en van het recht van 
registratie. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van de in het eerste lid bedoelde beslui
ten, worden geen kosten in rekening gebracht. 

Artikel 8 . 
(1) De aanspraken ingevolge artikel 1, 

lid 2, kunnen noch vervreemd, noch verpand 
worden, behoudens met toestemming van den 
S ecretaris-Generaal van het Depa rtement 
van Waterstaat. Deze toestemming wordt in 
geen geval verleend, indien de rechten van 
hypotheekhouders en van andere zakelijk 
rechthebbenden, alsmede van de op het vaar
tuig bevoorrechte schuldeischers, niet vol
doende gewaarborgd zijn. 

(2) Behoudens het in het in artikel 3, 
lid 1, bedoelde besluit te regelen recht van 
verhaal op de uit te keeren rente, zal noch 
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op de in lid 1 bedoelde aanspraken, noch op 
die rente beslag kunnen worden gelegd en 
blijven die aanspraken buiten het faillisse
ment van den rechthebbende, tenzij over
eenkomstig richtlijnen, te stellen door de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
t en van Waterstaat, van Financien en van 
Justitie, door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat anders wordt beslist. 

Artikel 9. 
(1) Ter zake van de uitvoering van dit 

besluit wordt door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat een 
Commissie H erstel R ijn- en binnenvaart
vloot 1941 ingesteld, waarin zitting hebben, 
nevens door de desbetreffende Secretarissen
G eneraal aan te wijzen vertegenwoordigers 
van de Departementen van Waterstaat, van 
Financien, van Handel, N ijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie, een v ertegen
woordiger van het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en binnenvaart, van de Stichting Ne
derlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale, 
van de Stichting Nederlandsche Particuliere 
Binnenvaart Centrale en van de scheepshy
potheekbanken. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt den 
voorzitter en de leden dezer commissie. 

Artikel 10. 

Dit besluit, alsmede de nadere voorschrif
ten ter uitvoering daarvan vinden overeen
komstige toepassing op de door het Rijk 
krachtens de Wet van 23 Mei 1899 op den 
staat van oorlog en beleg (Staatsblad No. 
128) en de Wet van 14 September 1866 
(Staatsblad . No. 138, lnkwartieringswet) 
wegens onherstelbare beschadiging van Rijn
en binnenvaartuigen verschuldigde schade
loosstellingen en op door het Rijk in geval 
van verlies ten gevolge van buitverklaring 
van de tot bedoelde categorie behoorende 
vaartuigen toe te wijzen tegemoetkomingen, 
zoo dikwij ls zulks door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat, 
gehoord het Hoofd van het Afwikkelings
bureau van het Departement van Defensie 
of door dit Hoofd aan te wijzen vertegen
woordigers, wordt bepaald. 

Artikel 11. 

(r) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het kan worden aangehaald als ,,Be
sluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I". 

's-Gravenhage, 6 Maart 1941. 

De S .- G . van het Dep. van Waterstaat, 
D . G . W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Financien, 
L. J . A. TRIP. . 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 25 Maari 1941.) 
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S. S.601 

20 Januari z94z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van diverse goederen, be
noodigd of vervaardigd in de chemische 
industrie). 

Op grond van artikel 4 der Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/i940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

De volgende goederen worden aangewezen 
als distributiegoederen in den zin van artikel 
4 der Distributiewet 1939: 

A. Borax; 
Borax-ertsen; 
Boorzuur; 
Borax- en boorzuurhoudende email en 
emailfritten; 
Borax- en boorzuurhoudende glazuren 
en glazuurfritten; 
Bru insteen; 
Verzeepbare wassen (met uitzondering 
van montaanwas), alsmede mengsels 
van verzeepbare en onverzeepbare was
sen; 
Kaliumpermanganaat; 
Loodglit; 
Mangaansulfaat; 
N atriumperboraat. 

B. Acetaten; 
Aetherische olien (synthetische reuk
stoffen, essences, parfumerieen); 
Aluminiumverbindingen ; 
Ammoniumverbindingen (behalve bi
chromaten, bromiden, jodiden); 
Bariumverbindingen; 
Calciumcarbide; 
Co bal tverbindingen ; 
Cyclohexaanverbindingen; 
Esters; 
Formaline; 
Furfurolderivaten; 
Gassen, vloeibare en gecomprimeerde, 
behalve lachgas; 
Glykolen; 
Hydrochinon; 
Kaliumverbindingen (behalve perman
ganaten, bichromaten, bromiden, jodi
den, metasilicaat en die, welke voor 
landbouwdoeleinden worden gebruikt); 
Kaarsen ; 
Ketonen; 
Koperverbindingen (behalve kopersul
faat); 
Lichtgevoelige platen voor photogra
phische doeleinden; 
Lucifers; 
Magnesiumverbindingen; 
Metol (monomethyl-para-aminophenol
sulfaat); 
Mica, bewerkt en onbewerkt; 
Micapoeder; 
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Natriumverbindingen (behalve bichro
maten, bromiden, jodiden, metasilicaat, 
phosphaten, soda, perboraat en bicar
bonaat); 
Nikkelverbindingen; 
Onbelichte lichtgevoelige films; 
Oxyden en peroxyden; 
Perspoeders; 
Phosphor; 
Waterglas; 
Weekmakers; 
Zuren, anorganische en organische (be
halve salpeterzuur en zwavelzuur en de 
zuren, welke reeds ressorteeren onder 
het Rijksbureau voor Genees- en Ver
bandmiddelen en onder de Nederland
sche Zuivelcentrale); 
Z wavelkoolstof. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 

den dag barer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 25 Jan. z94z.) 

S. S.602 

22 ]anuari z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende jaarbeurzen en streekbeur
zen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§ ... 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Dit besluit verstaat onder: 
,,beurs": de samenkomst van fabrikanten, 

groothandelaren, handelsagenten, handelsrei
zigers, kleinhandelaren en andere kooplieden, 
gehouden met het doe! handelsrelaties te 
doen aanknoopen en handelstransacties tot 
stand te doen brengen; 

,,streekbeurs": de in verband met de ver
keersomstandigheden voor een bepaalde 
streek of stad, al dan niet periodiek georga
niseerde beurs. 

Artikel 2. 

Het is verboden eenige beurs, niet uitgaan
de van de te Utrecht gevestigde Vereeniging 
tot het houden van Jaarbeurzen in Neder
land, aan te kondigen of te organiseeren on
der de aanduiding van ,,jaarbeurs". 

Artikel 3. 
r. Het is verboden zonder vergunning 

van den Secretaris-Generaal van het Depar-
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tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart een streekbeurs aan te kondigen, te or
ganiseeren of te houden. 

2. Aan een vergunning kunnen voorwaar
den of beperkingen worden verbonden. 

Artikel 4. 
De voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. Deze voorschriften worden in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 5. 
I. Hij die handelt in strijd met het be

paalde in artikel 2 of in artikel 3 of met eenig 
krachtens dit besluit vastgesteld voorschrift , 
voor zoover overtreding daarvan uitdrukke
lijk als strafbaar feit in den zin van dit ar
tikel is aangeduid, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of met 
geldboete van ten hoogste vijfduizend gul
den. 

2. De in het vorig lid strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

3. Indien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur of tegen hen, 
die feitelijk de leiding hebben. Geen straf 
wordt uitgesproken tegen hem, van wien 
blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen 
is geschied. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 Januari I941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. IO Februari 1941.) 

S. S.603 

23 Januari 1941. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar -
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet IQ39 (distributie van plantaardige 
vezels). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
I939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/I940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 
Plantaardige vezels, alsmede weefsels en 

andere producten van plantaardige vezels, 
worden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van de Distributie
wet I939. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoering van artikel 1 noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 
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Artikel 3. 
Dl!ze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 J anuari I941. 
De S .-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 10 Febr. 1941.) 

S. S.604 

24 Februari 1941. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van de 
Beschikking No. 243/1940 ingevolge de 
Distributiewet 1939(distributie van gas
generatoren). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 
Artikel 1 van de Beschikking No. 243/ 

1940 ingevolge de Distributiewet I939 (dis
tributie van gasgeneratoren) wordt gelezen 
als volgt: 

,,Gasgeneratoren, persgasinstallaties 
en drukvaten, een en antler voor zoover 
dienende voor d e aandrijving van mo
toren, worden aangewezen als distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 van 
de Distributiewet I939·" 

Artikel 2. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Februari I941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 6 Maart 1941.) 

S. S,700 

4 Maart 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, hou
dende wijziging van de Beschikking No. 
143/1940 ingevolge de Distributiewet 
I939 (distributie van vleesch en vleesch
waren). 

Ingevolge artikel 4 -van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel I. 

Artikel 1 van de Beschikking No. 143/1940 
ingevolge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van vleesch en vleeschwaren) wordt ge
lezen als volgt: 

,.Alie geheel of ten deele voor m ensche
lijke consumptie geschikte deelen van run-
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deren, varkens, paarden en schapen, alsmede 
vleeschwaren in den zin van artikel 2, lid 1, 

onder b, van de Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, No. 524) worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939." 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Maart 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
. H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z3 Maart z941.) 

s .. 702 

4 April 194z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van gevogelte). 

Ingevolge artikel 4 van de D istributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/I940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 
Alie voor m enschelijke consumptie ge

schikte, door conserveering in glas of in blik 
dan wel door afkoeling verduurzaamde 
soorten gevogelte worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
v an de Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden , door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 April 1941. 
De S .- G . van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 9 April z94z.) 

S. S.800 

3 ]anuari z941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van · de Departementen 
van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken betreffende de instelling van 
een Luchtbeschermingsongevallenfonds. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) Zij die al of niet tegen loon werk-
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zaamheden verrichten bij den luchtbescher
mingsdienst, met inbegrip van hen, die 
krachtens artikel 12 van de Wet betreffen
de bescherming tegen luchtaanvallen tot het 
verrichten van werkzaamheden gevorderd'. 
zijn, zijn verzekerd tegen geldelijke gevolgen 
van ongevallen, hun in verband met die 
werkzaamheden overkomen, voor zoover zij 
niet reeds krachtens de bepalingen der On
gevallenwet 1921 of der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 verzekerd zijn. 

(2) Op de in het eerste lid bedoelde ver
zekering zijn van toepassing de bepalingen 
der Ongevallenwet 1921 en de bepalingen der 
Beroepswet, alsmede de ingevolge deze wet
ten uitgevaardigde Koninklijke besluiten en 
ministerieele beschikkingen, voor zoover 
daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken. 

Artikel 2. 

Voor de in artikel 1 bedoelde personen
wordt als werkgeefster beschouwd de ge
meente , in welker bevolkingsregister zij zijn: 
ingeschreven. 

Artikel 3. 
Alie geldelijke schadeloosstellingen worden 

naar een door den burgemeester vastgestelcf 
dagloon berekend. D eze vaststelling geschiedt 
tegelijk met de inschrijving bij d en luchtbe
schermingsdienst, dan we! op het tijdstip van 
vordering krachtens artikel 12 van de Wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanval
len. Voor hen die bij het in werking treden 
van dit besluit reeds aan <lien dienst verbon
den of gevorderd waren, wordt het dagloon 
binnen een maand na den dag van het in wer
king treden van dit besluit vastgesteld. Bij 
de vaststelling wordt rekening gehouden met 
door den verzekerde uit anderen hoofde ge
noten loon of inkomsten. Met inachtneming: 
van het vorenstaande wordt het loon bepaald 
op f 2.50, f 3, f 3.50, f 4, f 4.50, f 5, f 5.50, f 6, 
f 6.50, f 7, f 7.50 of f 8 per dag. 

Artikel 4. 
Van het vastgestelde dagloon wordt aan

teekening gehouden in een daarvoor bestemcl' 
register, dat door of namens de ~aden van 
Arbeid wordt gecontroleerd. E en gewaar
merkt uittreksel uit deze registers moet door 
den burgemeester op eerste aanv.rage aan het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank en de· 
Raden van Arbeid verstrekt worden. 

Artikel 5. 
Er wordt ingesteld een bijzonder fonds, dat. 

den naam van .,Luchtbeschermingsongeval
lenfonds" draagt en door het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank beheerd wordt. 

Artikel 6. 
( 1) T en laste van het fonds komen: 
1) de kosten der schadeloosstellingen, in

gevolge dit besluit toegekend ; 
2) de kosten van administratie van het 

fonds. 
(2) De in het eerste lid, onder 2, bedoel

de kosten worden vastgesteld volgens den 
maatstaf, bepaald voor de bijzondere risico
dragers der Ongevallenwet 1921. 

(3) Zoodra een rente anders dan voor-
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loopig is vastgesteld, neemt het Ongevallen
fonds de verplichting tot uitbetaling dezer 
rente over. Het Luchtbeschermingsongeval
lenfonds stort daarvoor in het Ongevallen
fonds de contante waarde dezer rente, bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 
57, eerste lid, ohder 3, van de Ongevallen
wet 1921, verhoogd met een toeslag voor ad
ministratiekosten. 

Artikel 7. 
De gezamenlijke lasten van het Luchtbe

schermingsongevallenfonds worden jaarlijks 
omgeslagen over alle gemeenten, naar ver
houding tot het aantal inwoners van elke 
gemeente op 31 December van het boekjaar, 
vermenigvuldigd met het gemiddelde dag
loon, dat voor de in de gemeente bij den 
luchtbeschermingsdienst werkzame personen 
is vastgesteld. 

Artikel 8. 
Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank is 

bevoegd voorloopige bijdragen te heffen . De
ze bijdragen worden zooveel mogelijk bere
kend naar de maatstaven, vastgesteld in ar
tikel 7. 

Artikel 9. 
Zoolang het Luchtbeschermingsongeval

lenfonds niet voldoende eigen middelen heeft, 
wordt daarin voorzien door het Ongevallen
fonds. De rentevoet, tegen welken deze mid
delen worden verstrekt, wordt bepaald in
gevolge een voorschrift krachtens artikel 12. 

Artikel ro. 
De gemeente is niet bevoegd het risico 

dezer verzekering hetzij zelf te dragen, hetzij 
over te dragen aan een naamlooze vennoot
schap of rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging. 

Artikel n. 
Een gemeente, welke bij het in werking 

treden van dit besluit krachtens een over
eenkomst met een verzekeringsmaatschappij 
personen, werkzaam bij den gemeentelijken 
luchtbeschermingsdienst, heeft verzekerd te
gen geldelijke gevolgen van ongevallen, als 
bedoeld in dit besluit, is bevoegd binnen een 
maand na het in werking treden van dit be
sluit de overeenkomst op te zeggen met in
gang van den datum, waarop dit besluit in 
werking treedt. · 

Artikel 12. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken geven nadere voorschriften 
ter uitvoering van het in dit besluit bepaal
de. 

Artikel ,3 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 Januari 1941. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. z3 Januari z94z.) 
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S. S.801 

20 Februari z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende een voor
locipige regeling van bepaalde aanspra
ken op uitkeering ter zake van rente
verzekering. 

Op grond van § 1 der Verordening No .. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§: 
2 en 3 der Verordening No. 3/t940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Nederlandsche werknemers, die op 

grond van ambtelijke arbeidsbemiddeling in 
het Duitsche Rijk werkzaam geweest zijn en 
gedurende <lien tijd onder de Duitsche rente
verzekering vielen, en hun weduwen en wee
zen ontvangen, wanneer aanspraak op inva
lidite its-, ouderdoms-, weduwen- of weezen
rente ontstaat - onder voorbehoud van de· 
latere regeling van de berekening van de 
rente bij samenloop van Duitsche en Neder
landsche verzekeringen - , in afwijking van 
het bepaalde in de Invaliditeitswet, een 
voorloopige uitkeering van de R ijksverzeke
ringsbank. 

(2) De Rijksverzekeringsbank telt voor 
de berekening v an den wachttijd en van de 
voorloopige uitkeering de tijdvakken, gedu
rende welke de Duitsche verzekering ge
duurd heeft bij die, gedurende welke de Ne
derlandsche verzekering geduurd heeft, en 
gaat daarbij uit van de onderstelling dat 
over de kalenderweken, gedurende welke de 
Duitsche verzekering heeft geduurd, rente
zegels zijn geplakt van dezelfde waarde als 
zouden moeten zijn geplakt overeenkomstig 
de Nederlandsche Invaliditeitswet. 

Artikel 2. 

Voor verzekerden, die onder de Neder
landsche Invaliditeitswet vallen, die hun 
woonpl?ats naar het Duitsche Rijk overge
bracht hebben , of hun weduwen en weezen 
wordt, wanneer aanspraak op rente ontstaat 
- onder voorbehoud van de latere regeling· 
van de berekening der rente bij samenloop 
van Duitsche en Nederlandsche verzekerin
gen -, in afwijking van het bepaalde in de 
Invaliditeitswet, de grondslag der hun inge
volge de Nederlandsche verzekering toeko
mende rente voorloopig aldus berekend, als 
of de aanspraak op rente ontstaan is op het 
tijdstip, waarop de woonplaats overgebracht 
werd. 

Artikel 3. 
(,) Het b epaalde in artikel I is van toe

passing ten aanzien van alle N ederlandsche· 
werknemers, die nil. 31 D ecember 1936 in het 
Duitsche Rijk verzekerd waren, en zulks voor 
alle na <lien tijd ontstane verzekeringsaan
spraken. Bij de berekening van de voorloo
pige uitkeeringen moeten ook de v66r 1 Ja
nuari 1937 verstreken tijdvakken, gedurende 
welke de Duitsche verzekering geduurdheeft, 
in aanmerking genomen worden. In zoover 
voor deze werknemers zoowel door de Duit-
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sche, als ook door de Nederlandsche v erze
keringsorganen reeds uitkeeringen zijn vast
gesteld, blijven die gelden, zoolang niet een 
definitieve regeling in kracht is getreden. 

(2) Het bepaalde in artikel 2 is van toe
passing ten aanzien van alle verzekeringsaan
~praken, die na 31 December 1934 zijn ont
~taan of zullen ontstaan. 

(.,) Uitkeeringen overeenkomstig het be
paalde in de artikelen 1 en 2 worden op haar 
vroegst voor den tijd van 1 Januari 1941 af 
toegekend. 

Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
.zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Socia/e Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 25 Maart I941.) 

S. S.802 

J Maart I941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende wijziging van 
het Eerste Uitvoeringsbesluit ingevolge 
de Verordening No. 8/,940 betreffende 
het beperken van werk (Besluit No. 9/ 
1940). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
-S/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

§ 1 van het Besluit No. 9/1940 (Eerste 
Uitvoeringsbesluit ingevolge de Verordening 
No. 8/1940 betreffende het beperken van 
werk) moet luiden als volgt: 

,.Het is den !eiders van landbouw-, indus
trie- en handelsbedrijven, alsmede dengenen, 
-die een vrij beroep uitoefenen, verboden 

1) het werk in het bedrijf of in het vrije 
beroep tijdelijk of voorgoed stop te zetten: 

2) den werktijd van werknemers tot min
,der dan 36 uren in de week in te korten; 
. 3) werknemers te ontslaan, tenzij artikel 
1639p van het Burgerlijk Wetboek toepasse-
1ijk is." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
na <lien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 29 Maart I941. ) 
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S. S.300 

29 ]anuari I94I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken in zake uit
breiding van de in de artikelen 129 tot 
en met 146 van de gemeentewet geregel
de mogelijkheid tot vorming van doel
corporaties. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
( 1) Regelingen ter gemeenschappelijke 

behartiging van belangen kunnen door de ge
meenten mede met andere publiekrechtelijke 
lichamen, alsook met stichtingen, vereenigin
gen, maatschappijen en natuurlijke personen, 
worden getroffen. 

(2) Binnen de grenzen hunner bevoegd
heid kunnen mede de burgemeesters voor de 
gemeenten dergelijke regelingen treffen, en 
we! zoowel met de burgemeesters van andere 
gemeenten, alsook met andere publiekrech
telijke lichamen, met stichtingen, vereeni
gingen, maatschappijen en natuurlijke perso
nen. 

(3) De artikelen 129, leden 2 en 3, 130 
tot en met 13 7 van de gemeentewet vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2. 
(1) Onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 138 tot en met 145 en 146 van de 
gemeentewet kan de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
in het algemeen belang bepalen, dat gemeen
ten, hetzij onderling, hetzij met andere pu
bliekrechtelijke lichamen, met overeenkom
stige toepassing van het bepaalde in artikel 1, 
leden 2 en 3, van dit besluit, regelingen ter 
gemeenschappelijke behartiging van belan
gen treffen of bestaande regelingen wijzigen; 
hij kan de ter zake noodige aanwijzingen 
geven. 

(2) Indien binnen een door den Secreta
ris-Generaal gestelden tijd de regeling of de 
wijziging der regeling niet is tot stand geko
men, treft hij, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord, de 
noodige voorzieningen. 

Artikel 3. 
In de gevallen, bedoeld in artikel 1, leden 1 

en 2, en in de gevallen, bedoeld in artikel 2, 
voor zoover het bij deze laatste gaat om sa
menwerking tusschen gemeenten en andere 
publiekrechtelijke lichamen of tusschen bur
gemeesters onderling, treedt de Secretaris
Generaal van het D epartement van Binnen
landsche Zaken in plaats van Gedeputeerde 
Staten als toezichthoudend orgaan op. 

Artikel 4. 
Deter zake van dit besluit noodige uitvoe

ringsbepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Binnen-



27 

landsche Zaken uitgevaardigd; zij worden in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's- Gravenhage, 29 Januari I94I. 

De S .-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. zs Februari z94z.) 

S. S.301 

z9 Maart z94r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
brandweerwezen (Besluit Brandweer
wezen). 

Op grand van§ I der Verordening No. 23i 
cx940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ I940 van den Rijks
'Commissaris voor het bezette N ederlandschc 
gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

(1) Het toezicht op het brandweerwezen 
is opgedragen aan den hoofdinspecteur van 
het brandweerwezen, ressorteerende onder 
het D epartement van B innenlandsche Za
ken; hij is gehouden de hem gegeven instruc
·tie op te volgen. 

(2) Onder den hoofdinspecteur ressor
teeren vijf districtsinspecteurs. 

Artikel 2 . 

(1) De hoofdinspecteur van het brand
weerwezen heeft in het bijzonder tot taak 
:zorg t e dragen, dat aan brandgevaar en an
<lere rampen krachtig het hoofd kan worden 
-geboden . 

(2) De hoofdinspecteur heeft binnen het 
kader van zijn instructie de bevoegdheid, 
zich op de hoogte te stellen van den gang 
van zaken betreffende de brandweer, den 
stand der opleiding en de materieele uitrus
ting ter plaatse te controleeren en te inspec
teeren, mondelinge en schriftelijke rapporten 
van de desbetreffende instanties te vragen, 
alsmede alle dienststukken en overige be
scheiden in te zien . 

(3) lndien dringend gevaar zulks ver
eischt, hebben de hoofdinspecteur en de dis
trictsinspecteurs de bevoegdheid, recht
streeks maatregelen te treffen of in te trek
ken of de leiding over het blusschingsperso
neel bij brand of andere rampen rechtstreeks 
op zich te nemen. 

Artikel 3. 
D e brandweerschool en de beroepsbrand

weren staan rechtstreeks onder het toezicht 
van den hoofdinspecteur van het brandweer
wezen. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken stelt op 
voorstel van den hoofdinspecteur van het 
brandweerwezen , of dezen gehoord, uitvoe
ringsbepalingen vast op grond van dit be-
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sluit en we! in het bijzonder betreffende: 
1) de organisatie van het brandweerwe

zen in gemeenten, in de inrichtingen voor 
verkeer en in de industriebedrijven; hierbij 
moet in beginsel onderscheid worden ge
maakt tusschen beroepsbrandweren, vrijwil
lige brandweren, plichtbrandweren, aange
wezen brandweren en bedrijfsbrandweren; 

2) de eenheid van uniformkleeding, sa
larieering en rangonderscheiding van het 
brandweerpersoneel in het algemeen, be
paaldelijk wat betreft de rechtspositie en 
salarieering van het personeel van de be
roepsbrandweren en van het personeel van 
de overige brandweren, voor zooveel zijn 
diensten worden beloond; 

3) de aanvulling van het personeel der 
beroepsbrandweren en het geven v an aan
wijzingen betreffende personen, die tot de 
overige brandweren kunnen worden opge
roepen ; 

4) de eenheid van opleiding van het 
brandweerpersoneel; 

5) de inrichting en het leerplan van de 
brandweerschool; 

6) de eenheid van uitrusting en de nor
malisatie van het brandweermaterieel; 

7) den brandmeldingsdienst, voor zoover 
de werkingssfeer daarvan verder gaat dan de 
grenzen der betrokken gemeente of provin
cie, alsmede de samenwerking d er brandwe
ren; 

8) uniforme voorschriften met betrek
king tot de preventieve brandbeveiliging, 
met inbegrip van den brandschouw en het 
vegen van schoorsteenen. 

Artikel 5. 
(I) De burgemeester is de hoogste 

brandweerpolitieautoriteit in zijn gemeente ; 
hij waakt met politioneele middelen tegen 
brandgevaar. Aan alles, wat brandgevaar kan 
opleveren, wijdt hij zijn aandacht. 

(2) Op den burgemeester rust voorts de 
zorg voor de aanwezigheid, de doeltreffende 
verdeeling en den goeden staat der brand
bluschmiddelen, a lsmede voor hun onmid
dellijke bruikbaarheid in geval van brand. 

Artikel 6. 
De burgemeester benoemt, schorst en ont

slaat het personeel van de brandweren, in 
zoover de benoeming, respectievelijk de 
schorsing of het ontslag, niet van andere zij
de geschiedt. 

Artikel 7. 
(I) De burgemeester heeft de bevoegd

heid in gemeentedienst zijnde personen tot 
dienstneming bij de vrijwillige brandweer 
van zij n gemeente te verplichten, v oor zoo
ver de belangen van de brandweer zulks 
n oodzakeli.ik maken en d e betreffende per
soon daartoe de lichameli.ike geschiktheid 
bezit, tenzij deze verplichting voor den be
langhebbende onredelijk hard zou zijn. 

(2) Dengene aan wien de in het vorige 
lid bedoelde verplichting is opgelegd, staat 
binnen v eertien dagen, te rekenen van den 
dag, waarop hem de schriftelijke m ededee
ling, waarbij hem de verplichting wordt op-
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gelegd, is overhandigd, beroep open op den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. In afwachting 
van de beslissing van den Secretaris-Gene
raal moet aan de in het vorige lid bedoelde 
verplichtingen worden voldaan. 

Artikel 8. 
Den burgemeester kunnen in alle aangele

genheden, het brandweerwezen betreffende, 
door of namens den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
aanwijzingen worden gegeven. De burge
meester is voor de uitvoering van deze aan
wijzingen verantwoordelijk. 

Artikel 9. 
Indien de burgemeester niet of niet be

hoorlijk de hem bij of krachtens dit besluit 
opgedragen taak uitvoert, kunnen bepaalde 
maatregelen door of vanwege den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken rechtstreeks worden ge
troffen of ingetrokken. In zoodanig geval 
worden deze maatregelen geacht door den 
burgemeester te zijn getroffen of ingetrok
ken. 

Artikel 10. 

(r) De aanschaffing en het onderhoud 
van de voor de brandweren noodzakelijke 
voertuigen en bluschmaterieel, alsmede van 
kleeding, uitrusting, alarminrichtingen, 
bluschwatervoorzieningen en kazernes is 
taak der gemeente. Bij de bedrijfsbrandwe
ren berust deze taak bij de leiding van het 
betreffende bedrijf. 

(2) De )costen, voortvloeiende uit het 
deelnemen van het personeel der brandwe
ren aan cursussen van de brandweerschool, 
dan we! aan andere door den hoofdinspec
teur van het brandweerwezen voorgeschre
ven cursussen, komen ten laste van de ge
meente of van de leiding van het betreffen
de bedrijf. 

Artikel 11. 

Aan het niet bezoldigde personeel van de 
brandweren dient loonderving ten gevolge 
van bestrij ding van brand en rampen te wor
den vergoed, in zoover kostelooze hulpver
leening redelijkerwijze niet van het betrok
ken personeel verlangd kan worden. De Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken geeft daaromtrent bij 
in de Nederlandsche Staatscourant te plaat
sen beschikkingen een nadere regeling. 

Artikel 12. 

Artikel 20g der gemeentewet blijft, voor 
zooveel betreft het bepaalde onder n en o, 
buiten toepassing. 

Artikel 13. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

ziiner afkondiging. Het wordt aangehaald 
als .,Besluit Brandweerwezen". 

's-Gravenhage, rg Maart 1941. 
De S.- G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 20 Maart z941.) 

S. S.302 

7 Mei z94z. BESLUIT van•den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, houdende aan
vulling van het Besluit P ersoonsbewij
zen (Besluit No. 197/1940) . 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

In artikel 15 van het Besluit Persoons
bewijzen (Besluit No. 197/1940) wordt tus
schen het eerste en tweede lid ingevoegd een 
nieuw lid, luidende : 

(ra) Is de gerechtigde een hem bij of 
ingevolge het eerste lid van artikel 6 opge
iegde verplichting niet, niet behoorlijk of niet 
op den vastgestelden tijd nagekomen, dan 
kan de burgemeester, onderscheidenlijk het 
Hoofd der Rijksinspectie, het recht aan leges 
verhoogen tot twee gulden. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien zijner afkon
diging. 

's-Gravenhage, 7 Mei 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Binnen

Jandsche Zaken, 
K . J . F REDERIKS. 

(Uitgeg . z7 Mei z941.) 

S. S.303 

15 Mei z94z. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van deDepartementen van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, 
van Opvoeding, W etenschap enCultuur
bescherming, van Waterstaat, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij betreffende de 
instelling van een Rijksdienst voor het 
Nationale Plan. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Ten behoeve van de ruimtelijke or
dening der nationale belangen, het toezicht 
op de ruimtelijke ordening van de streekbe
langen en gemeentelijke belangen en het on
derzoek, dat als basis voor deze ordening zal 
dienen, wordt een Rijksdienst voor het Na
tionale Plan ingesteld. 

(2) Aan het hoofd van den Rijksdienst 
voor het Nationale Plan staat een President; 
deze ressorteert onder den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken. 

(3) Als onderdeelen van den R ijksdienst 
worden ingesteld: 

1) een R aad van Bijstand; 
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2) een Vaste Commissie; 
3) andere commissien, welke naar be

hoefte worden ingesteld; 
4) een Bureau. · 
(4) De President van den Rijksdienst 

heeft de algemeene leiding van de ter zake 
vereischte werkzaamheden. Hij is voorzitter 
van den Raad van Bijstand. Hij benoemt en 
-0ntslaat de leden van den Raad van Bijstand, 
den voorzitter en de leden van de Vaste 
Commissie en van de andere commissien, den 
D irecteur van het Bureau en de daaraan ver
bonden ambtenaren. 

(s) De Raad van Bijstand wordt geraad
pleegd over belangrijke vraagstukken. De 
Vaste Commissie is belast met de leiding der 
planologische werkzaamheden, waarvan de 
uitvoering berust bij het Bureau. 

(6) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken geeft 
nadere voorschriften betreffende de taak en 
de bevoegdheden van den Raad van Bij
stand, de Vaste Commissie, de andere com
missien en het Bureau. 

Artikd 2. 

(r) De Rijksdienst voor het Nationale 
Plan heeft tot taak de centrale ruimtelijke 
-0rdening en coordinatie van planologische 
maatregelen voor het geheele gebied des 
Rijks. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken geeft 
voorschriften nopens de wijze van voorbe
reiding, vaststelling en wijziging van een Na
tionaal Plan en nopens de rechtsgevolgen 
daarvan ten aanzien van de planologische 
maatregelen in de deelen des Rijks. 

(i) Het Nationale Plan wordt vastge
steld en, zoo noodig, gewijzigd door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, gehoord den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken geeft alge
meene voorschriften nopens de voorberei
ding, vaststelling en •wijziging van streek
plannen en nopens de rechtsgevolgen daar
·van ten aanzien van de gemeentelijke plano
logische maatregelen. 

Artikel 4. 
(r) Op verzoek van en in overleg met 

den President van den Rijksdienst voor het 
Nationale Plan kan de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming: 

x) een of meer universiteite n e n/of hoo
gescholen aanwijzen, waar een stuc\iecentrum 
zal worden ingesteld ten behoeve van het 
onderzoek, naar welke ·grondslagen de ruim
telijke ordening van de nationale, streek- en 
gemeentelijke belangen 'zal dienen te · gee 
schieden; 

2) de hoogleeraren aanwijzen, die met de 
leiding van deze studiecentra warden be
last. 

(2) De !eiders van deze studiece·ntra 
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vormen te zamen een commissie, als bedoeld 
in artikel r, derde lid, onder 3. 

(3) De President van den Rijksdienst 
stelt het programma van het onderzoek op 
na deze commissie te hebben gehoord. 

Artikel 5. 
(r) De President van den Rijksdienst 

voor het Nationale Plan kan voorschrijven, 
dat en op welke wijze bep.,.aldelijk aan te 
duiden objecten in een streekplan of in een 
uitbreidingsplan moeten worden opgenomen. 

(2) De openbare lichamen zijn verplicht 
aan den President van den Rijksdienst voor 
het Nationale Plan of aan het door hem 
daarmede te belasten Bureau op verzoek tij
dig van voorgenomen grondaankoopen en 
werken mededeeling te doen en alle gevraag
de gegevens te verstrekken. Gelijke verplich
ting geldt met betrekking tot voorgenomen 
werken voor andere· rechtspersonen en voor 
natuurlijke personen. 

(3) De President van den Rijksdienst 
kan tegen door openbare lichamen voorge
nomen grondaankoopen en tegen het uitvoe
ren van door die lichamen of door andere 
rechtspersonen of door natuurlijke 'personen 
voorgenomen werken bezwaar maken, indien 
de grondaankoop of het voorgenomen werk 
in strijd zou zijn met het'Nationale Plan, een 
streekplan, een uitbreidingsplan, een in voor
bereiding zijnd ontwerp of een in voorberei
ding zijnde wijziging daarvan. 

(4) Tegen een door den President van 
den Rijksdienst op grand van het bepaalde in 
het vorige lid gemaakt bezwaar kan over
eenkomstig door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
nader vast te stellen regelen bij dezen be
roep worden ingesteld. De Secretaris-Gene
raal beslist, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

(s) Het is verboden grond aan te koopen 
of een werk uit te voeren, nadat daartegen 
bezwaar is gemaakt en zoolang niet een 
daartegen ingesteld beroep gegrond is ver
klaard. Werken, welke in strijd hiermede zijn 
begonnen of tot stand gebracht, kunnen van 
Rijkswege op kosten van den overtreder on
gedaan warden gemaakt. 

Artikel 6. 
(r) De kosten, gemaakt ter uitvoering 

van de artikelen r en 4, komen ten laste van 
het Rijk. 

(2) De kosten, gemaakt voor de voorbe
reiding, vaststelling en wijziging van streek
plannen, komen ten laste van de betreffende 
provincie. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken kan 
aan openbare lichamen, ten behoeve waar
van ingevolge bepalingen van het Nationale 
Plan of van een streekplan overeenkomstige 
bepalingen in een uitbreidingsplan moeten 
warden opgenomen, na de besturen dier 
lichamen te hebben gehoord, de verplichting 
opleggen de hoogere kosten, welke het ge
volg zijn van het opnemen van bedoelde be
palingen in een uitbreidingsplan, geheel of 
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gedeeltelijk aan de gemeente te vergoeden. 
(4) De kosten , voortvloeiende uit het 

tweede lid en - voor zoover het betrokken 
openbare lichaam een provincie is - uit het 
derde lid en uit artikel 5, vijfde lid, warden 
geacht te behooren tot de uitgaven, in artikel 
107 der provinciale wet bedoeld. Artikel 112 
dier wet is van toepassing. 

(5) De kosten, voortvloeiende - voor 
zoover het betrokken openbare lichaam een 
gemeente is - uit het derde lid en uit arti
kel 5, vijfde lid , warden geacht te behooren 
tot de uitgaven, in artikel 240 der gemeente
wet bedoeld. Artikel 247 dier wet is van toe
passing. 

(6) T en aanzien van kosten, voortvloeien
de - voor zoover het betrokken openbare 
lichaam een waterschap, veenschap of veen
polder is - uit het derde lid en uit artikel 5, 
vijfde lid, is artikel 61 van de Waterstaats
wet 1900 van toepassing. 

Artikel 7. 
(1) Het niet, niet tijdig of niet behoor

lijk nakomen van de verplichting, bedoeld in 
artikel 5, tweede lid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
ge!dboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

(2) Overtreding van het bepaalde in ar
tikel 5, vijfde lid, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden. 

(3) De in de vorige leden strafbaar ge
stelde feiten warden beschouwd als overtre
dingen. 

(4) Indien deze feiten door of vanwege 
een rechtspersoon worden begaan, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die de opdracht tot de 
strafbare handeling gegeven heeft of die de 
feitelijke leiding had bij het verboden hande
len of nalaten. 

Artikel 8. 
D e President van den Rijksdienst voor het 

Nationale Plan, de leden van de Vaste Com
missie, de Directeur van het Bureau, de !ei
ders van de studiecentra, de krachtens mach
tiging van den President door deze leiders 
aangewezen deelnemers aan de studiecentra 
en de door den Directeur aangewezen ambte
naren van het Bureau hebben ter uitoefening 
van de hun opgedragen taak vrijen toegang 
tot alle terreinen en gebouwen, met uitzon
de ring van woningen tege n de n wil van den 
bewoner. 

Artikel g. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Tegelijkertiid treden de artikelen 45 

tot en met 50 der Woningwet buiten werking. 
's-Gravenhage, 15 Mei 1941. 

De S.-G. van het Dep. v an Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De wnd. S.- G. van het Dep. van Financii!n, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. 'vV. SPITZEN. 

De S.- G . van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van b.et Dep. van Landbouw 
en Visscherij , 

H . M. HIRSCHFELD. 
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(Uitgeg. z7 Mei z94z.) 

S. S.408 

zo Maart z94z. BESLUIT van ae Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij en van Kolo
nien betreffende de verplichting tot aan
gifte en betreffende amnestie op het ge
bied der belastingen en der deviezen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Verplichting tot aangilte. 

Artikel 1. 

Aangifte meet warden gedaan van: 
1) waarden welke zich binnen of buiten 

het Rijk bevinden of bevonden, waarvan de 
gezamenlijke waarde meer dan f 500 be
draagt en welke voor de heffing van de ver
mogensbelasting als vermogen in aanmer
king komen of voor de belastingjaren 1939/ 
1940 en 1940/1941 in aanmerking hadden 
moeten zijn gekomen, doch welke tot dusver 
noch door den belastingplichtige noch door 
een antler, die de verplichtingen van den 
belastingplichtige dient na te komen, bij de 
belastingadministratie werden aangegeven; 

2) waarden welke ingevolge de Deviezen
verordening 1940 moeten of hadden moeten 
warden aangeboden of welke ingevolge de 
besluiten No. 155ii940 betreffende de aan
gifte van buitenlandsche effecten, No. 203/ 
1940 betreffende den invoer van binnen
landsche en bui tenlandsche betaalmiddelen 
en effecten, No .. ,s/I941 betreffende de aan
gifte van buitenlandsche vorderingen en an
dere niet in effecten belichaamde buiten
landsche waarden, of ingevolge de D erde 
Uitvoeringsbeschikking betreffende het Ge
blokkeerde M a rken-belastingbesluit 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1941, No. 
1 7) moeten of hadden moeten warden 
aangegeven, doch welke tot dusver niet wer
den aangeboden of niet werden aangegeven; 

3) feiten welke tot dusver voor de be
lastingadministratie zijn verzwegen en die 
geleid zouden hebben tot het heffen van een 
hooger bedrag wegens belastingen naar het 
inkomen over de belastingfaren 1939/I 940 
en 1940/1941 of wegens omzetbelasting in 
de jaren 1939 en 1940. 
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Artikel 2. 

(1) Tot aangifte is verplicht: 
1) hij die naar of mede naar aan te geven 

waarden of feiten belastingplichtig was of is 
of voor wien uit hoofde van die waarden of 
feiten een verplichting tot aanbieding of tot 
aangifte bestond of bestaat; 

2) hij die ingevolge belastingrechtelijke 
voorschriften of ingevolge de D eviezenver
ordening 1940 en de ter uitvoering daarvan 
gegeven voorschriften, de verplichtingen van 
een onder 1 bedoelden persoon diende of 
dient na te komcn. 

(2) Een aangifte met inachtneming van 
dit besluit, gedaan door of namens hem die 
tot aangifte verplicht is, werkt ten gunste 
van de overige tot aangifte verplichte perso
nen in gelijken omvang als ten aanzien van 
den persoon, door of namens wien zij is ge
daan. 

Artikel 3. 

De aangifte dient te worden gedaan bij 
den bevoegden inspecteur der directe belas
tingen of bij een andere instantie van de 
Rijksbelastingadministratie. 

Artikel 4. 

(1) De aangifte moet zonder dat daar
toe een bijzondere uitnoodiging wordt ge
daan, geschieden v66r of op 15 April 1941. 

(2) De termijn kan voor bepaalde ge
vallen op verzoek van dengene die tot aan
gifte verplicht is, door den persoon, bij wien 
de aangifte moet geschieden, worden ver
lengd, indien daartoe een gewichtige reden 
aanwezig is. Het verzoek om verlenging kan 
sl.,,chts v66r het verstrijken van den termijn 
worden gedaan. 

AFDEELING II. 

Amnestie. 

Artikel 5. 

(1) Ingeval de verplichting tot aangifte 
overeenkomstig dit besluit wordt nageko
men, treedt straffeloosheid (daaronder be
grepen het achterwege laten van tuchtmaat
regelen of administratiefrechtelijke maat
regelen) in wegens overtredingen van bepa
lingen in zake belastingen en deviezen, welke 
v66r het in werking treden van dit besluit 
zijn begaan : 

1) voor zoover betreft de aangegeven 
waarden en feiten; 

2) voor zoover betreft de betaalmidde
len en andere waarden, welke middellijk of 
onmiddellijk zijn aangewend tot het verkrij
gen van de aangegeven waarden. 

(2) Ten aanzien van te weinig betaalde 
belastingen vervalt de verplichting tot na
of bijbetaling (verhoogingen daaronder be
grepen) met betrekking tot de in het eerste 
lid, onder 1 en 2, bedoelde waarden en fei
ten, voor zoover het betreft: 

1) vermogens- en verdedigingsbelasting 
over den tijd v66r 1 Mei 1940; 

2) inkomsten- en gemeentefondsbelas
ting over den tijd v66r 1 Mei 1940; 
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3) winstbelasting over jaren, welke v66r 
1 Januari 1941 zijn geeindigd; 

4) couponbelasting, voor zoover de be
lastingschuld v66r 1 Januari 1941 is ont
staan; 

5) dividend- en tantiemebelasting; 
6) belasting van de Doode Hand; 
7) successie- en schenkingsrecht, voor 

zoover de belastingschuld v66r 1 J anuari 
1941 is ontstaan; 

8) bijbetaling of navordering van omzet
belasting voor belastingtijdvakken, welke 
v66r 1 Januari 1941 zijn verstreken; 

9) zegelrecht, voor zoover de belasting
schuld v66r het in werking treden van dit 
besluit is ontstaan. 

(3) Op vrijstelling van een uit een over
eenkomstig artikel 1 gedane aangifte voort
vloeiende verplichting tot na- of bijbetaling
van geblokkeerde-markenbelasting bestaat" 
aanspraak, indien de belastingplichtige het" 
belastbare feit ongedaan maakt overeenkom
stig een ter zake gegeven opdracht van den . 
Inspecteur van de geblokkeerde-markenbe
Iasting. In de gevallen, bedoeld in artikel 3,. 
derde lid, van het Geblokkeerde Marken
belastingbesluit 1940, kan van het ongedaan 
maken geheel of ten deele worden afgezien .. 

(4) Een nader onderzoek naar feiten 
welke met belastingheffing verband houde,; 
en v_olgen~ de vor:ige leden niet tot belasting
heffmg letden, vmdt niet plaats. 

Artikel 6. 

De in artikel 5 vervatte gunsten blijven 
achterwege: 

1) indien de aangifte onvolledig is,, 
d.w.z. niet alle waarden en feiten inhoudt,. 
welke moeten worden aangegeven; 

2) voor zoover dengene, die tot aangif
te verplicht is v66r het in werking treden 
van dit besluit, tcr kennis is gebracht, dat de 
bevoegde persoon, bij wien de aangifte moet" 
worden ge?aan, er mede bekend is, dat waar
den en fe1ten tot dusver niet zijn aangege
ven. 

AFDEELING III. 

Straf- en slotbepa/ingen. 

Artikel 7. 

Hij d!e de verplichting tot aangifte inge
volge d1t besluit niet, niet volledig of niet 
tijdig nakomt, wordt gestraft volgens de des
betreffende bepalingen geldende voor de 
overtredingen van wettelijke voorschriften 
welke hij heeft begaan, evenwel met die~ 
verstande, dat: 

1) het maximum van de in die bepalin
gen gestelde straffen wordt verdubbeld · 
. 2) indien naast vrijheidsstraf geldb~ete 
1s ~esteld, de geldboete in geval van opzet 
buiten aanmerking blijft. 

Artikel 8. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien vaardigt de voor de 
uitvoering en aanvulling van dit besluit ver
eischte voorschriften uit. 
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Artikel 9. I 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 10 Maart 1941. 

De S.- G. van het Dep. van Financien, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . H IRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Ko/onien, 
0. E.W. SIX. 

(Uitgeg. IJ Maart I94I.) 

S. S.410 

3 April I94I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien, boudende wijziging van bet 
Besluit Nr. 52/r941 betreffende de ver
plichting tot aangifte en betreffende 
amnestie op bet gebied der belastingen 
en der deviezen. 

Op grond van artikel 8 van het Besluit No. 
52/1941 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald: 

Artikel L 

Artikel 4, eerste lid, van bet Besluit No. 
52/r941 betreffende de verplichting tot aan
gifte en betreffende amnestie op het gebied 
der belastingen en der deviezen wordt gele
zen als volgt: 

,,(1) De aangifte moet zonder dat daar
toe een bijzondere uitnoodiging wordt ge
daan, geschieden v66r of op 20 Mei 1941." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 April 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. P OSTMA. 
1° . S.-G. 

(Uitgeg. 9 April z94z .) 

• S.552 

26 Mei I94I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, houdende oprichting van 
een organisatie, welke den naam ,,Eigen 
Vervoerders Organisatie (E.V.0.)" 
draagt. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

(1) Ten behoeve van eenvormige sa
menvatting van diegenen, die goederen in 
eigen vervoer langs den weg vervoeren, wordt 
een organisatie opgericht, welke den naam 
,,Eigen Vervoerders Organisatie (E.V.0.)" 
draagt, rechtspersoonlijkheid bezit en wel
ker zetel te 's-Gravenhage is gevestigd. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat geeft voorschrif
ten omtrent de samenstelling en bevoegdhe
den van de organen der in het eerste lid ge
noemde organisatie en neemt de daarmee 
samenhangende noodzakelijke maatregelen. 

(3) De in het tweede lid bedoelde voor
schriften worden in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

Artikel 2. 

Het Tweede Uitvoeringsbesluit ingevolge 
·de Verordening No. 15/1940 betreffende het 
vervoer van personen en goederen (No. 17/ 
1940) wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld: 

I. 
Aan § 1 wordt een vierde lid toegevoegd, 

luidende: 
,.(4) Degene, aan wien een vergunning 

in den zin van de voorafgaande leden wordt 
verleend, wordt daarmede lid van de ,.Eigen 
Vervoerders Organisatie (E.V.O.)" (Besluit 
No. 101/1941), met alle daaruit voortvloeien
de rechten en verplichtingen." 

II. 
§ 5, lid 1 , wordt gelezen: 
,,(1) De Rijksinspecteur van het Verkeer 

beslist over het al dan niet verleenen van 
een vergunning, als bedoeld in § 1, gehoord 
een commissie, welke voor zijn district, on
der goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Waterstaat, is sa
mengesteld uit leden, aangewezen door de 
in § 1 , lid 4, bedoelde organisatie, aangevuld 
met een door hem aan te wijzen deskundige 
op bet gebied van het beroepsgoederenver
voer langs den weg." 

III. 
Aan § 7 wordt een derde lid toegevoegd, 

luidende : 
,,(3) De in § 1, lid 4, bedoelde organisa

tie kan binnen een maand na dagteekening 
van een beschikking van den Rijksinspecteur 
van het Verkeer, waarbij een vergunning is 
verleend, daartegen schriftelijk beroep in
stellen bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 23 Mei 1941. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W. S PITZEN. 

(Uitgeg. 26 Mei I94I.) 
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3 3 JANUARI 1941 

3 Januari x94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 64, 69.) 

Het middel kan niet tot cassatie lei
den, omdat het in zijn beide grieven ten 
onrechte uitgaat van de onderstelling, 
dat de Rechtb. eenige bijzondere rege
ling van de Armenwet omtrent het ver
haal van verleenden onderstand zou heb
ben toegepast, die voor het onderhavige 
geval niet geschreven is, in stede van, 
bij gebreke van eene voor het onder
havige geval geldende bijzondere rege
ling, daarop het gemeene recht toe te 
passen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J. W. F. P., zonder beroep, wonende te 

Maastricht, (adv. Mr. E. Droogleever For
tuijn); 

dat hij de Gemeente Maastricht heeft ge
sommeerd tot betaling aan hem van een be
drag groot f x82.96 wegens ten onrechte aan 
anderen dan aan hem uitbetaalde gelden, ge
durende de jaren x92~x930; 

dat aan zijn toenmaligen procureur door 
de Gemeente Maastricht telefonisch is me
degedeeld, dat besloten was dit bedrag be
taalbaar te stellen, doch tevens dat door den 
E.A. Heer Kantonrechter te Maastricht reeds 
ruim een week tevoren, te weten 25 April 
r940, ingevolge art. 69 Armenwet, een bevel
schrift van tenuitvoerlegging was gegeven 
van een door het - inmiddels van een en 
ander in kennis gestelde - Burgerlijk Arm
bestuur te Maastricht overgelegde staat van 
kosten, ten laste van requirant, wegens on
dersteuning door hem genoten in de jaren 
x935-x937; 

dat genoemd bevelschrift niet aan requi
rant is beteekend geworden en hij daartegen 
tijdig op 20 Juni x940 in verzet is gekomen 
bij voomoemden Heer Kantonrechter, wiens 
plaatsvervanger bij beschikking van n Juli 
x940 requirant's verzet ongegrond heeft ver
klaard; 

dat Uw requirant daama te gereeder tijd in 
hooger beroep is gegaan bij de Arr.-Recht
bank te Maastricht, met verzoek het gedane 
verzet vooralsnog geldig te verklaren en mits
dien het bevelschrift buiten werking te stel
len, met vernietiging van de beschikking a 
quo; 

dat voormelde Rechtbank bij hare beschik
king van 2 September x940 genoemde be
schikking van den plaatsvervangend Kan
tonrechter heeft bekrachtigd; 

dat requirant van de beschikking der voor
noemde Rechtbank bij Uwen Hoogen Raad 

beroep in cassatie instelt, daarbij als middel 
van cassatie aanvoerende: 

,.S. althans v. t. van artt. 63, 64, 65, 67 en 
69 Armenwet en 48, 475, 479a, 735, 737 en 
738 Rv."; 

door te overwegen en te beslissen: 
,.dat in een dergelijk geval als het onder

havige nog niet zooals verzoeker meent, een 
conservatoir derden arrest behoort gelegd te 
worden, doch ook de wijze van verhaal, die 
het Armbestuur hier toepaste, mogelijk is;" 

en verder: 
,.dat de leemte in de Armenwet, ontstaan 

doordat deze geen conservatoir derden arrest 
kent en doordat het bevelschrift van den 
Kantonrechter niet bij voorraad uitvoerbaar 
verklaard kan worden, aangevuld kan warden 
op twee wijzen: ofwel door bet begaan van 
den gewonen weg n.m. het leggen van een 
conservatoir derden arrest, ofwel doordat de 
verhalende instelling een afspraak maakt 
met den derde, dat deze niet uitbetaalt, voor
dat executoriaal beslag gelegd is, en de onder
steunde daartegen geen verweermiddel heeft, 
daar zijn rechten daardoor niet op in geld te 
waardeeren wijze warden aangetast"; 

Ten onrechte: 
A. omdat in bet algemeen als een bijzon

dere wet uitzonderingen geeft op bet ge
meene recht, deze uitzonderingen niet mogen 
warden uitgebreid en eventueele lacunes in 
zoo'n wet, dus wederom warden aangevuld 
door bet gemeene recht; 

B. omdat in bet bijzonder, nu de Armen
wet wel voor de onderhoudsplichtigen (der
den) een vereenvoudigde procedure kent, 
deze wet - wilde zij ook een andere moge
lijkheid van verhaal onder derden - niet
onderhoudsplichtigen - bij de toepassing 
van art. 64 sub 2 Armenwet -, deze moge
lijkheid a fortiori expressis verbis zoude heb
ben genoemd; 

dat immers hoe men de afspraak van de 
Gemeente met bet Burgerlijk Armbestuur 
ook keert of wendt - hetzij dat de Recht
bank zich op bet standpunt stelde, dat requi 
rant niet wist, dat tot uitbetaling besloten 
was, hetzij de Rechtbank het afwezig zijn 
dezer wetenschap ten onrechte is voorbijge
gaan -, staan blijft, nu ook door de Recht
bank werd aangenomen, dat niet in feite aan 
requirant is uitbetaald; en derhalve : 

dat dit executoriaal Armenbeslag er een 
wilde zijn op inkomsten van requirant, die 
onder een derde berustten; waar deze moge
lijkheid in vereenvoudigden vorm tot verhaal 
op deze onder derden berustende gelden niet 
door de Armenwet is gegeven, was de eenige 
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weg - wilde het verhalend lichaam v66r de 
uitbetaling aan req. verhaal uitoefenen, de 
gewone weg nl. die van het Wetb. v. B . Rv. 
(vgl. Arr.-Rechtbank Amsterdam, 5 Novem
ber 1934 N . J. 1935 pag. n48 e. v ., vooma
melijk 1149 2de kolom); 

dat hierbij worden overgelegd: enz.; 
dat requirant bij verzoekschrift van 28 

October 1940 Uwen Raad heeft verzocht ten 
deze kosteloos te mogen procedeeren; 

M itsdien op grond van vorenvermelde mid
delen of een dezer de Hooge Raad der Ne
derlanden vemietige voormelde beschikking 
der Arr.-Rechtbank te Maastricht dd. 2 Sep
tember 1940 in voege als voormeld tusschen 
partijen gewezen, onder het nemen van alle 
zoodanige beslissingen als de Hooge Raad zal 
vermeenen te behooren, met bepaling dat 
requirant in geene kosten zal worden ver
wezen; kosten rechtens. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit de bestreden beschikking blijkt: 

dat het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht 
in de jaren 1935-1937 aan den requestrant 
P . ingevolge de Armenwet ondersteuning 
heeft verstrekt tot een bedrag van f 343.25, 
hetwelk dit bestuur voorzoover mogelijk ver
halen wil op een vordering van f 182.96, welke 
P. heeft op de gemeente Maastricht; 

dat de Kantonrechter te Maastricht op den 
van die kosten door het verhalend lichaam 
gemaakten staat heeft gesteld het bevel
schrift van tenuitvoerlegging bedoeld bij art. 
64, eerste lid, onder 2, van voonnelde wet; 
dat requestrant tegen dit bevelschrift in ver
zet is gekomen, doch de Kantonrechter dit 
verzet ongegrond heeft verklaard; dat op het 
door requestrant ingesteld hooger beroep de 
Rechtbank deze beslissing heeft bevestigd; 

dat het middel in zijn beide grieven uit
gaat van de onderstelling, dat de Rechtbank 
daarbij eenige bijzondere regeling van de Ar
menwet omtrent het verhaal van verleenden 
onderstand zou hebben toegepast, die voor 
het onderhavig geval niet geschreven is, in 
stede van, bij gebreke van voor het onder
havig geval geldende bijzondere regeling, 
daarop het gemeene recht toe te passen; 

dat deze onderstelling onjuist is; 
dat toch de overwegingen, waartegen de 

grieven gericht zijn, slechts inhouden ten 
overvloede gegeven b eschouwingen omtrent 
de wijzen, waarop naar de meening det 
Rechtbank het Annbestuur, juist met toepas
sing van het gemeene recht, verhaal kan zoe
ken op voormelde vordering van requestrant, 
te weten: hetzij door daarop conservatoir be
slag te leggen en dit te vervolgen, hetzij door 
uit krachte van het bevelschrift op de vor
dering executoir beslag te leggen; 

Verwerpt het beroep. 
Verstaat dat deze zaak kosteloos worde 

behandeld. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0. dat de grieven, bij het voorgedragen 

middel aangevoerd, niet steekhoudend voor
komen; 

0 . toch, dater ten dezen uitsluitend sprake 
is van een door den Kantonrechter gesteld 
bevelschrift op een staat van kosten, door 
het verhalend lichaam, het Burgerlijk Arm
bestuur ingediend, teneinde verhaal, als be
doeld in art. 63 lid 1 sub 1 ° te zoeken op den 
ondersteunde zelf, die terecht, in verband 
met de hem toekomende vordering op de 
Gemeente Maastricht, tot terugbetaling van 
voor hem aangewende kosten van armenver
zorging in staat is geacht, terwijl dit verhaal, 
desgewenscht, door het Burgerlijk Armbe
stuur zal kunnen worden uitgeoefend door 
middel van executoriaal beslag onder derden 
overeenkomstig de voorschriften van de 2e 
Afdeeling van den 2en titel van Boek II 
Wetb. v . B. Rechtsv.; 

0 . dat requestrant dus ten onrechte ervan 
uitgaat, als zoude hier zijn toegepast een 
door de Armenwet niet gegeven vereenvou
digde vorm van executoriaal beslag onder 
derden, terwijl er van niets anders sprake is, 
dan van een, de mogelijkheid van verhaal 
openend, bevelschrift van den Kantonrechter 
ingevolge art. 69 Armenwet, waartegen re
questrants verzet terecht ongegrond is ver
klaard ; 

0 . dat het voorgedragen middel mitsdien 
niet tot cassatie van de bestreden beschik
king kan lei den; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

(N. J.) 

3 Ja:nuari z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 25.) 

Van de aansprakelijkheid van den 
eigenaar van het motorrijtuig wegens 
het door een antler laten rijden is niet 
alleen sprake, wanneer de eigenaar er 
uitdrukkelijk of stilzwijgend mede in
stemt, dat de antler met zijn motorrijtuig 
rijdt, maar ook, wanneer de eigenaar 
door zijne zorgeloosheid den antler de 
gelegenheid tot het rijden heeft ver
schaft. 

D e ten deze ter bevrijding aange
voerde feiten - zie arrest - sluiten niet 
alleen elke instemming van de zijde van 
den eigenaar uit, maar ontzenuwen ook 
het verwijt van zorgeloosheid, al moch
ten zij den eigenaar niet de ,,zekerheid 
verschaffen, dat de auto in de garage 
werd geplaatst". Dat het door den eige
naar in den chauffeur gesteld vertrou
wen achteraf misplaatst bleek te zijn, 
kan hieraan niet afdoen. Ten onrechte 
heeft het Hof het verweer als niet be
vrijdend ter zijde gesteld. 

Anders Proc.-Gen. Berger met betoog, 
dat het middel opkomt tegen een beslis
sing van feitelijken aard. 

r. M. J . Winters, 2. L. J. E . Winters, 3. 
A. M. A. Winters, 4. A. J . M. Winters, 5. E. 
H. M. Winters, alien wonende te Venlo, 
eischers tot cassatie van een tusschen par
tijen op 2 April 1940 (1940 N °. 837) door 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewe-
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zen arrest, adv. Mr. B . A. Droogleever For
tuyn, 

tegen: 
G . J. Wilmer, landbouwer, wonende te Grub
benvorst, verweerder in cassatie, kosteloos 
procedeerende, adv. Mr. 0. B. W. de Kat, 
gepleit door Mr. P. B. M. Ten Bosch, 

en tegen: 
H. H . M . Winters, accountant, wonende te 
Venlo, A. M . H . Winters, wonende te Venlo, 
A. G. E. Wijnhoven, wonende te Venlo, me
de-verweerders, niet verschenen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Wilmer bij inleidende dagvaarding 

heeft gesteld dat hij in den nacht van 24 op 
25 Febr. 1936 te Venlo is aangereden door 
een auto, bestuurd door den chauffeur Wijn
hoven en in eigendom toebehoorende aan de 
thans eischers in cassatie, hierna te noemen 
partij Winters of de eigenaren, alsmede aan 
H. H. M. Winters en A. M. H. Winters, 
thans medeverweerders, t engevolge van wel
ke aanrijding Wilmer schade heeft bekomen; 

dat Wilmer voorts stellende, dat deze per
sonen Wijnhoven dien nacht hebben laten 
rij den, dat Wijnhoven toen in dienst was van 
voornoemden H. H. M. Winters en dat de 
aanrij ding aan de schuld van Wijnhoven was 
te wijten, heeft gevorderd, dat ieder hunner 
voor het geheel zal worden veroordeeld hem 
de geleden schade te vergoeden; 

dat tusschen partijen is komen vast te 
staan, dat op 24 Febr. 1936 H. H. M. Win
ters van de eigenaren de beschikking heeft 
gekregen over de hun in eigendom toebehoo
renden auto en alstoen met den chauffeur 
Wijnhoven, die deze auto doorgaans bestuur
de, van Venlo naar Vierlingsbeek en terug is 
gereden, waarna Wijnhoven, in plaats van die 
auto in de gerage te brengen, met die auto 
verder is gereden en het op dezen rit in den 
nacht van 24 op 25 Febr. 1936 aan zijn schuld 
te wijten is geweest, dat hij Wilmer heeft 
aangereden; 

dat partij Winters het navolgende verweer 
heeft gevoerd : 

,,dat hen geenerlei aansprakelijkheid voor 
d eze aanrijding treft, omdat op 24 Febr. 1936, 
de chauffeur, na zijn rit naar Vierlingsbeek 
en terug, de auto naar de garage had ge
bracht en de sleutels daarvan had gedaan in 
de brievenbus bij M. J. Winters, die daarop · 
had gewacht alvorens uit te gaan; 

dat deze gang van zaken was als van ouds 
en de eigenaren vertrouwden, en ook op grond 
van hetgeen zij van den chauffeur hadden 
meegemaakt en hun omtrent zijn persoon be
kend was, mochten aannemen, dat de auto 
alsdan behoorlijk in de garage stond ; 

dat zij geenszins konden voorzien, dat de 
chauffeur den avond van 24 Febr. 1936 nog 
met die auto zou gaan rijden, zoodat er geen 
sprake van is, dat zij dien chauffeur ten tijde 
van het ongeval met die auto hadden doen 
of laten rijden; 

dat overigens de listige wijze, waarop die 
chauffeur zich na thuiskomst de beschikking 
over die auto had verschaft, overmacht voor 
hen opleverde; 

dat de chauffeur niet tot een hunner in 
dienstbetrekking had gestaan;" 

dat de Rechtbank te Roermond b ij vonnis 
van 28 April 1938 heeft vastgesteld, dat 
Wijnhoven schuld had aan de aanrijding en 
aan Wilmer zijn vordering tegen Wijnhoven 
heeft toegewezen, behoudens voorzoover Wil
mer vergoeding vorderde wegens pijn, onge
mak en gederfde levensvreugde ; 

dat de Rechtbank voorts bij dit vonnis 
heeft geoordeeld, dat Wijnhoven dien nacht 
niet in dienst was bij H . H . M . Wint ers en 
dat de vijf eigenaren van de auto, partij Win
ters, destijds niet hebben laten rij den , waar
na de Rechtbank d e vordering, voorzoover 
niet tegen Wijnhoven toegewezen, heeft ont
zegd ; 

dat Wilmer van dit vonnis in hooger be
roep gekomen, als eerste grief t egen dit von
nis heeft aangevoerd : 

a. ,,T en onrechte neemt de Rechtbank 
aan, dat tusschen partij en vaststaat, dat 
Wijnhoven na op 24 Febr. 1936 H. H. M. 
Winters, die van de eigenaars de beschikking 
over de auto had gekregen, des a vonds circa 
8½ uur aan zij ne 'woning te hebben afgezet, 
de sleutels van de garage dien avond in de 
brievenbus van M. J. Winters heeft gedaan 
en deze laatste eerst is uitgegaan n a bezor
ging der sleutels; 

b . T en onrechte neemt de Rechtbank 
op grond van dit door haar als vaststaand 
aangenomen feit aan, dat van doen of laten 
rijden door Wijnhoven dien nacht geen 
sprake was, terwijl zij bovendien t en onrechte 
!let beroep op overmacht op grond van die 
feiten juist acht; 

c. Ten onrechte acht de Rechtbank het 
van geen belang, of zich bij bedoelde sleu
tels het contactsleuteltje van de auto heeft 
bevonden." 

dat het Hof b ij het bestreden arrest heeft 
overwogen : 

dat de Rechtbank ter beantwoording van 
de vraag of ook de eigenaren der auto voor 
de gevolgen van die aanrijding aansprakelijk 
zijn, terecht in haar beroepen vonnis voorop 
stelt, dat ingevolge art. 25 der Motor- en 
Rijwielwet de eigenaar, die de auto niet zelf 
bestuurt, aansprakelij k is voor de gedragin
gen van dengeen door wien hij die auto doet 
of laat rijden; 

dat ook Wilmer daarvan uitgaat en hij 
voorts met de Rechtban:k aanneemt, dat de 
eigenaar van een auto ter zake van laten rij
den aansprakelijk is te stellen, wanneer hij 
niet, voor zoover in zijn vermogen ligt b elet, 
dat de auto tegen zij n wil op den weg komt; 

dat Wilmer echter bij zijne eerste grief er 
tegen opkomt, da t , zooals d e R echtbank ver
der heeft overwogen, de eigenaren van de 
auto niet gezegd kunnen worden den chauf
feur Wijnhoven te hebben laten rijden, nu 
een hunner met uitgaan wachtte, totdat Wijn
hoven de sleutels van de garage in zijn brie
venbus had gedaan en deze alstoen mocht 
vertrouwen, dat die auto in de garage was 
geplaatst; 

dat, wanneer de eigenaar van een auto het 
overlaat aan een chauffeur, die niet bij hem 
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in dienst is, doch met wien hij doorgaans 
rijdt, om de auto na gebruik in de garage te 
brengen en dan aanneemt dat die auto in de 
garage staat als die chauffeur de sleutels van 
de garage in de brievenbus heeft gedaan, deze 
eigenaar niet gezegd kan warden, dat hij voor 
zoover in zijn vermogen lag heeft belet, dat 
met die auto tegen zijn wil alsnog gereden 
werd; 

dat hie.raan niet afdoet, dat, zooals de 
eigenaren hebben aangevoerd, deze regeling 
met den chauffeur reeds geruimen tijd be
stond en zij dien chauffeur mochten vertrou
wen, omdat dit vertrouwen blijkbaar mis
plaatst was en niet blijkt en zelfs niet is ge
steld, dat de eigenaren ooit hebben nagegaan 
of, wanneer die chauffeur de sleutels van de 
garage overeenkomstig de bedoelde regeling 
in de bus had gedaan, de auto inderdaad ook 
door hem in de gesloten garage was geplaatst; 

dat, waar mitsdien deze regeling met den 
chauffeur den eigenaren geen zekerheid ver
schafte, dat hun auto in de garage werd ge
plaatst, het feit, dat die chauffeur met die 
auto nog ging rijden, hun ook is toe te reke
nen en geen overmacht voor hen opleverde, 
te meer nu zij zich niet stellig u itlaten om
trent de vraag, of bij die sleutels al dan niet 
het contactsleuteltje van die auto was ; 

dat toch dit contactsleuteltje alleen dan 
geen rol speelt, indien zou kunnen warden 
aangenomen, dat die auto zich bevond in de 
afgesloten garage, waarvan de sleutels bij 
een -der eigenaren werden bezorgd, doch nu 
zulks in dit geval niet is aan te nemen, het 
bezit van dit contactsleuteltje ongetwijfeld 
het gebruik van die auto zoo niet uitlokte, 
dan toch in ieder geval vergemakkelijkte;" 

dat het Hof vervolgens - buiten beschou
wing latend of de R echtbank terecht de voor
melde, door partij Winters tot verweer aan
gevoerde, feiten als vaststaande heeft aan
genomen, met vemietiging in zooverre van 
het vonnis der Rechtbank partij Winters 
heeft veroordeeld om ieder, des dat een, dan 
wel Wijnhoven, betalende, de anderen zullen 
zijn bevrijd, aan Wilmer te betalen de schade, 
door deze geleden en nog te lijden als gevolg 
der voormelde aanrijding, deze schade op te 
maken bij staat en te vereffenen volgens de 
wet; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

,.S. , althans v. t . van de artt. 25 van de 
M otor- en Rijwielwet, junctis de artt. 1407 
B . W . en 48 en 612 Rv. omdat het Hof, na 
ten aanzien van de feiten te hebben overwo
gen: 

dat tusschen partijen is komen vast te 
staan, dat op 24 Februari 1936 de chauffeur 
Wijnhoven (de mede-verweerder), die de aan 
de eischers in cassatie in eigendom toebehoo
rende auto doorgaans voor hen bestuurde, na 
dien dag van Venlo naar Vierlingsbeek en 
terug te hebben gereden in plaats van die 
auto in de garage te brengen, met die auto 
verder is gereden en het op dezen rit in den 
p.acht van 24 op 25 Februari 1936, aan zijn 
schuld te wijten is geweest, dat hij den thans 

verweerder Wilmer heeft aangereden; 
en na voorts te hebben overwogen, dat 

partij Winters het voormelde verweer had 
gevoerd, en na zich te hebben vereenigd met 
het oordeel van de Rechtbank, dat ingevolge 
art. 25 van de Motor- en Rijwielwet de eige
naar van een auto terzake van .,laten rijden'' 
aansprakelijk is te stellen, wanneer hij niet, 
voorzoover in zijn vermogen ligt, belet, dat 
de auto tegen zijn wil op den weg komt; 

op grond van de hooger-weergegeven over
wegingen heeft beslist, dat deze door de eige
naren gestelde feiten voor hen niet bevrij
dend zijn, en op grond hiervan de vordering 
tot schadevergoeding aan Wilmer tegen de 
eischers tot cassatie alsnog heeft toegewezen 
en het derhalve niet van belang heeft geacht, 
of de Rechtbank te Roermond de door 
eischers tot cassatie tot hun verweer aange
voerde feiten terecht als vaststaande hadaan
genomen, 

zulks ten onrechte, omdat de bovenver
m elde door eischers tot cassatie tot hun ver
weer aangevoerde feiten we! bevrijdend zijn, 
immers daaruit moet warden afgeleid, dat 
zij den chauffeur Wijnhoven in den bewusten 
nacht hun auto niet deden of lieten rijden en 
dat hen ook overigens geen schuld treft, zoo
dat te hunnen aanzien de schade aan over
macht te wijten is ." 

0 . ten aanzien van het middel: 
dat van de in het tweede lid van art. 2 s der 

Motor- en R ijwielwet gegeven aansprakelijk
heid van den eigenaar van een motorrijtuig 
voor de gedragingen van een ander, die hij 
met het rijtuig .,laat rijden", niet alleen 
sprake is, wanneer de eigenaar er uitdrukke
lijk of stilzwijgend mee instemt, dat de ander 
met zijn motorrijtuig rijdt, maar ook wanneer 
de eigenaar door zijn zorgeloosheid den ander 
de gelegenheid tot het rijden heeft verschaft; 

dat de hooger omschreven ter bevrij ding 
aangevoerde feiten elke instemming van de 
zijde der eigenaren uitsluiten; 

dat deze feiten, al mochten zij den eige
naren niet de .,zekerheid verschaffen, dat de 
auto in de garage werd geplaatst", toch wel 
het verwijt van zorgeloosheid als bovenbe
doeld ontzenuwen; 

dat hieraan niet af kan doen, dat, gelijk het 
Hof overweegt, het door de eigenaren in den 
chauffeur Wij nhoven gestelde vertrouwen 
achteraf bleek misplaatst te zijn, daar slechts 
ter zake kan zijn of hetgeen den eigenaren 
v66r den nacht van het ongeval omtrent dien 
chauffeur was gebleken het in hem gestelde 
vertrouwen rechtvaardigde, welk vertrouwen 
ook dan op redelijke gronden kan hebben be
rust, wanneer een contr61e, als door het Hof 
geeischt, achterwege is gebleven; 

dat het Hof derhalve ten onrechte het door 
de eigenaren gevoerde verweer als niet b e
vrijdend heeft ter zijde gesteld, zoodat het 
middel gegrond is; 

dat de medeverweerders in deze instantie 
noodeloos in het geding zijn geroepen , zoodat 
de aan hun zijde gevallen kosten voor reke
ning van eischers in cassatie moeten komen ; 

Vemietigt het bestreden arrest, behoudens 
voorzoover gewezen tusschen partij Wilmer 
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eenerzijds en H. H. M. Winters, A. M. H. 
Winters en A. G. E. Wijnhoven anderzijds; 

Verwijst de zaak naar het Hof te 's-Her
togenbosch, teneinde met inachtneming van 
deze uitspraak verder te behandelen en te 
beslissen; 

Veroordeelt den verweerder Wilmer in de 
kosten der cassatie. (Salaris f 400, Red.). 

Veroordeelt de eischers in cassatie in de 
kosten der medeverweerders in cassatie tot 
deze uitspraak begroot op nihil. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
De bepaling van het eerste lid van art. 25 

der Motor- en Rijwielwet stelt den eigenaar 
van een motorrijtuig, waardoor iemand is 
aangereden, voor de veroorzaakte schade 
aansprakelijk, op grond van het enkele feit 
der aanrijding, tenzij aannemelijk is, dat de 
schade is te wijten aan overmacht, daaronder 
begrepen schuld van iemand, voor wien de 
eigenaar niet aansprakelijk is. Wanneer het 
tweede lid van genoemd wetsartikel vervol
gens zegt, 1iat de eigenaar, die het motorrij
tuig niet zdf bestuurt, aansprakelijk is voor 
de gedragingen van dengeen, door wien hij 
het rijtuig doet of laat rijden, dan is hierin, 
in verband met het eerste lid, blijkbaar niet 
gelegen eene beperking van de, in het eerste 
lid bedoelde, aansprakelijkheid, doch slechts 
eene aanwijzing, dat de in het eerste lid be
doelde ruime aansprakelijkheid ook geldt den 
eigenaar, die zijn auto niet zelf bestuurt (vg. 
Rb. 's-Gravenhage 9 October 1928 N. J. 1928, 
1470). Hieruit volgt, naar mijne meening, dat 
de woorden ,.doet of laa:t rijden" in zoo rui
men zin behooren te worden opgevat, dat dit 
,.doen of laten rijden" slechts dan uitgesloten 
is te achten, wanneer het den rechter, die 
over de feiten oordeelt, aannemelijk voor
komt, dat de schuldige bestuurder van het 
aanrijdende motorrijtuig was een persoon, 
voor wien de eigenaar niet aansprakelijk is, 
m . a. w. dat het aan overmacht was te wijten, 
dat de auto door dien persoon werd bestuurd. 
De bepaling van het wettelijk begrip ,.laten 
rijden", waarvan het Hof, evenals de Recht
bank, ten dezen is uitgegaan, schijnt mij der
halve niet onjuist, mits aldus verstaan, dat 
de eigenaar niet, voorzoover redelijkerwijze 
in zijn vermogen lag, heeft belet, dat de auto 
tegen zijn wil op den weg kwam. 

Overmacht of niet aansprakelijkheid van 
den eigenaar van een motorrijtuig voor den
gene, die dat rijtuig bestuurt, behoeft dus 
eerst dan aannemelijk te worden geacht, 
wanneer het redelijkerwijze niet aan dien 
eigenaar kan warden toegeschreven, dat zijn 
motorrijtuig door een ander wordt bestuurd, 
zoodat die eigenaar ook alleen dan gezegd 
kan worden niet te hebben laten rijden. 
's Hofs beslissing, dat zulks ten dezen niet 
het geval is, gegeven op grond van de door 
eischers tot staving van het . tegendeel aan
gevoerde feiten, schijnt mij, hoe scherp zij 
ook moge voorkomen, in cassatie niet aan
tastbaar. Weliswaar toch stelden de eischers, 
.dat .. zij den chauffeur . Wijnhoven mochtet} 

vertrouwen op grond van hetgeen zij van 
dezen hadden meegemaakt en van hetgeen 
hun omtrent zijn persoon bekend was, doch 
het Hof heeft, kennelijk mede op grond van 
de niet nadere preciseering van de hier be
doelde ervaringen en gegevens, uit het niet 
blijken, zelfs niet stellen, van eenige pro'ef
ondervi:hdelijke controle op dien chauffeur, 
wien de eischers hun auto piachten toe te 
vertrouwen, de redelijkheid van het door 
eischers beweerde vertrouwen in diens per
soon verworpen en daarmede tevens elke 
waarde ontnomen aan het mede gestelde feit, 
dat die chauffeur, als van ouds, ook op den 
bewusten avond de garagesleutel in de be
doelde brievenbus heeft gedaan. 

Het wil mij voorkomen, dat het voorge
dragen middel mitsdien vruchteloos opkomt 
tegen eene beslissing van feitelijken aard, 
zoodat ik concludeer tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van eischers tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

6 Januari z94I. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, artt. 1, 2, 2 ° .) 

De Rechtbank heeft de telastlegging, 
- waarin eerst sprake is van .,aandee
len" die worden verspreid, en daama 
van ,.ingevulde aandeelen" die aan den 
aanlegger worden verzonden - kennelijk 
aldus opgevat en ook kunnen opvatten, 
dat deze met ,.aandeelen" in de loterij 
bedoelt de deelnemingsformulieren, in 
te vullen als in de telastlegging is ver
meld. 

Terecht heeft de Rechtb. aangenomen, 
dat het hier piet ter zake doet of de be
taling vooraf, dan we! eerst in de vol
gende week geschiedt. 

Op het beroep van 1°. A. de J., bakker, 
wonende te Rotterdam, 2 °. M. H ., kantoor
bediende, wonende te Bergen op Zoom, re
quiranten van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtb. te Rotterdam van 19 Sept. 
1940, in hooger beroep met verbetering van 
gronden bevestigende een op 14 Dec. 1939 
door het Kantongerecht te Rotterdam gewe
zen schriftelijk vonnis, waarbij, - met ver
nietiging van een op 9 Nov. 1939 door dat 
Kantongerecht bij verstek gewezen monde
ling vonnis - , requiranten ter zake van: ,.de 
deelneming in een loterij, die buiten het Rijk 
in Europa is aangelegd of wordt gehouden, 
openstellen", met aanhaling van de artt. 1, 

2 aanhef en ender 2 °, 6, 8, 12 en 13 der Lo
terijwet x905, 23 en 9x Sr., zijn veroordeeld: 
requirant de J. tot vijftig gulden boete. en 
twintig dagen vervangende hechtenis, en re
quirant H. tot vijfhonderd gulden boete en 
vijftig dagen vervangende hechtenis; (ge
pleit door Mr. G. de Grooth.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requiranten zijn oorspronkelijk gedag
vaard voor den l(antonrechter te Rotterdam 
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terzake dat zij te Rotterdam en elders in 
Nederland in of omstreeks de maand Maart 
1939 tezamen en in vereeniging, althans 
ieder voor zich, door het verspreiden van 
aandeelen in na te noemen loterijen, door 
het verzamelen en verzenden of op andere 
wijze doen toekomen aan den aanlegger of 
iemand van zijnentwege van ingevulde aan
deelen, door het innen van deelnemingssom
men en verzenden daarvan naar de aanleg
ger of iemand van zijnentwege, - en op an
dere wijze de deelneming hebben openge
steld en openlijk hebben bevorderd in een 
of meer in Edinburgh in Schotland, in ieder 
geval buiten het Rijk in Europa aangelegde 
en gehouden loterijen, die hierin bestonden, 
dat het publiek tegen betaling van vastge
stelde bedragen in de gelegenheid werd ge
steld, door het invullen van bepaalde kolom
men op daartoe bestemde formulieren aan 
te geven wat naar hun meening van een aan
tal in Groot-Brittannie te spelen voetbal
wedstrijden de uitslagcn zouden zijn, terwijl 
door den aanlegger prijzen, bestaande uit 
gedeelten van de gezamenlijke inlegsommen, 
werden uitgeloofd voor die deelnemers, zijn
de diegenen, die zich de beschikking hadden 
verzekerd over een of meer van gemelde for
mulieren - die de uitslagen dier wedstrijden 
blijkens den afloop daarvan, juist zouden 
hebben aangegeven, dan we! de juiste uitsla
gen het dichtst zouden hebben benaderd, -
subsidiair op plaats en tijd als gemeld aan
deelen in bovenomschreven loterijen hebben 
afgeleverd, uitgedeeld en ter uitdeeling in 
voorraad hebben gehad. 

Bij vonnis van 14 Dec. 1939 achtte de 
Kantonrechter bewezen hetgeen aan requi
ranten primair was telastegelegd, m . d . v. 
dat hij daarbij aannam, dat verdachten heb
ben gehandeld ,,ieder voor zich" en niet be
wezen verklaarde, dat zij deelneming ,,open
lijk hebben bevorderd". Aan het bewezen 
verklaarde de benaming gevend : ,,de deel
neming in een loterij , die buiten het Rijk in 
Europa is aangelegd of wordt gehouden, 
openstellen," veroordeelde de Kantonrech
ter, met aanhaling der artt. 1, 2 aanhef en 
onder 2°, 6, 8, 12 en 13 der Loterijwet x905, 
S. x7x den eersten requirant tot eene geld
boete van f 50 bij gebreke van betaling of 
verhaal te vervangen door 20 dagen hechte
nis, en den tweeden tot een geldboete van 
f 500, te vervangen door hechtenis van 50 
dagen. 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Rb. 
te Rotterdam op 19 Sept. 1940 met verbete
ring der gronden dit vonnis . 

In cassatie gekomen, voeren requiranten 
als middelen hiertegen aan: 

,,1e. S ., althans v . . van de artt. 261, 
348, 350, 352 jctis 398 en 425 Sv., 

doordien de Rechtbank, hoewel overwe
gende dat uit de bewijsmiddelen slechts 
blijkt van een belofte tot betaling van het 
bedrag, hetwelk de deelnemer in de loterij 
schuldig werd door de inzending van het on
derteekende formulier van deelneming, 
nochtans het ten laste gelegde openstellen 
of bevorderen van een buitenlandsche loterij 

heeft bewezen verklaard, hoewel in de inlei
dende dagvaarding feitelijk gesteld is, dat de 
loterij, die requirant tot cassatie aldus be
vorderde als voorwaarde stelt aan de mede
dinging, de betaling van een geldsbedrag en 
niet de belofte van betaling, waardoor de 
Rechtb. niet heeft beraadslaagd en beslist 
op den grondslag der telastelegging. 

2e. S ., althans v. t . van de artt. 358 en. 
359 jctis 398 en 425 Sv., 

door bewezen te verklaren, dat de in de 
dagvaarding bedoelde in Engeland werkza
me ondememing de gelegenheid openstelde 
om tegen betaling van een bepaald geldsbe
drag mede te dingen, ten onrechte omdat uit 
de bewijsmiddelen zoodanige voorwaarde 
niet kan worden afgeleid, integendeel daar
uit blijkt, dat een geheel andere voorwaarde 
n.l. die tot het aangaan van een verbintenis 
tot betaling werd gesteld. 

3e. S ., althans v. t. van de in het 2e mid
del genoemde artikelen, 

door bewezen te verklaren, dat requiran
ten tot cassatie aandeelen in een loterij heb
ben afgeleverd, uitgedeeld of in voorraad 
hebben gehad, zulks terwijl uit de bewijsmid
delen niet kan blijken van het aldus bewe
zen verklaarde, meer speciaal aan de formu
lieren door de deelnemers te onderteekenen 
en onderteekend nimmer de kwalificatie van 
aandeelen kan worden toegekend. 

4e. S. , althans v. t . van artt. 1 en 2 van 
de Loterijwet, in verband met artt. 1, 47, 48 
en 91 Sr., 

door te beslissen, dat al of niet ingevulde 
en onderteekende formulieren door middel 
van welke onder voldoening van zekere voor
waarden kan worden medegedongen naar 
prijzen, zijn aandeelen in den zin van art. 2 
der Loterijwet, 

ten onrechte, omdat onder aandeelen in 
den zin van art. 2 Loterijwet zijn te verstaan 
zoodanige papieren, waaruit de aanspraken 
op de uitgeloofde prijzen of premien direct 
of indirect voortvloeien". 

Deze zaak betreft de z.g. ,,voetbalpools", 
een vorm van loterij, waarover de H. R. o.a . 
bij arrest van u Maart 1938 (1938, No. 735) 
zijn oordeel heeft uitgesproken, hetgeen ten
gevolge had, dat deze poging tot ontduiking 
der Loterijwet 1905 op niets is uitgeloopen. 

In de thans te bespreken zaak zijn enkele 
verweren gevoerd, welke m. i. er toe zullen 
kunnen leiden, dat de rechtspraak betreffen
de dezen vorm van loterij als het ware nog 
meer wordt afgerond. 

Telaste is gelegd en bewezen verklaard, 
dat het publiek tegen betaling van vastge
stelde bedragen in de gelegenheid werd ge
steld aan de loterij deel te nemen. Hiertegen 
zijn de twee eerste middelen gericht, n.1. het 
eerste, als zoude de Rechtb. niet beraad
slaagd en beslist hebben op den grondslag 
der telastelegging, daar immers voor de me
dedinging aan de loterij alleen de voorwaar
de van ,,belofte" tot betaling gesteld was, en 
het tweede, daar de voorwaarde tot mede
dinging niet was ,,betaling", maar het aan
gaan van een verbintenis tot betaling. Een 
grondig onderscheid kan ik in deze middelen 
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niet bespeuren, wellicht een formeel. 
Hetzelfde verweer, dat aan deze beide 

middelen ten grondslag ligt is voor het Kan
tongerecht en de Rechtb. gevoerd. 

Het vonnis des Kantonrechters zegt dien
aangaande, dat de gemachtigde van verdach
ten heeft aangevoerd: dat volgens de En
gelsche wet, welke ten deze strikt pleegt te 
worden nageleefd, het deelnemen aan lote
rijen, althans aan voetbalpools zooals bo
venbedoeld, niet anders mogelijk is dan (en
der meer) .,on credit" d. w. z. dat de deel
nemer v66r de deelneming geenerlei betaling 
doet, <loch bij, althans door zijn deelneming 
toezegt na afloop van de loterij, c.q. dan 
,.pool" zijn inleggeld te zullen betalen; 

dat dus de in de te lastelegging gegeven 
feitelijke omschrijving van de wijze waarop 
en de voorwaarden waaronder aan deze pools 
kon worden deelgenomen niet in overeen
stemming is met hetgeen ten deze (in En
geland en naar de Engelsche wet) behoort 
en ook pleegt te geschieden. De Kanton
rechter zegt dienaangaande dat het hem in 
casu niet kan interesseeren wat ten deze door 
de Engelsche Wet wordt voorgeschreven en 
in de Engelsche practijk pleegt te geschie
den; 

dat het waar moge zijn, dat in Engeland 
bij het deelnemen aan een voetbalpool de 
voorafgaande betaling door den deelnemer 
juist geen voorwaarde mag zijn en in de 
praktijk ook geen voorwaarde is, <loch dit 
niet wegneemt, dat de verdachte H., die, 
zooals de gemachtigde zelf heeft betoogd, 
uiteraard niet de beschikking heeft over de 
in de Engelsche practijk bestaande machts
middelen om een ,.on credit" meespelenden 
deelnemer tot het inlossen van zijn belofte 
tot betaling te noodzaken, we! degelijk een 
voorafgaande betaling als voorwaarde heeft 
gesteld of heeft doen stellen aan hen, die 
door zijn intermediair aan de voetbalpools 
van de firma Strang deelnamen; 

dat dus de in het desbetreffende onderdeel 
der telastelegging gegeven feitelijke om
schrijving hem voorkomt te zijn in overeen
stemming met datgene, wat hij als bewezen 
heeft aangenomen, hetgeen hij vervolgens 
nog nader verduidelijkt. 

De Rechtbank in hooger beroep de grie
ven van requiranten besprekend zegt in haar 
vonnis, waartegen het beroep in cassatie ge
richt is: 

.,De eerste grief van den gemachtigde van 
verdachten tegen het vonnis a quo is, dat 
a. bij de omschrijving van de te laste gelegde 
loterij gesteld is, .,dat het publiek tegen be
taling van vastgestelde bedragen in de ge
legenheid werd gesteld" enz., wat niet het 
geval was, daar de Britsche wet juist con
tante betaling uitsluit en slechts mededin
ging .,on credit" toelaat, terwijl b. de Kan
tonrechter in zijn vonnis dit dee! der telaste
legging ten onrechte bewezen verklaarde 
door het feit, dat verdachten hier betaling 
aannamen. 

De Rechtbank verwerpt het eerste onder
deel der grief (a) op dezen grond, dat de in 
art. 1 der Loterijwet 1905 bedoelde voor-

waarde, waaraan voldaan moet worden om 
te kunnen mededingen, voor deze loterij te
recht is omschreven als .,tegen betaling", 
ook al gaat die betaling niet vooraf, maar 
geschiedt deze bij nabetaling. 

Het tweede onderdeel der grief (b) is 
echter juist, daar de Kantonrechter ten on
rechte door het feit, dat verdachten als tus
schenpersonen een inleggeld vooraf vorder
den en ontvingen, de voorwaarde .,tegen be
taling" bewezen oordeelde. Toch is deze 
voorwaarde wel bewezen door den inhoud 
van de ter terechtzitting in eersten aanleg 
overgelegde Engelsche formulieren, die im
mers doen zien, dat betaling, zij het nabe
taling (I promise to remit next week the 
total of the amount staked) voor de mede
dinging bedongen werd. 

Met dezen grond moeten dus de bewijs
middelen van het vonnis a quo worden aan
gevuld en mitsdien verbeterd." 

Ik meen over beide middelen, na de hier
boven vermelde opvattingen van de Kan
tonrechter en de Rechtbank niet veel te 
moeten zeggen, hoewel ik nog een eenigs
zins andere meening huldig omtrent het be
grip .,betalen" of juister uitgedrukt, omtrent· 
.,de zekere voorwaarde" bedoeld in art. 1 

der Loterijwet 1905. 
Ik kan grif toegeven, dat, wanneer de 

steller der telastelegging de voorwaarde had 
omschreven zooals het Engelsche recht dezt 
weergeeft, en het geheele verhaal daarin 
mede had opgenomen omtrent de wijze 
waarop Engelsche bookmakers hun wet we
ten te ontduiken, hetgeen daar te lande voor 
deze personen dan blijkbaar succes moet 
gehad hebben, de feiten nog duidelijker uit 
de dagvaarding zouden blijken, dan thans 
het geval is, <loch ik acht dit volkomen over
bodig. 

De telastelegging stelt als voorwaarde tot 
deelneming o. m. betaling - het verweer 
is, dat men volgens de Engelsche wet niet 
mag betalen - men kan dit alleen na de 
loting doen. M. i. doet dit aan het beginsel 
der zaak volstrekt niets af, voorwaarde is en 
blijft zooals de telastelegging stelt .,beta
ling". Het wanneer dezer betaling is naar 
mijn oordeel van volkomen ondergeschikt 
belang. 

Bewezen is wellicht dat in Engeland be
taling moet of liever eerst mag volgen na 
de deelneming in de loterij, en er niet aan 
mag voorafgaan. Uit den datum der betaling 
maken m. i. dus requiranten in hun beide 
middelen een onjuiste gevolgtrekking, waar
bij zij er van uitgaan, dat het burgerrechte
lijk onderscheid tusschen betaling in contan
ten en betalingsbelofte bij het begrip .,voor
waarde" der Loterijwet een rol kan spelen. 

Hierbij komt echter nog, en dit lijkt mij 
voor deze zaak volstrekt afdoende, dat voor 
den Nederlander die wilde deelnemen in den 
pool onmiddellijke betaling noodzakelijk 
was, zooals de Kantonrechter in het ge
deelte van het vonnis, dat ik zooeven aan
haalde, duidelijk uiteenzette. Ik acht het 
dus niet eens noodig, dat de Rechtbank de 
voorwaarde van betaling, waarover de te-
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lastelegging spreekt, brengt onder het be
grip ,,nabetaling". De voorwaarde is en blijft 
betaling - of degeen die de loterij op touw 
zet, die betaling in geld vordert op het 
oogenblik, dat men als deelnemer wordt in
geschreven, dan we! later lijkt mij in het 
geheel niet ter zake dienende. 

Ik meen dus dat deze beide middelen niet 
tot cassatie kunnen leiden , het eerste niet, 
omdat de Rechtbank we! beraadslaagd en 
beslist heeft op den grondslag der telaste
leggging, het tweede evenmin, omdat we! 
degelijk bewezen is de voorwaarde tot be
taling, zij het ook in Engeland na de trek
king, dan toch in Nederland zoodra m en dee) 
wilde nemen in de loterij . 

Het derde en vierde middel hangen even
eens samen, en tasten de beteekenis der bij 
deze loterij gebruikte formulieren aan. 
- Volgens het derde middel zou omtrent 
deze stukken niet bewezen zijn, dat zij de 
beteekenis van ,,aandeelen" in den zin der 
Loterijwet hebben, terwijl volgens het vier
de middel die stukken geen aandeelen vol
gens de wet zijn. 

De Kantonrechter zegt in zijn vonnis om
trent de beteekenis der formulieren, dat den 
gemachtigde kan worden toegegeven, dat 
naar den letter genomen, een voorafgaande 
betaling niet noodig is om in de gelegenheid 
te worden gesteld om op de daartoe bestem
de formulieren de verwachte uitslagen van 
de in Groot-Brittannie te spelen voetbal
wedstrijden aan te geven, aangezien deze 
formulieren inderdaad voor iedereen, ook 
zonder der verdachten tusschenkomst ver
krijgbaar waren; 

dat echter uit den geheelen samenhang 
van de telastelegging duidelijk blijkt, dat 
hier met ,,aan te geven" bedoeld is: aan te 
geven op een zoodanige wijze, dat de aan
legger van de voetbalpools zich van dit ,,aan
geven" kon overtuigen, hetgeen weer niet 
anders mogelijk was dan door het hierboven 
bewezen verklaarde doen toekomen van de 
ingevulde formulieren door de verdachten 
aan <lien aanlegger; 

dat hij zich voor deze door hem gegeven 
uitlegging van den inhoud der telastelegging 
meent te kunnen beroepen op het gewone 
spraakgebruik, dat, zooals bijv. in de uit
drukkingen ,,een brief schrijven", ,,een ac
cept teekenen" e.d. onder de feitelijke han
deling van het neerschrijven van een aldus 
uitgedrukte gedachte mede pleegt te begrij
pen: het resultaat van deze handeling ter 
kennis brengen van dengeen, voor wien de 
gedachte was bestemd; 

dat hij voorts niet vermag in te zien, 
waarom men zich niet de beschikking zou 
kunnen verzekeren van iets, dat alom en 
kosteloos of nagenoeg kosteloos verkrijgbaar 
is en hij dan ook uit de meerbedoelde bewijs
middelen de overtuiging heeft bekomen, dat 
de deelneming aan de bewuste voetbalpools 
niet .anders mogelijk was dan door hen, die 
zich de beschikking hadden verzekerd over 
een of meer der t en d eze bedoelde formu
lieren. 

Pe Rechtb~nk vereenigde zich met deze 
uiteenzetting, en ook ik kan mij daarbij aan
sluiten. 

Degeen die wilde deelnemen in den pool 
ontving van of door middel van requiranten 
formulieren, vulde die in en betaalde bij ter 
hand stelling aan requiranten der ingevulde 
formulieren aan hen of hun vertegenwoor
digers het z.g. inleggeld. Dit blijkt niet alleen 
uit verklaringen van getuigen, maar ook uit 
de opgaven van requiranten zelven, zooals 
deze in het vonnis des Kantonrechters zijn 
vermeld, en welke ik daarom niet in haar 
geheel zal herhalen. 

Het door of namens een deelnemer inge
vulde formulier en betaling van het inleg
geld waren de voorwaarden om kans op een 
prijs te hebben; het bewijsstuk was het for
mulier, zoodat dit zeer zeker moetbeschouwd 
worden als een aandeel in den zin der wet, 
al bestrijdt het vierde middel dit, terwijl het 
bewijs van het afleveren, uitdeelen of in 
voorraad hebben, waarover het derde mid
del zich ten onrechte beklaagt, volgt uit de 
verklaringen van beide requiranten en alle 
getuigen. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen· leiden, concludeer ik tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: (zie conclusie.) 

0. dat bij het bevestigde vonnis van den 
Kantonrechter ten laste van requiranten is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat zij (zie conclu
sie); 

0. omtrent de middelen: 
dat het in deze gaat om het openstellen 

van de deelneming in zoogenaamde voetbal
pools, aangelegd en gehouden door zekeren 
Strang te Edinburgh in Schotland, en de 
Rechtbank het bewijs voor de telastelegging, 
dat het publiek tot deelneming in . de gele
genheid werd gesteld ,,tegen betaling", ont
leent aan de overgelegde Engelsche deelne
mingsformulieren, inhoudende: ,,I promise 
to remit next week the total of the amount 
staked"; 

dat uit <lien inhoud van het formulier valt 
af te leiden, dat, tegenover hun recht om 
naar prijzen of premien mede te dingen, op 
de deelnemers rust de v.erplichting om zeker 
bedrag te betalen, en de Rechtb. terecht 
heeft aangenomen dat het hier niet ter zake 
doet of die betaling vooraf dan wel eerst in 
de volgende week geschiedt; 

dat hieruit volgt dat de eerste twee mid
delen niet kunnen slagen; · 

dat voorts de R echtb. de telastelegging, -
waarin eerst sprake is van ,,aandeelen" die 
worden verspreid, en daarna van ,,ingevulde 
aandeelen" die aan den aanlegger worden 
verzonden - , kennelijk aldus heeft opgevat, 
en ook heeft ku_nnen opvatten, .dat deze met 
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,.aandeelen" in de loterij bedoelt de deelne
mingsfonnulieren, in te vullen als in de te
lastelegging is venneld; 

dat dus ook de laatste twee middelen niet 
opgaan; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

IS ]anuari 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Drankwet art. 23). 

Ter vaststelling van de huurwaarde, 
bedoeld in het door de Verordening ge
volgde art. 23, tweede lid, van de Drank
wet, is te schatten de som, welke jaar
lijks te bedingen ware voor het in ge
bruik afstaan van de localiteit, waarin 
de vergunning wordt uitgeoefend, gelet 
op den omzet van sterken drank in het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, 
en op het feit, dat daarin sterke drank 
mag warden verkocht. 

Daartoe kan het door den R . v. B. ge
volgde stelsel strekken, immers daarbij 
wordt in rekening gebracht zoowel de 
waarde, welke de localiteit, voorzoover 
daarin de verkoop van sterken drank 
wordt uitgeoefend, op zich zelf bezit, als 
die, welke zij ontleent aan de omstan
digheid, dat het omzet van sterken drank 
is, welke daarin kan plaats vinden. 

Daarentegen is het door belangheb
bende voorgestane stelsel niet met de 
wet in overeenstemming te achten, het
geen ook kan blijken hieruit, dat bij de 
totstandkoming van de tegenwoordige 
Drankwet getracht is dit stelsel bij wege 
van amendement in de wet op te nemen, 
doch dit amendement, bestreden als een 
in haar gevolgen niet te overziene afwij
king van het geldende stelsel, niet is 
aanvaard. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Havelte tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Zwolle van 8 Juli 1940 betr. zijn aanslag in 
het vergunningsrecht van de gem. Havelte, 
belastingjaar 1939/40; 

Gezien de stukken ; 
O. dat art. 1 van de verordening regelende 

het heffen van vergunningsrecht voor den 
verkoop van sterken drank in het klein in de 
gem. Havelte luidt: 

,,1. Het vergunningsrecht voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, krachtens een 
volledige vergunning, een tapvergunning of 
een slijtvergunning of ecn societeitsvergun
ning bedraagt jaarlijks f xo voor elke f 50 
huurwaarde of gedeelte daarvan, welke de 
localiteit, in verband met den omzet van 
sterken drank in het bedrijf, waarvoor de 
vergunning strekt, kan geacht warden te be
zitten, met dien verstande, dat het recht niet 
lager dan f 40 zij. 

2. Indien een vergunning wordt verleend 
voor een nieuw bedrijf, is voor de eerste maal 
een vergunningsrecht van f 100 verschul
digd." 

dat van be1anghebbende van gemeente
wege over 1939/40 is geheven een vergun
ningsrecht van f 60, zijnde de in de Veror
dening bedoelde huurwaarde geschat op 
f 300; 

dat belanghebbende, na vergeefsche recla
me bij den gemeenteraad van Havelte, van 
<liens beslissing is gekomen in beroep, aan
voerende dat de huurwaarde van het bedrijfs
deel van zijn perceel is te stellen op f 1330; 

dat de bruto-opbrengst van den verkoop 
van sterken drank in 1938 is te stellen op 
f 1400 en de totale bruto-ontvangsten op 
f 13,633.94; dat naar die verhouding de huur
waarde is te stellen op f 160; desgewenscht 
nog met 8 % tot f 1 73 te verhoogen, voor het 
geval men rekening zou willen houden met 
de omstandigheid, dat de verkrijging der 
bruto-ontvangst van gedistilleerd naar ver
houding minder onkosten medebrengt dan de 
verkrijging van de overige bedrijfsontvang
sten; 

dat de burgemeester in zijn vertoogschrift 
heeft gesteld, dat de huurwaarde voor de per
soneele belasting van het cafegedeelte is te 
berekenen op f 750; dat indien men, naar een 
door de rechtspraak aanvaarden regel, van 
deze huurwaarde neemt het gedeelte, in ver
houding van de opbrengst van den omzet van 
sterken drank tot de opbrengst van het ge
heele in het cafe-gedeelte uitgeoefende be
drijf, zijnde een derde of f 250, en dit dan 
vermeerdert met f 50 voor elke 200 liter ver
kochten sterken drank, men - nu de omzet 
over 1938 heeft bedragen 324 liter - uitkomt 
op f 334, dus boven de door de gemeente aan
genomen huurwaarde; 

dat de R. v. B. de beslissing van den ge
meenteraad heeft gehandhaafd, daarbij over
wegende: 

,,dat de Raad belanghebbende's berekening 
niet kan volgen reeds omdat: a. daarbij geen 
rekening is gehouden met de omstandigheid 
dat de verkrijging der bruto-ontvangst van 
gedistilleerd naar verhouding minder onkos
ten medebrengt dan de verkrijging der 
overige bedrijfsontvangsten in het onderha
vige bedrijf; 

b. onder de bruto-ontvangsten opgeno
m en zijn allerlei inkomsten, als die opkomen
de uit het houden van kostgangers en pen
siongasten, alsmede het verhuren van een 
zaal voor tooneelvoorstellingen en danspar
tij en , welke inkomsten niet in verband staan 
met het eigenlijke bedrijf van vergunning
houder;" 

,,dat het vertoogschrift van den Burge
meester, hetwelk hier als woordelijk inge
lascht aangemerkt dient te warden , een heel 
wat betere wijze aangeeft om tot ecn juisten 
aanslag te komen;" 

0. dat tegen deze uitspraak in cassatie 
wordt gesteld: 

S. of v. t. van art. 23, 2e lid, van de Drank
wet (S. 1931 no. 476) en art. 1 van de Ver
ordening regelende het heffen van vergun
ningsrecht voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, in de gem. Havelte, 

waarbij wordt aangevoerd, dat de door den 
R. v. B. aangenomen verhouding vari den 
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omzet van sterken drank tot den omzet van 
het geheele bedrijf niet met de werkelijkheid 
strookt, en voorts, dat bij het door den 
R. v. B. gevolgde stelsel de omzet van ster
ken drank tweemaal in rekening wordt ge
bracht, terwijl daarentegen het door belang
hebbende voorgestane stelsel van berekening 
aan de wet beantwoordt; 

0. dienaangaande : 
dat belanghebbende met zijn bezwaar te

gen de door den R. v. B. vastgestelde ver
houding opkomt tegen een feitelijke beslis
sing, hetwelk niet met vrucht in cassatie kan 
geschieden; 

dat ter vaststelling van de huurwaarde, be
doeld in het door de Verordening gevolgde 
art. 23, 2e lid, van de Drankwet is te schatten 
de som, welke jaarlijks te bedingen ware voor 
het in gebruik afstaan van de localiteit, waar
in de vergunning wordt uitgeoefend, gelet op 
den omzet van sterken drank in het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, en op het 
feit, dat daarin sterke drank in het klein mag 
worden verkocht; 

dat daartoe het door den R. v. B. gevolgde 
stelsel kan strekken, immers daarbij in reke
ning wordt gebracht zoowel de waarde, welke 
de localiteit, voorzoover daarin de verkoop 
van sterken drank wordt uitgeoefend, op 
zichzelf bezit, als die, welke zij ontleent aan 
de omstandigheid, dat het omzet van sterken 
drank is, welke daarin kan plaats vinden; 

dat daarentegen het door belanghebbende 
voorgestane stelsel niet met de wet in over
eenstemming is te achten, hetgeen ook kan 
blijken hieruit, dat bij de totstandkoming 
van de tegenwoordige Drankwet getracht is 
dit stelsel bij wege van amendement in de 
wet op te nemen, doch dit amendement, be
streden als eene in hare gevolgen niet te over
ziene afwijking van het geldende stelsel niet 
is aanvaard (Handelingen van de Tweede 
Kamer der Staten- Generaal 1930/31 pagina 
2493 e.v.); 

dat het beroep dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 Januari 1941. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet art. 36). 

Tegen de bestemming van het onder
havig perceel voor uitsluitend agrarische 
bebouwing bestaat geen bezwaar, daar 
deze bestemming aan de aantrekkeliik
heid van het dorpsbeeld zeer ter goede 
zal komen en uit stedebouwkundig oog
punt dan ook alleszins aanbeveling ver
dient. Appellant wordt door deze be

stemming niet onredelijk benadeeld, daar 
het gemeentebestuur bereid is om, wan
neer hij of zijn rechtsopvolger besluit op 
het perceel geen agrarisch bedrijf meer 
uit te oefenen, dit perceel voor de ge
meente te koopen of te onteigenen. 

De bestemming van een terrein in een 
uitbreidingsplan vormt weliswaar voor 
het gemeentebestuur een richtsnoer, 

waarnaar het zich, wanneer de uitbrei
ding van het desbetreffend dee! der ge
meente haar beslag krijgt, zal hebben te 
gedragen, doch voor den eigenaar heeft 
zoodanige bestemming slechts een ver
bod tot het bouwen in strijd daarmee 
t engevolge. Het staat dus den eigenaar 
vrij, perceelen, die bij het uitbreidings
plan tot bosch (recreatieterrein) zijn be
stemd , in cultuur te brengen, totdat het 

, gemeentebestuur den tijd gekomen acht, 
die bestemming zoo noodig na aankoop 
of onteigening der perceelen te verwe
zenlijken. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door G. Meeu
wes, te Staphorst, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Drenthe van 8 Mei 1940, no. 71, 
houdende gedeeltelijke goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c.a. der gemeente Havelte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
31 December 1940, no. 604); 

0 . dat de raad der gemeente Havelte bij 
besluit van 13 April 1939 voor die gemeente 
een plan van uitbreiding met bijbehoorende 
bebouwingsvoorschriften heeft vastgesteld ; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 8 Mei 1940, no. 71, het genoemde 
uitbreidingsplan met bebouwingsvoorschrif
ten gedeeltelijk hebben goedgekeurd en ge
deeltelijk daaraan hunne goedkeuring heb
ben onthouden; 

dat zij daarbij met betrekking tot het door 
G. Meeuwes te Staphorst tegen goedkeuring 
van het uitbreidingsplan ingebracht bezwaar 
hebben overwogen, dat de adressant eigenaar 
is van het percee1, kadastraal bekend onder 
sectie I, no. 1388, hetwelk thans als weiland 
wordt gebruikt en in het uitbreidingsplan 
is bestemd tot agrarische bebouwing 2, waar- · 
onder blijkens art. 4 van de bij het plan be
hoorende bebouwingsvoorschriften wordt 
verstaan een bebouwing uitsluitend met boe
renschuren op een onderlingen afstand van 
niet minder dan 100 m; dat zijnerzijds tegen 
deze bestemming als bezwaar wordt aange
voerd, dat t en gevolge daarvan het onder
havige terrein niet als bouwterrein zal kun
nen worden geexploiteerd, hetgeen voor hem 
schade zal meebrengen in het bijzonder voor 
het geval hij naderhand in plaats van de in 
de nabijheid gelegen boerderij, waartoe dit 
weiland behoort, een boerenhofstede zou wil
len oprichten op het meergenoemde terrein; 
dat hun college met het gemeentebestuur van 
Havelte van oordeel is, dat in verband met 
het feit, dat de adressant erkent, dat hij het 
terrein in de naaste toekomst niet voor bouw
terrein heeft bestemd, aangezien het bij een 
bestaande boerderij behoort, bij het hand
haven van den bestaanden toestand in het 
uitbreidingsplan niet van schade voor den 
belanghebbende kan worden gesproken, en 
zulks te minder, nu is gebleken, dat de ge
meente Havelte bereid is het perceel tegen 
de werkelijke waarde als weidegrond over te 
nemen; dat naar hunne meening bij het vast-
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stellen van een zoodanig plan dan ook geen 
rekening behoeft te worden gehouden met 
de bestemming, welke de eigenaar van een 
op dat plan voorkomend terrein wellicht te 
zijner tijd en voor eigen gebruik daaraan zou 
willen geven; dat, in zooverre de adressant 
doelt op de door het uitbreidingsplan gescha
pen onmogelijkheid om het meergenoemde 
terrein als bouwterrein te verkoopen, op 
grond van het bovenstaande slechts sprake 
zal kunnen zijn van gederfde winst en niet 
van directe schade, voortvloeiende uit het 
uitbreidingsplan; dat hun college overigens 
van oordeel is, dat de bestemming tot wei
land van het aan den adressant toebehoor
rende perceel sectie I, no. 1388 past in den 
opzet van het betreffende uitbreidingsplan 
in zooverre dit de strekking heeft de tot
standkoming van een nieuw dorpscentrum 
te bevorderen; dater naar hunne meening in 
het bedoelde bezwaarschrift dan ook geen 
aanleiding kan warden gevonden aan het uit
breidingsplan met bebouwingsvoorschriften 
de vereischte goedkeuring te onthouden; 

dat van het genoemd besluit van Ged. Sta
ten G. Meeuwes, te Staphorst, in beroep is 
gekomen, daarbij verwijzende naar zijn tot 
den gemeenteraad gerichte reclame, waarin 
hij aanvoert, dat het perceel, sectie I, no. 
3188, in het uitbreidingsplan is bestemd voor 
agrarische bebouwing, zoodat hier bijvoor
beeld nooit een andere bebouwing plaats 
vinden mag · dan die van een boerenschuur; 
dat een eventueel te bouwen schuur volgens 
de bebouwingsvoorschriften ten minste 100 
m . verwijderd moet zijn van een op een antler 
erf staande schuur; dat zulks zeer ongeriefe
lijk en zeer oneconomisch zou zijn; dat zijne 
bedoeling is, wanneer de boerderij, die grenst 
a an het genoemde perceel, te zijner tijd ver
vangen moet warden en dan beter kan wor
den gebouwd op een grooter complex grond, 
dit terrein voor ,,bouwterrein" te bestem
m en; dat een boerenschuur op het onder
havige terrein dat gedeelte van het dorp zou 
ontsieren; dat dit terrein een der mooiste en 
gunstigste is om voor bouwterrein geexploi
teerd te worden; dat het zijns inziens de 
voorkeur zou verdienen, hier een half open 
bebouwing voor te schrijven; dat voorts het 
perceel sectie I, no. 1266, dat in het plan 
bestemd is voor agrarische bebouwing I, 
zijns inziens veeleer behoort te warden be
stemd voor gesloten bebouwing II, aange
zien het terrein te klein is om er een boer
derij op te bouwen; dat ten slotte de percee
len sectie I nummers II49 en IISO op het 
plan zijn aangegeven als recreatieterrein, 
<loch, als hakbosch, zeer geschikt zijn om te 
cultuur gebracht te warden, evenals omlig
gende perceelen; 

0. ten aanzien van het perecel no. 1388, 
dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat de bestem
ming van dit perceel voor uitsluitend a gra
rische bebouwing, in voege als hier is ge
schied, aan de aantrekkelijkheid van het 
dorpsbeeld zeer t en goede zal komen en uit 
een stedebouwkundig oogpunt dan ook alles
zins aanbeveling verdient; 

dat de appellant Meeuwes door deze be
stemming niet onredelijk zal warden b ena
deeld, vermits, naar burgemeester en wet
houders naar aanleiding van een desbetref
fend schrijven van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, hebben verklaard, het gemeentebe
stuur bereid is, om, wanneer Meeuwes of 
zijn rechtsopvolger besluit op het bedoelde 
perceel geen agrarisch bedrijf meer uit te 
oefenen, dit perceel voor de gemeente te 
koopen of, bij gebreke van overeenstemming 
over den koopprijs, te onteigenen; 

dat derhalve met de aan het genoemd per
ceel gegeven bestemming kan worden inge
stemd; 

0. ten aanzien van het perceel no. 1266, 
dat aan het bezwaar van den appellant tegen 
de bestemming van dit perceel alreeds door 
den gemeenteraad werd tegemoetgekomen in 
zooverre, dat het thans bestemd is geworden 
voor half open bebouwing III, als nader om
schreven in de bebouwingsvoorschriften, ter
wijl niet is aangetoond, dat eene dichtere 
bebouwing op dat perceel toelaatbaar zou 
zijn; 

dat mitsdien ook de bestemming van dit 
perceel geen bezwaar ontmoet; 

0. ten aanzien van de perceelen nummers 
1149 .en IISO, dat de bestemming van een 
terrein in een uitbreidingsplan weliswaar 
voor het gemeentebestuur een richtsnoer 
vormt, waamaar het zich, wanneer de uit
breiding van het desbetreffend dee! der ge
meente haar beslag krijgt, zal hebben te ge
dragen, <loch dat zoodanige bestemming voor 
den eigenaar slechts een verbod tot het bou
wen in strijd daarmee tengevolge heeft; 

dat het dus den appellant vrijstaat de bo
vengenoemde perceelen, die bij het uitbrei
dingsplan tot bosch (recreatieterrein) zijn 
bestemd, in cultuur te brengen, totdat het 
gemeentebestuur den tijd gekomen acht, die 
bestemming zoo noodig na aankoop of ont
eigening van de perceelen te verwezenlijken ; 

dat onder die omstandigheden tegen de be
stemming van vorenbedoeld terrein niet met 
grond bezwaar kan worden gemaakt; 

dat derhalve Ged. Staten terecht het on
derhavige gedeelte van het uitbreidingsplan 
hebben goedgekeurd ; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten; 

het beroep ongegrond te verklaren . 
(N. J.) 

z7 ]anuari z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet art. 43) . 

Door het bestemmen van twee per
ceelen in de bebouwde kom tot openbare 
erven heeft de Raad een voorschrift ge
geven met betrekking tot het gebruik 
van die perceelen, als bedoeld in art. 43. 
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Terecht heeft de Raad deze bestem
ming aan beide perceelen gegeven, daar 
uit stedebouwkundig oogpunt het ge
bruik van den grond voor bebouwing of 
voor opslagplaats ongewenscht is en l,et 
aanbeveling verdient, dat ter plaatse een 
plantsoen wordt aangelegd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door P . Ver
steegh, te Roermond, in zijn hoedanigheid 
van bedrijfsdirecteur der N. V. Limburgsche 
Tramweg Maatschappij, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 21 Juni 
1940, 4e afdeeling La. 591sf4 V., waarbij is 
goedgekeurd het besluit van den raad van 
Maasbracht van I Febr. 1940, tot vaststel
ling van voorschriften, als bedoeld in art. 43 
der Woningwet; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advie~ 
van 8 J anuari 1941 No. 5); 

0. dat de raad der gemeente Maasbracht 
bij besluit van I Februari 1940 heeft beslo
ten, de kadastrale perceelen, gemeente 
Maasbracht, sectie A , No. 2124, en sectie E, 
No. 2345, op het b ij het besluit behoorend 
plan in rood aangeduid respectievelijk met 
de cijfers I en II en in eigendom toebehoo
rende aan de Naamlooze Vennootschap Lim
burgsche Tramweg Maatschappij, te Roer
mond, te bestemmen tot openbaar groen; 

dat de raad daarbij heei't overwogen, dat 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de 
evengenoemde kadastrale perceelen van het 
voormalig tramemplacement te Maasbracht
Beek zouden worden bestemd tot bouwter
rein c.q . opslagterrein; dat deze perceelen 
voor dergelijke bestemming absoluut onge
schikt moeten worden geacht en tengevolge 
daarvan het landelijk karakter van de di
recte omgeving te Maasbracht-Beek boven
dien totaal zou kunnen verloren gaan; dat 
het daarom noodzakelijk is voorschriften 
vast te stellen betreffende het gebruik van 
die binnen de bebouwde kom te Maasbracht
Beek gelegen gronden; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 21 Juni 1940, 4e afdeeling La. 
591sf4 V, het vorenvermeld raadsbesluit 
hebben goedgekeurd, daarbij overwegende, 
dat uit de overgelegde bescheiden blijkt, dat 
voldaan is aan het bepaalde in art. 37 juncto 
art. 43 der Woningwet; dat tegen de voren
bedoelde voorschriften bij hun college be
zwaren zijn ingebracht door den bedrijfs
directeur van de N. V. Limburgsche Tram
weg Maatschappij, t e Roermond; dat de re
clamant zich destijds m et bezwaren tot den 
raad der gemeente Maasbracht heeft ge
wend; dat het betreffend bezwaarschrift in
gediend is binnen den termijn, bedoeld in 
den laatsten volzin van het derde lid van 
art. 37 der Woningwet, zoodat de reclamant 
in zijne bezwaren ontvankelijk is; dat de re
clamant in het bedoelde bezwaarschrift in de 
eerste plaats opmerkt, dat de raad der ge
meente Maasbracht bij de vaststelling der 

onderwerpelijke voorschriften de bij art. 43 
der Woningwet verleende bevoegdheid te 
buiten gaat, aangezien zijns inziens die voor
schriften niet betrekking hebben op den aard 
van de bebouwing of het gebruik van gron
den; dat echter naar de meening van hun 
college de gemeenteraad in dit geval alles
zins bevoegd is om krachtens het evenaan
gehaalde wetsartikel voorschriften als de 
onderwerpelijke vast te stellen; dat ook de 
overige door den reclamant aangevoerde be
zwaren niet van dien aard zijn, dat op grond 
daarvan de goedkeuring aan het voorliggend 
raadsbesluit zou moeten worden onthouden; 

dat van het genoemd besluit van Ged. Sta
ten P . Versteegh, te Roermond, in zijn hoe
danigheid van bedrijfsdirecteur der N . V. 
Limburgsche Tramweg Maatschappij, in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat het 
raadsbesluit de bij art. 43 der Woningwet 
verleende bevoegdheid te buiten gaat, daar 
het niet betrekking heeft op den aard van de 
bebouwing of het gebruik van gronden; dat 
blijkens de parlementaire geschiedenis van 
het artikel de wetgever is uitgegaan van de 
gedachte, dat dergelijke voorschriften zouden 
regelen de bestaande bebouwing; dat het 
raadsbesluit necrkomt op een bouwverbod, 
dat krachtens art. 35 der Woningwet slecht, 
kan gegeven worden voor gronden, welke in
gevolge een voorafgaand raadsbesluit in de 
naaste toekomst voor den aanleg van een 
straat, een gracht of een plein bestemd zijn; 
dat aan deze voorwaarden hier niet is vol
daan ; dat hetgeen de gemeente Maasbracht 
deed, neerkomt op een partieel uitbreidings
plan binnen de kom der gemeente, zulks in 
strijd met de artt. 43 en 36 der Woningwet; 
dat de onderhavige perceelen ongetwijfeld 
geschikt zijn voor bouwterrein of voor op
slagterrein; dat van het landelijk karakter 
ter plaatse niets is te bespeuren ; dat aan 
weerszijden van de perceelen zeer veel is ge
bouwd; dat merkwaardigerwijze de gemeen
teraad het aan de gemeente toebehoorend 
perceel E 2346, dat kennelijk eenzelfde ka
rakter heeft als perceel E 2345 en daarmede 
een geheel vormt, buiten het besluit heeft 
gelaten; dat dit besluit als een voorbeeld van 
,,detournement de pouvoir" is aan te mer
ken; 

0. dat art. 43 der Woningwet o.a. bepaalt, 
dat de gemeenteraad met betrekking tot 
zoowel den aard van de bebouwing als het 
gebruik van gronden , in de bebouwde kom 
gelegen, voorschriften kan vaststellen; 

dat de raad door het bestemmen van deze 
beide in de bebouwde kom gelegen percee
len tot openbaar groen een voorschrift geeft 
met betrekking tot het gebruik van die per
ceelen, zoodat hij zijne bevoegdheid tot het 
vaststellen van het onderhavige besluit op 
de genoemde bepaling kan doen steunen; 

dat weliswaar de geschiedenis van het tot
standkomen van art. 43 het vermoeden wet
tigt, dat den wetgever niet in de eerste 
plaats een toepassing van de bepaling in een 
geval als het onderhavige voor oogen heeft 
gestaan, doch dat zulks geen voldoende re-
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den oplevert, aan het artikel hier een be
perkter uitlegging te geven dan de bewoor
dingen toelaten; 

0. dat de gemeenteraad van de hem inge
volge art. 43 der Woningwet toekomende 
bevoegdheid terecht gebruik heeft gemaakt 
tot het bestemmen van de perceelen voor 
openbaar groen; 

dat toch op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat uit ste
debouwkundig oogpunt het gebruik van den 
grond voor bebouwing, of voor opslagplaats 
ongewenscht is en het veeleer aanbeveling 
verdient, dat ter plaatse een plantsoen wordt 
aangelegd; 

dat, in aanmerking genomen de omstan
digheden, zooals die zich in het onderhavige 
geval voordoen, de N . V. Tramweg Maat
schappij niet kan geacht worden door de op
gelegde beperking in onredelijke mate in ha
re belangen te zijn geschaad, zoodat ook uit 
<lien hoofde het raadsbesluit geen bezwaar 
ontmoet; 

dat dus het bestreden besluit van Ged. 
Staten behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23'1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nededandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

17 Januari 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art.1371; Alg; Reg!. 
v. Pol. riv. en Rijkskan. art. 56.) 

D e aan eischeres verleende vergunnin
gen hieven slechts op het publiekrechte
lijk verbod om zich met een vaartuig tot 
het drijven van handel te vestigen in het 
Kanaal. De stelling; dat de op die pu
bliekrechtelijke vergunningen gevolgde 
privaatrechtelijke overeenkomsten, waar
bij eischeres zich de vergunning be<long 
om zich in het aan den Staat toebehoo
rende kanaal tot voormeld einde te ves
tigen, een oorzaak.misten, omdat zooda
nig vestigen haar reeds vrijstond, kan 
derhalve geen steun vinden in het feit, 
dat zij de vereischte publiekrechtelijke 

· vergunning reeds had. D eze stelling zou 
alleen dan juist zijn, indien alleen al de 
openbaarheid van den onderwerpelijken 
vaarweg medebracht, dat een ieder, en 
dus ook eischeres, zich daarin als voor
meld zou mogen vestigen, ware zulks 
niet door ·het Reglement verboden , het
geen het Hof terecht niet heeft aange
nomen. 

Naar hetgeen het Hof feitelijk vast
stelde, wordt hier van het Rijkswerk een 
gebruik gemaakt, dat verder gaat dan 
datgene, wat aan een ieder vrijstaat al
leen reeds, omdat de vaarweg openbaar 
is. 

De afschaffing bij de wet van 22 Juli 
1899 S. 173 van de rechten, die door den 
Staat werden geheven onder meer voor 
het gebruik van kanalen staat recht
streeks noch middellijk in den weg aan 
de geldigheid van civielrechtelijke over
eenkomsten, waarbij de Staat tegen gel
delijke vergoeding eenig ander gebruik 
van zijn kanaal toestaat dan waarvoor 
het aan een ieder is vrijgegeven. 

De vennootschap onder de firma Buiteman 
en Verschoor, gevestigd te Gorinchem. 
eischeres tot cassatie van het op 18 April 
1940 (1940 N °. 784) door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage tusschen partijen gewezen ar
rest, adv. Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 

tegen : 
den Staat der Nederlanden, verweerder in 
cassatie, adv. Jhr. Mr. G. W. van der Does. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de Minister van Waterstaat aan de -

verder als Verschoor aan te duiden - eische
res bij beschikking van 13 October 1928 
krachtens art. 56 van het Algemeen Regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len vergunning heeft verleend om met een 
vaartuig handel te drijven in het kanaal van 
Amsterdam naar de Merwede te Gorinchem, 
en - met intrekking van deze vergunning -
bij beschikking van 28 Augustus 1930 een
zelfde vergunning, nu voor den handel met 
twee vaartuigen; 

dat in die beschikkingen onder de a·an
dacht van de houdster der vergunning is ge
bracht, dat daarvan geen gebruik mag wor
den gemaakt, dan nadat door het Domeinbe
stuur aan den betrokken arrondissements
ingenieur rechtstreeks schriftelijk is mede
gedeeld, dat bij dat bestuur met het oog op 
de privaatrechtelijke belangen van het Rijk 
daartegen geen bezwaar bestaat; 

dat Verschoor, gevolg gevend aan hetgeen 
in die beschikkingen onder haar aandacht 
werd gebracht, met den Ontvanger der Regi
stratie en Domeinen te Gorinchem, die daar
bij handelde namens den Staat, een tweetal 
overeenkomsten op 20 December 1928 en 16 
October 1930 heeft gesloten, waarbij onder 
meer werd overeengekomen, dat de Staat als 
eigenaar van het Kanaal van Amsterdam 
naar de Merwede (het Merwedekanaal) aan 
Verschoor vergunning verleende tot het drij
ven van handel in genoemd kanaal als in de 
Ministerieele beschikkingen bedoeld, en dat 
Verschoor als vergoeding hiervoor respectie
velijk f 100 en f 150 per jaar verschuldigd 
was aan den Staat; 

dat Verschoor, den Staat dagvaardend voor 
de Rechtbank te 's-Gravenhage, hetgeen hij 
uit voormelden hoofde betaald heeft, als on
verschuldigd heeft teruggevorderd, welke 
vordering hij onder meer hierop deed steu
nen, dat voormelde overeenkomsten zonder 
oorzaak, althans zonder geoorloofde oorzaa~ 
zouden zijn; 

dat de Rechtbank de vordering bij vonnis 
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van 9 F ebruari 1939 heeft afgewezen en het 
Hof, op het door Verschoor ingesteld hooger 
beroep, dit vonnis heeft bekrach,tigd, na de, 
in appel gehandhaafde, evenvermelde stel
ling van Verschoor te hebben verworpen op 
grand van de volgende overwegingen: 

,,dat - hoewel <lit duidelijke~ in de Mi
nisterieele beschikkingen had kunnen zijn 
vermeld - aan Verschoor ove~eenkomstig 
zijn daartoe strekkend verzoek, vergunning 
is verleend, om zich met zijn beide schepen 
in het Merwedekanaal te vestigen tot het 
drijven van handel, welke handeling zonder 
vergunning van den Minister van Waterstaat 
bij art. 56 sub 1 ° van het Algemeen Regle
m ent van Politie voor Rivieren en Rijkska
nalen zooals dat destijds luidde, "\erboden is; 
zoomede dat de beide bovenbedoelde over
eenkomsten - hoewel de bewoordingen er
van voor onderscheiden uitlegging vatbaar 
zouden kunnen zijn - volgens df bedoeling 
der handelende partijen de strekking hebben, 
dat de Staat als eigenaar van het kanaal aan 
Verschoor verlof verleende om zich in het 
kanaal met zijn schepen te vestigen tot het 
drijven ·van handel en Verschoor hiervoor de 
daarin vermelde bedragen aan den Staat 
schuldig werd; 

,,dat het Merwedekanaal, zooals tusschen 
partijen vaststaat, in eigendom toebehoort 
aan den Staat en de bestemming heeft om tot 
openbaren waterverkeersweg te dienen; 

,,dat deze bestemming t engevolge heeft, 
dat de eigenaar van het kanaal alle verkeer 
over dat kanaal behoort te dulden en daaraan 
geen belemmeringen in den weg kan leggen; 

,,dat het zich met een schip vestigen in dat 
kanaal om op deze wijze handel l te drijven 
evemvel een gebruik maken van dat kanaal 
is, dat buiten het gebruik als waterverkeers
weg valt, en mitsdien door den eigenaar van 
het kanaal niet behoeft te warden geduld, 
doch door hem desgewenscht zou kunnen 
warden belet; 

,,dat de overeenkomsten, welke partijen 
hebben gesloten, ten doel hadden om Ver
schoor de bevoegdheid te verleenen om zich 
in het kanaal met een schip tot het drijven 
van handel te vestigen, welke bevoegdheid 
hij op geenerlei andere wijze dan door con
tractueele overeenstemming had kunnen ver
krijgen ; 

,,dat hierin mitsdien de oorzaaid dier over
eenkomsten is gelegen, welke oorzaak een 
volkomen geoorloofd e is;" 

0 . dat Verschoor tegen 's Hots arrest het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd : 

S. of v. t. van de artt. 48 Rv. , 1356, 1371, 
1373, 1395, 1396, 1398 B. W ., 1 der Wet van 
28 Febr. 1891 (S. 69) , 1, 56 (eerste lid) van 
bet Algem. Reg!. v. Politie voor Rivieren en 
Rijkskanalen, zooals die artikelen luidden 
v66r de daarin. bij K. B. van II Augustus 
1938 (S. 572) gemaakte wijziging, 1 en 2 der 
Wet van 22 Juli 1899 (S. 173), door, na als 
voormeld te hebben overwogen, het vonnis 
der Rechtbank te bekrachtigen, 

ten onrechte, omdat de kanalen waarop het 

Alg. Reg!. v. Politie van toepassing is, en oak 
het Merwedekanaal, zijn openbare wateren 
onder beheer van het R ijk, en oak het zich 
vestigen met een schip in zoodanig kanaal 
tot het drijven van handel, na daartoe de vol
gens genoemd reglement vereischte vergun
ning te hebben verkregen, valt onder het ge
bruik maken van dat openbare water over
eenkomstig deszelfs bestemming (te eer in 
dien het zooals hier betreft handel in stook
olie, benzine, smeerolie e.a. scheepsbenoodigd
heden), en niet door den eigenaar kan warden 
belet, bovendien oak niet wijl het genoemde 
reglement juist op de Rijkskanalen onder be
heer van het R ijk toepasselijk is, en wijl on
der het zich met een vaartuig in het kanaal 
vestigen tot het drijven van handel volgens 
het Algem. Reg!. en in dit speciale geval is te 
verstaan het in het kanaal verkeeren en ti.i
delijk ligplaats nemen tot het drijven van 
handel, 

en omdat volgens de wet van 22 Juli 1899, 
S. 173, door den Staat geen rec~ten mogen 
warden geheven voor het gebruik oak van 
dit kanaal, 

en omdat uit een en antler volgt, dat de 
overeenkomsten ter voldoening waarvan de 
eischeres het door haar teruggevorderde be
drag betaald heeft, niet hadden eene geoor
loofde oorzaak; 

0. daaromtrent: 
dat, als voormeld, in de onderhavige be

schikkingen van den Minister van Water
staat tot het verleenen van vergunning als 
bedoeld bij art. 56 van het Alg. Reg!. v . Po
litie voor rivieren en Rijkskanalen onder de 
aandacht van Verschoor is gebracht, dat hij 
van die vergunning geen gebruik mag maken 
dan na de mededeeling, dat daartegen bij het 
domeinbestuur geen bezwaar bestaat met het 
oog op de privaatrechtelijke belangen van het 
Rijk; 

dat oak hieruit blijkt, dat die vergunnin
gen ten aanzien van Verschoor slechts op
hieven het publiekrechtelijk verbod van ge
noemd artikel om zich met een vaartuig tot 
het drijven van handel te vestigen in het ka
naal en daaraan dus elke bedoeling van den 
Staat vreemd was om aan Verschoor eenige 
bevoegdheid te verleenen om ten aanzien van 
dit vermogensobject van den Staat iets an
ders of meer te doen dan wat te <lien aanzien 
aan een ieder vrijstond, omdat dit object een 
openbare vaarweg is; 

dat mitsdien de primaire stelling van het 
middel, dat de op de publiekrechtelijke ver
gunningen gevolgde privaatrechtelijke over
eenkomsten, waarbij Verschoor zich de ver
gunning bedong om zich in het aan den Staat 
toebehoorende kanaal tot voormeld einde te 
vestigen, een oorzaak misten, omdat zoodanig 
vestigen hem reeds vrijstond, geen steun kan 
vinden in het feit, dat hij de vereischte pu
bliekrechtelijke vergunning reeds had; 

dat daarom deze stelling slechts dan juist 
is, indien alleen al de openbaarheid van den 
onderwerpelijken vaarweg medebracht, dat 
een ieder en dus oak Verschoor zich daarin 
als voormeld zou mogen vestigen, ware zulks 
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niet door het Reglement verboden; 
dat het Hof terecht dit niet heeft aange

nomen; 
dat toch de inhoud van de bij de overeen

komsten bedongen vergunningen niet wordt 
bepaald door een meer beperkt gebruik, dat 
Verschoor zich misschien voorstelde daarvan 
te zullen maken, maar door de grens, waartoe 
de vergunning, zooals die verleend is, zich 
uitstrekt; , 

dat het Hof ten deze feitelijk en dus in 
cassatie onaantastbaar heeft vastgesteld, dat 
Verschoor zich bij de overeenkomsten ver
gunning heeft bedongen om zich aanvanke
lijk met een, later met twee vaartuigen tot 
het drijven van handel in het kanaal te ves
tigen in den zin waarin art. 56 van het Regle
ment dit woord bezigt ; 

dat het artikel, gewagende van zich met 
eenig vaartuig in een kanaal vestigen tot het 
uitoefenen van een bedrijf, het drijven van 
handel, het houden van herberg, het verlee
n en van huisvesting of het houden van een 
vast verblijf, het woord ,,vestigen" in dien 
zin gebruikt, dat het mede omvat het blij
vend ligplaats innemen in het kanaal tot 
voormelde doeleinden; 

dat hierdoor van het Rijkswerk een gebruik 
wordt gemaakt, dat verder gaat dan datgene, 
wat aan een ieder vrijstaat alleen reeds, om
dat de vaarweg openbaar is, welk gebruik 
zich beperkt tot het gewone verkeer door den 
waterweg met inbegrip van het tijdelijk daar
in stilliggen, dat met dit verkeer in zoodanig 
verband staat, dat het geacht mag worden 
daarvan deel uit te maken; · 

dat daaronl. voor de beslissing omtrent de 
primaire stelling ook niet van belang is, of, 
gelijk het middel aanneemt, het gebruik, dat 
Verschoor zich b ij de overeenkomsten be
dong, overeenkomstig de bestemming van het 
kanaal is; 

dat toch, ook indien de Staat dit kanaal 
mede wil doen dienen tot plaats van vesti
ging voor doeleinden als omschreven in art. 56 
van het Reglement, zulks. op zich zelf en 
zonder meer nog niet zou medebrengen , dat 
de Staat de bevoegdheid om zijn inrichting 
tot dat gebruik te bezigen aan een ieder heeft 
gegeven, zooals wel, gelijk gezegd, de open
baarheid van een weg zonder meer mede
brengt, dat een ieder dien weg mag bezigen 
voor het gebruik, waarvoor hij is vrijgegeven, 
te weten: voor de gewone verkeersdoelein-• 
den· 

d~t ook de subsidiaire stelling van het mid
del, dat de overeenkomsten een oorzaak heb
ben, die uit hoofde van de wet van 22 Juli 
1899 (S. 173), ongeoorloofd zou zijn, niet tot 
cassatie kan leiden ; 

dat toch de afschaffing bij die wet van de 
rechten, die door den Staat werden geheven 
onder meer voor het gebruik van kanalen, 
rechtstreeks noch middellijk in den weg staat 
aan de geldigheid van civielrechtelijke over
eenkomsten, waarbij de Staat tegen geldelijke 
vergoeding eenig ander gebruik van zijn ka
naal toestaat dan waarvoor het aan een ieder 
is vrijgegeven; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400, Red.) 
L. 1941. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Bij de bespreking van dit middel meen ik 

in de eerste plaats te moeten wijzen op het 
daarin gestelde, dat onder het zich met een 
vaartuig in het kanaal vestigen tot het drij
ven van handel volgens het Algemeen Regle
ment en in dit speciale geval is te verstaan 
het in het kanaal verkeeren en tijdelijk lig
plaats nemen tot het drijven van handel. Dit 
gestelde is in het middel opgenomen ter sta
ving van de, van 's Hofs oordeel afwijkende, 
bewering, dat ook het zich vestigen met een 
schip in een Rijkskanaal tot het drijven van 
handel, na daartoe de volgens het Algemeen 
Reglement van Politie voor rivieren en 
Rijkskanalen vereischte vergunning te heb
ben verkregen, valt onder het gebruik maken 
van dat openbare vaarwater overeenkomstig 
deszelfs bestemming, en niet door den eige
naar kan worden belet. Het komt mij voor, 
dat deze stelling echter niet juist is. Het Hof 
heeft, gelijk boven reeds opgemerkt, feitelijk 
vastgesteld, dat aan eischeresse zoowel eene 
publiekrechtelij ke, als eene privaatrechte
lijke, vergunning is verleend, om zich in het 
Merwedekanaal te vestigen tot het drijven 
van handel, hetgeen zonder vergunning van 
den Minister van Waterstaat bij art. 56 sub 
1 ° van het Algemeen Reglement is verboden, 
terwijl volgens het arrest van Uwen Raad 
van 31 Mei 1937 No. 1076 met dit ,,zich ves
tigen" met een vaartuig in een kanaal is be
doeld eene min of meer duurzame verbin
ding met het kanaal, waarin zich dat vaartuig 
bevindt. Weliswaar kan aan eischeresse wor
den toegegeven, dat dit, al komt het woord 
,,vestigen" ook van ,,vast", geenszins behoeft 
te beteekenen een zich feitelijk in den bodem 
vastzetten of anderszins aantasten van de 
kanaalgronden, doch in elk geval moet er 
zijn eene min of meer duurzame verbinding 
met het kanaal, welke, ook volgens de blijk
bare opvatting van Uwen Raad in voormeld 
arrest, in niets anders behoeft te bestaan, dan 
in het zich min of meer onafgebroken met 
een of meer schepen in het kanaal ophouden 
tot het drijven van handel. Of eischeresse 
zulks in het onderwerpelijke geval feitelijk 
deed, doet niet ter zake; voldoende is, dat 
de door haar gevraagde en verkregen vergun
ning, gelijk het Hof vaststelt, daartoe strek
te, maar dan mocht het Hof in deze wijze 
van ,,zich vestigen" ook zien een gebruik 
maken van het kanaal, dat buiten deszelfs 
gebruik als waterverkeersweg valt. Immers 
een min of meer onafgebroken zich ophou
den van schepen in het kanaal met het doel 
om aldaar handel te drijven, zoude het door
gaande verkeer over den waterweg kunnen 
belemmeren en behoeft dus noch door den 
beheerder, noch door den eigenaar, van het 
kanaal, als hinderlijk voor het normaal ge
bruik daarvan, te worden geduld. Indien -
gelijk hier - de Staat eigenaar is van het 
kanaal, kan men hem dan ook m. i. niet het 
recht ontzeggen om te vorderen, dat een 
ieder zich van het bedoelde gebruik van zij
nen eigendom onthoude, voorzoover dit een 

2 
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ander gebruik is, dan overeenkomt met de 
publieke bestemming van het kanaal om te 
dienen als vaarweg. Dit geldt ten minste, 
naar het mij wil voorkomen, bij de tegen
woordig ten onzent heerschende leer, vol
gens welke het recht van den Staat op voor 
den openbaren dienst bestemde zaken zich 
niet onderscheidt van den privaat-eigendom 
van bijzondere personen op zoodanige zaken, 
zoodat den Staat, evenzeer als bijzonderen 
personen, alle rechten op die zaken toeko
men, voorzoover de publiekrechtelijke be
stemming daarop geen inbreuk maakt ( vg. 
hieromtrent o. a. Asser-Scholten II, 7e dr. 
bl. 27-29 en bl. I23-I27). 

Uit de omstandigheid, dat het Algemeen 
Reglement in art. 56 het zich vestigen in een 
kanaal tot het drijven van handel verbiedt, 
behoudens vergunning van den Minister, 
mag m. i. worden afgeleid, dat deze hande
ling niet valt binnen de normale publiek
rechtelijke bestemming van het kanaal, <loch 
dat het aan dengene, die het publiekrechte
lijk beheer over die zaak voert, is overge
laten, om voor elk bijzonder geval te beoor
deelen, of hij de bevoegdheid daartoe zal 
kunnen verleenen zonder het gebruik van 
het kanaal overeenkomstig deszelfs bestem
ming te schaden. Is de beheerder tevens eige
naar, dan zal deze met betrekking tot zoo
danige handeling, welke niet uit de openbare 
bestemming der zaak voortvloeit, zijne voor
waarden kunnen stellen, terwijl dan ook niets 
hem belet om zijne toestemming als eigenaar 
afhankelijk te maken van eene geldelijke 
vergoeding voor dit toegestane gebruik van 
zijnen eigendom. 

Hoe men nu ook overigens moge oordeelen 
over de in dezen door den Staat, gevolgde 
gedragslijn, die tot kritiek heeft aanleiding 
gegeven voornamelijk aan Mr. Dr. H. Vos 
in het Weekblad voor Gemeentebelangen 
I930 No. 38, 1931 No. 8, I935 No. 3 7, en aan 
Mr. Vink in hetzelfde Weekblad I930 No. 
47, <loch in bescherming wordt genomen door 
H. Bakker in genoemd Weekblad I936 No. 2 
en in W.P.N.R. I516/17, zoo wil het mij noch
tans voorkomen, dat op rechtskundige gron
den daartegen geen bezwaar kan worden ge
maakt, tenzij men met Mr. Vos de Fransche 
leer van het publiek domein, welke t en on
zent werd verlaten, weder zoude aanvaarden 
(vg. Scheltema Nederlandsch bestuursrecht 
blz. I29-I3I). 

Het wil mij dan ook voorkomen, dat bij 
het bestreden arrest terecht is geoordeeld, 
dat de overeenkomsten, welke eischeresse 
met het Domeinbestuur heeft gesloten, hare 
oorzaak vinden in de strekking om aan 
eischeresse de privaatrechtelijke bevoegd
heid te verleenen om zich in het kanaal met 
het beoogde doel te vestigen, welke bevoegd
heid zij op geenerlei andere wijze, dan door 
contractueele overeenstemming kon verkrij
gen en waarvan zij zich in haar eigen belang 
behoorde te verzekeren, nu de Staat, als 
eigenaar van het kanaal, blijkbaar, om hem 
moveerende redenen, welker waardeering 
verschil van gevoelen toelaat, niet genegen 
was, de uitoefening van zijne privaatrechte-

lijke bevoegdheid te laten rusten en zich te
vreden te stellen met de, blijkens de verleen
de publiekrechtelijke vergunning bij hem 
aanwezige, overtuiging, dat aan een goed 
beheer van het kanaal door eischeresse's 
voorgenomen handelingen geen afbreuk zou
de worden gedaan. 

Ik meen dan ook aan eischeresse niet te 
mogen toegeven, dat de bedoelde overeen
komsten zonder oorzaak zijn, terwijl haar 
beroep op de Wet van 22 Juli 1899 S . 173 
m . i. reeds hierom niet opgaat, omdat die wet, 
waarbij wordt afgeschaft de heffing van de 
rechten, die, onder welke benaming ook, door 
den Staat geheven worden voor het gebruik 
van wegen, kanalen, havens, sluizen en brug
gen, kennelijk slechts het oog heeft op hef
fingen krachtens eenzijdige algemeen gel
dende publiekrechtelijke voorschriften, zoo
dat - zelfs al zoude die wet geacht moeten 
worden ook het weder invoeren van derge
lijke heffingen voor de toekomst te verbie
den -, zij op de onderwerpelijke contrac
tueel bedongen vergoeding geen invloed zou
de kunnen uitoefenen in dier voege, dat over
eenkomsten als de onderwerpelijke, als door 
die wet verboden, eene ongeoorloofde oor
zaak zouden hebben. 

Het voorgestelde middel mitsdien onge
grond oordeelende, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep, met veroordeeling van 
eischeresse tot cassatie in de daarop gevallen 
kosten. 

N. J. 

20 ]anuari z941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet op het uitverkoopen en 
opruimen artt. 2, 3, 12). 

Art. 2 van de wet handelt over de 
wijze van aankondiging van in een win
kelbedrijf te houden verkoopen, <loch 
daamaast wordt in art. 3 lid 2 een uit
puttende regeling van datzelfde onder
werp gegeven met betrekking tot die 
verkoopen, geene uitgezonderd, welke in 
verband staan met jaars- of seizoens
wisseling. 

D erhalve is, waar ook de op 16 Dec. 
1939 te beginnen zoogenaamde voorver
koop aan vaste clienten een verkoop in 
verband met jaars- of seizoenswisseling 
zou zijn, ten onrechte het bewezen ver
klaarde ingevolge art. 15 aanhef en en
der a in verband met art. 2 lid 2 straf
baar geacht, waaraan niet kan afdoen, 
dat mede is bewezen verklaard, dat door 
de voormelde wijze van aankondiging 
redelijkerwijze de indruk werd gewekt 
van een aanbieding als in art. 2 lid 2 om
schreven, omdat dat gedeelte van het te
lastegelegde slechts qualificatieve betee
kenis heeft. 

In de circulaire is we! onder een aan
duiding als vermeld in art. 3 lid 2 aan
gekondigd een verkoop, de voorverkoop 
aan de vaste clienten, als bedoeld in art. 
3 lid 2, te houden in een tijdvak, waarin 
het houden van een zoodanigen, op die 
wijze aangekondigden verkoop volgens 
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art. 12 is verboden, tegen overtreding 
van welk verbod straf is bedreigd in art. 
1 5 aanhef en onder d, <loch niet is ook 
strafbaar gesteld het aankondigen van 
ecn in strijd met dat verbod te houden 
verkoop. 

Op het beroep van J. P. v. W., koopman, 
wonende te Bussum, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
's-Gravenhage van 1 Oct. 1940, in hooger be
roep bevestigende een door het Kantonge
recht te 's-Gravenhage op 19 Maart 1940 ge
wezen vonnis, waarbij requirant ter zake van 
het ,,in een winkelhedrijf een verkoop op zoo
danige wijze aank~ndigen, dat daardoor re
delijkerwijze de indruk wordt gewekt van 
een tijdelijke voordeelige aanbieding in ver
band met bijzondere omstandigheden, welke 
zich ten aanzien van een winkelnering kun
nen voordoen", met aanhaling van de artt. 
2, 3, 6, 12 en 15 der wet van 13 Sept. 1935 
S. 564 en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van twee honderd gulden en ver
vangende hechtenis van twintig dagen; (ge
pleit door Mr. C. C. Bicker Caarten.) 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt.) 

De Kantonrechter te 's-Gravenhage ver
klaarde bij schriftelijk vonnis van 19 Maart 
1940 (1940, No. 934) ten laste van requirant 
bewezen : ,,dat hij in de maand Dec. 1939 te 
•~-Gravenhage in het winkelbedrijf van den 
aldaar aan de Hoogstraat No. 33 gevestigden 
kleedingwinkel der N. V. Kleedermagazij nen 
v/h P . v. d. B., waarvan hij bestuurder was, 
door het doen verspreiden vaI). circulaires, in
houdende: 

's-Gravenhage, 14 December 1939 
M.H. 

Een lichtpunt in deze donkere dagen .. .. .. 
dat wordt onze Balans-Opruiming voor U I 

Daarvoor hebben wij, dank zij een tijdigen 
inkoop van groot e voorraden goederen, kun
nen zorg dragen. 

Wij komen dan ook met een Balans-Oprui
ming voor den dag, die, vooral wat prijs en 
groote keus betreft, dit keer niet te evenaren 
zal zijn. 

Tevens hebben wij besloten, niettegen
staande de noodzakelijk gewo.rden prijsstij
ging, de 10 % korting op al onze confectie 
heeren- en jongenskleeding toch te handha
ven, U, als vaste client, kunt hiervan reeds 
vanaf 16 December profiteeren. Uw bezoek 
wordt gaame tegemoetgezien. 

Hoogachtend, 
N . V. Kleedermagazijnen 

v/h P. v. d. B. 
een verkoop heeft aangekondigd, door welke 
wijze van aankondiging redelijkerwijze de in
druk werd gewekt van een tijdelijke voordee
lige aanbieding in verband met bijzondere 
omstandigheden, welke zich t en aanzien van 
een winkelnering kunnen voordoen". 

Hij gaf hieraan de benaming: ,,In een win
kelbedrijf een verkoop op zoodanige wijze 
aankondigen, dat daardoor redelijkerwijze de 
indruk wordt gewekt van een tijdelijke voor-

deelige aanbieding in verband met bi_i zon
dere omstandigheden, welke zich t en aanzien 
van een winkelnering kunnen voordoen", en 
veroordeelde met aanhaling der artt. 2, 3 , 6, 
12 en 15 der Wet van den 13en Sept. 1935 
S. 564, houdende regeling betreffende het 
uitverkoopen en opruimen in het winkelbe
drijf, requirant tot betaling van een geld
boete van f 200 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door 20 dagen hechte
nis, van oordeel dat bedoelde aankondiging 
vie! onder art. 2 lid 2 van genoemde wet. 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Rb. 
te 's-Gravenhage op 1 Oct. 1940 dit vonnis 
met ovememing der gronden. 

In cassatie gekomen v::,erde requirant als 
middel aan: 

,,S. althans v. t . van de artt. 2, 6, 12 en 15 
van de wet van 13 Sept. 1936, S. 564 houden
de regeling betreffende den uitverkoop in 
het winkelbedrijf, 350, 351 , 352, 358, 398, 
415, 423 en 425 Sv. 

aangezien het bewezen verklaarde niet 
strafbaar is, omdat het aankondigen van den 
daarin vermelden verkoop niet is een, welke 
den indruk wekt van een aanbieding in ver
band met bijzondere omstandigheden die zich 
ten aanzien van een winkelnering kunnen 
voordoen''. 

Deze zaak vertoont groote gelij kenis met 
die, waarin de H. R . bij arrest van 4 Mei 1936 
uitspraak deed (1936, No. 831), daarbij afwij
kend van de toen door mij genomen conclu
sie, welk arrest door Prof. Pompe van een 
belangrijke aanteekening is voorzien. 

Voor den .Kantonrechter werd namens re
quirant in de thans te bespreken zaak be
toogd, dat door de hierboven vermelde cir
culaire niet is aangekondigd een verkoop als 
bedoeld in art. 2, tweede lid der W et van 
13 Sept. 1935 S. 564, houdende regeling be
treffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkelbedrijf, aangezien hier niet de in
druk wordt gewekt van een tijdelijke voor
deelige aanbieding, in verband met een der 
omstandigheden, in art. 6 van die wet om
schreven, terwijl bovendien gesproken wordt 
van korting, welke op alle goederen vie!, niet 
alleen op incourante goederen als bij een ba
lansopruiming. 

De Kantonrechter was echter van andere 
meening. Hij ontleent daartoe zijn gronden 
aan de wet, door te overwegen, 

dat genoemde wet een onderscheid maakt 
tusschen geoorloofde en verboden uitverkoo
pen; 

dat de geoorloofde uitverkoopen worden 
onderscheiden in uitverkoopen , ·waarvoorver
gunning van de Kamer van Koophandel noo
dig is, en dezulken, waarvoor geen vergun
ning noodig is; 

dat het verschil tusschen deze twee soor
ten niet gelegen is in het feit, dat de eerste 
soort wel, de andere niet in verband zou 
staan met bijzondere omstandigheden, welke 
zich ten aanzien van een winkelnering kun. 
nen voordoen, doch in bet feit, dat deze om
standigheden zich, voor zoover het betreft de 
uitverkoopen zonder vergunning voordoen bij 
een zeer groot gedeelte van de winkelneringen 
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en wel op gelijke, periodiek wederkeerende 
tijdstippen in het jaar ; 

dat voor deze uitverkoopen dus is geko
zen de eenvoudige weg, de halfjaarlijks we
d erkeerende tijdstippen bij de wet te regelen, 
zonder de Karners van Koophandel met on
noodige arbeid te belasten; 

dat daarentegen voor d e andere geoorloof
de uitverkoopen, waarover art. 6 hande!t, de 
ornstandigheden zich niet periodiek voordoen, 
en niet gelijktijdig voor rneerdere winkelne
ringen, derhalve hier de K arner van K oop
handel elk geval afzonderlijk te beslissen 
heeft gekregen; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat voor 
een op name van ,,balansopruirning" in art. 
6 geen plaats was doch geenszins dat een 
balansopruirning niet zou vallen onder de be
doelde ,,ornstandigheden" van a rt. 2 tweede 
lid van de wet; 

dat toch volgens het systeern van de wet, 
verboden zijn : 

1 °. aankondiging van een uitverkoop of 
opruirning onder die benarningen zonder ver
gunning van de Karner van Koophandel; 

art. 2 eerste lid ; 
- met uitzondering in art. 3 van de balans

opruirningen, welke alleen zijn de opruirnin
gen gehouden binnen de bij art. 12 gestelde 
tijdsdeelen -

2 °. aankondiging van uitverkoopen of op
ruirningen, welke dan ook , onder andere be
narningen dan de bij de wet toegelaten be
narningen, art. 2, tweede lid; 

dat toch met een ,,tijdelijke voordeelige 
aanbieding in verband met bijzondere om
standigheden welke zich t en aanzien van een 
winkelnering kunnen voordoen" niets anders 
is bedoeld dan een uitverkoop of opruiming, 
en de zin van art. 2 tweede lid is te voorko
rnen , dat men zonder de woorden uitverkoop 
of opruiming te bezigen, de verbodsbepalin
gen van de wet zou kunnen ontduiken. 

In dit verband de aankondiging, gedaan bij 
meergemelde circulai re beziende, merkt hij 
op : ,,dat deze bevat een aankondiging van de 
balans-opruiming, en een mededeelin g dat 
de 10 % korting wordt gehandhaafd , dank zij 
tijdige inkoop van groote voorraden: dat te
gen deze rnededeelingen geen bezwaar kan 
warden gemaakt ; 

dat echter in cauda voorkomt de zin: U, 
als vaste client kunt hiervan reeds vanaf 16 
Dec. profiteeren; 

dat door dit zinnetje niet een geoorloofde 
seizoenopruiming wordt aangekondigd, im
mers 16 Decembe r valt v66r den wettig ver
oorloofden termijn; 

dat in dat zinnetje ook niet de aanduiding 
,,ui tverkoop" of ,,opruiming" voorkomt ; 

dat echter zeer duidelijk de indruk wordt 
gewekt, dat de vaste clienten v66r het wet
telijk toegestaan tijdstip kunnen profiteeren 
van de voordeelen, aan een seizoenopruiming 
verbonden; 

dat deze aankondiging derhalve valt onder 
het verbod van art. 2 tweede lid van de wet". 

Ik hen van rneening, dat de opvatting des 
Kantonrechters ingaat tegen die, welke uit
gesproken is in boven aangehaald arrest, en 

daarbij het verband uit het oog verloren 
wordt, dat de H. R . heeft gelegd tusschen 
art. 2 lid 2 en art. 6 lid 1 en 2 der wet. Uw 
College toch zegt nadrukkelijk, dat stelsel en 
strekking der wet , bevestigd door hare ge
schiedenis, rnedebrengen aan te nemen, dat 
art. 2 lid 2, met ,,bijzondere omstandigheden" 
het oog heeft op dezelfde omstandigheden, 
welke volgens a rt. 6 voor de Kamer van 
Koophandel grond kunnen opleveren tot het 
verleenen van een vergunning ingevolge art. 
2 lid 1 de r wet. 

D e Kantonrechter heeft in cauda (der cir
culaire) v enenum gezocht, en komt op grond 
van het daarin noemen van een datum tot 
de slotsom, dat in het gegeven geval inder
daad een strafbare handeling gepleegd is . 

H et komt mij voor, dat dit te ver gaat, en 
dus het feitelijk telastegelegde en bewezen 
verklaarde niet valt onder art. 2 lid 2 der wet, 
en evenmin onder eenige andere bepaling. 
H oogstens zou m. i . een en ander kunnen val
len onder art. 3 lid 2, doch hiertegen pleit, 
dat de circulaire een ,,balans-opruiming" be
kend maakte. 

Gezien het arrest van 9 Maart 1936 korn 
ik dan ook tot de slotsom, dat het bewezen 
verklaarde niet strafbaar is en concludeer ik 
tot vernietiging van het bestreden vonnis 
voor zoover aan het bew-ezen verklaarde een 
benaming is gegeven, dit strafbaar is geoor
deeld en requirant deswege strafbaar is ver
klaard, gevolgd door strafoplegging, en voorts 
dat de H . R . op de hoofdzaak rechtdoende, 
requirant ontslaan rnoge van alle rechtsver
volging. 

D e Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi , luiden
de: (zie conclusie.) 

0. dat bij het door de R echtb. b evestig
de vonnis overeenkomstig de telastelegging, 
zooals deze door den Kantonrechter met ver
betering van een schrijffout is gelezen , is be
wezen verklaa rd, met qualificatie en strafop
legging als voormeld , dat enz. (zie conclusie.) 

0. dat voor den K antonrechter namens re
quirant is betoogd, dat het bewezen verklaar
de niet strafbaar zou zijn , omdat door de 
voormelde circulaire niet zou zijn aangekon
digd een verkoop als bedoeld in art. 2 lid 2 
der wet van 13 Sept. 1935 S . 564,aangezien 
daardoor niet d e indruk zou worden gewekt 
van een tijdelijke voordeelige aanbieding in 
verband met een omstandigheid als aange
duid in art. 6 ; 

dat de Kantonrechter dit verweer heeft 
verworpen op grond van de volgende overwe
gingen, waarmede de Rechtb. zich heeft ver
eenigd: (zie conclusie.) 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat blijkens het bovenstaande Kantonrech

ter en R echtb. de voormelde circulaire ken
nelijk aldus hebben verstaan - tegen welke 
uitlegging terecht in cassatie niet wordt op
gekomen - , dat daarin vooreerst onder de 
aanduiding ,,balansopruirning" , dus op een 
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wettelijk geoorloofde wijze, •is aangekondigd 
een in het winkelbedrijf van de N. V. Klee
dermagazijnen v/h P. v. d . B. te houden ver
koop in verband met jaars- of seizoenswisse
ling als bedoeld in art. 3 der wet van 13 Sept. 
1935 S . 564, waarbij iedereen als kooper zou 
kunnen optreden en welke zou plaats vinden 
binnen het eerstvolgende tijdvak, 1 Jan. tot 
1 Febr. 1940, waarin volgens art. 12 der wet 
een zoodanige, aldus aangekondigde verkoop 
gehouden mocht worden, en dat daarin voorts 
is aangekondigd, en wel door de zinsnede: 
,.U , als vaste client, kunt hiervan (dat is van 
die ,.balansopruiming") reeds vanaf 16 Dec. 
profiteeren", dat van 16 Dec. 1939 af tot het 
begin van die geoorloofde ,.balansopruiming" 
een verkoop zou plaats vinden, welke in te
genstelling met den eerstbedoelden alleen zou 
openstaan voor de vaste clienten en welke 
volgens Kantonrechter en Rechtb . niet zou 
zijn een .,geoorloofde seizoenopruiming", om
dat zij niet zou worden gehouden binnen een 
,.wettig veroorloofden termijn", doch welke 
overigens in niets van de bedoelde, onmid
dellijk daarop te volgen geoorloofde ,.balans
opruiming" zou verschillen en dus even goed 
als deze laatste zou zijn een verkoop in ver
barid met jaars- of seizoenswisseling als b P.
doeld in art. 3; · 

dat art. 2 van dezelfde wet handelt over de 
wijze van aankondiging van in een winkelbe
drijf te houden verkoopen, doch daarnaast in 
4rt. 3 lid 2 een uitputtende regeling van dat
a:elfde onderwerp wordt gegeven met betrek
king tot die verkoopen, geene uitgezonderd, 
welke in verband staan met jaars- of sei
zoenswisseling; 

dat derhalve, waar ook de op 16 Dec. 1939 
t e beginnen zoogenaamde voorverkoop aan 
vaste clienten een verkoop in verband met 
jaars- of seizoenswisseling zou zijn, Kanton
rechter en Rechtb. ten onrechte het bewezen 
verklaarde ingevolge art. 15 aanhef en onder 
a in verband met art. 2 lid 2 strafbaar hebben 
geacht, waaraan niet kan afdoen, dat mede 
bewezen is verklaard, dat door de voormelde 
wijze van aankondiging redelijkerwijze de in
druk werd gewekt van een aanbieding als in 
art. 2 lid 2 omschreven, omdat dat gedeelte 
van het telastegelegde slechts qualificatieve 
beteekenis heeft; 

dat we! in de bovenaangehaalde overwegin
gen wordt opgemerkt dat in de zinsnede, wel
k e met .,U, als vaste client" aanvangt, de aan
duiding .,uitverkoop" of .,opruiming" niet 
voorkomt, doch deze omstandigheid zonder 
beteekenis is, omdat volgens de door Kanton
rechter en Rechtbank aanvaarde lezing der 
circulaire het woord .,hiervan" op het voor
afgaande .,balansopruiming" terugslaat, dit 
laatste woord dus ook van de aankondiging 
van den bedoelden voorverkoop dee! uit
maakt en ook deze laatste verkoop onder de 
aanduiding .,balansopruiming" is aangekon
digd; 

dat bijgevolg ook van overtreding van art. 
3 lid 2 ten deze geen sprake kan zijn; 

dat het bewezen verklaarde evenmin inge
volge een andere wetsbt'paling strafbaar is; 

dat immers blijkens het bovenstaande in 
de circulaire we! onder een aanduiding al5 
vermeld in art. 3 lid 2 is aangekondigd een· 
verkoop, de voorverkoop aan de vaste clien
ten, als bedoeld in art. 3 lid 2, te houden in 
een tijdvak, waarin het houden van een zoo
danigen, op die wijze aangekondigden ver
koop volgens art. 12 is verboden, tegen over
treding van welk verbod straf is bedreigd in 
art. 15 aanhef en onder d, doch niet ook straf
baar is gesteld het aankondigen van een in 
strijd met dat verbod te houden verkoop; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voor zoover het vonnis van den Kanton
rechter daarbij is bevestigd ten aanzien van 
de strafbaarverklaring van het bewezen ver
klaarde en van requirant, de aan het bewezen 
verklaarde gegeven qualificatie en de straf
oplegging ; 

en rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0 . : 
Vernietigt ook het vonnis van den Kan

tonrechter •voor wat betreft de zoo juist ver
melde beslissingen; 

0ntslaat requirant ter zake van het bewe
zen verklaarde van alle rechtsvervolging; 

Verwerpt. het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

22 Januari 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. ( Gemeentewet art. 2 82). 

De R . v. B. kon op de door hem aan
gevoerde gronden beslissen, dat belang
hebbende zelf, en niet ieder harer chauf
feurs, het autoverhuur- of taxibedrijf 
uitoefent, ook al gebruiken die chauf
feurs hun eigen automobiel en al ont
vangen zij als belooning hetgeen met 
dien automobiel wordt verdiend met ver
rekening van zeker exploitatiegeld. 

De R . v . B. mocht daarbij rekening 
houden met de door art. 12 der Statuten 
geregelde verhouding tusschen b elang
hebbende en haar aandeelhouders, -
die als chauffeurs werkzaam zijn - , 
i. h. b. ook met het in dat artikel be
paalde, dat hunne aTbeidsvoorwaarden 
door de alg. vergadering van aandeel
houders worden vastgesteld en gewijzigd. 

D e R. v . B. , belanghebbende's stand
punt, dat ieder der chauffeurs een eigen 
bedrijf uitoefent, verwerpende, heeft te
recht hetgeen zij als opbrengst van hun 
werkzaamheid verkrijgen als belooning 
aangemerkt voor hun in het bedrijf van 
belanghebbende verrichten arbeid. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N .V. Garagebedrij f en Luxe-auto ver
huurinrichting .,Blue Cab", gevestigd te Am
sterdam, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen al~ 
daar van 14 Sept. 1940 betreffende haar aan
slag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gem. Amsterdam over het belastingjaar 
1939; 

Gezien de stukken; 
0. dat aan belanghebbende over 1939 een 
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aanslag in de zakelijke belasting op het be
drijf der gem. Amsterdam is opgelegd, bere
kend naar een gemiddeld aantal arbeiders 
van 43, welke aanslag op het bezwaarschrift 
van belanghebbende bij beschikking van den 
Inspecteur der gemeentebelastingen te Am
sterdam is gehandhaafd ; 

dat belanghebbende als grond van haar 
beroep bij den R. v. B. heeft gesteld, dat de 
Inspecteur ten onrechte haar chauffeurs
aandeelhouders heeft beschouwd als te zijn 
in haar bedrijf werkzame arbeiders; 

dat zij ter toelichting van haar standpunt 
in hoofdzaak heeft aangevoerd, dat die 
chauffeurs niet bij haar in loondienst zijn, 
doch hun werk verrichten in eigen zelfstan
dig bedrijf; dat haar bemoeiingen met hen 
zich bepalen tot de verhuur van garageruim
te, de verzekering der wagens, den verkoop 
van olie en benzine, het wasschen en onder
houden der wagens, een en ander tegen een 
vastgesteld tarief; 

dat de R . v. B. dienaangaande heeft vast
gesteld: 

,,dat belanghebbende volgens art. 2 harer 
statuten ten doe! heeft de exploitatie van 
garages, den verkoop van banden en andere 
auto-onderdeelen, olie en benzine, het uit
voeren van reparaties , het verhuren van 
automobielen en in het algemeen alles wat 
geacht kan worden tot het garagebedrijf te 
behooren; 

,,dat voorts art. 12 der statuten bepaalt: 
Onverminderd het bepaalde in het vol

gend lid van dit artikel heeft een aandeel
houder-oprichter het recht als chauffeur bij 
de N. V. werkzaam te zijn. Een aandeelhou
der, niet oprichter zijnde, heeft eveneens dit 
recht, echter onder de voorwaarde, dat de 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
op zijn daartoe strekkend verzoek met in
achtneming van het dienaangaande bij art. 
2 1 eerste lid, bepaalde, gunstig heeft beslo
ten. Het in het voorgaande lid van dit· ar
tikel toegekende recht kan alleen worden 
uitgeoefend, indien de betreffende aandeel
houder eigenaar v13n minstens 4 aandeelen 
in deze N. V. is en te voren niet reeds bij de 
N. V. als chauffeur-aandeelhouder in be
trekking geweest en ontslagen is. 

De arbeidsvoorwaarden van een chauffeur
aandeelhouder worden door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders vastgesteld 
en gewijzigd, behoudens dat ontslag alleen 
kan geschieden door de algemeene vergade
ring van aandeelhouders, met inachtneming 
van het dienaangaande bij art. 2 1 eerste lid 
bepaalde, dat schorsing wordt uitgesproken 
door minstens de helft plus een van het aan
tal directeuren en commissarissen , dat bin
nen veertien dagen na de schorsing de alge
meene vergadering van aandeelhouders be
slist over het ontslag of de opheffing der 
schorsing, dat bij het niet tijdig houden dier 
vergadering de schorsing van rechtswege is 
vervallen en dat, indien zijn aandeelenbezit 
daalt beneden vier, hij geacht moet worden 
op dat tijdstip vrijwillig ontslag te hebben 
genomen. 

Een niet op eigen verzoek ontslagen chauf-

feur-aandeelhouder is verplicht zijn aandee
len binnen acht dagen na zijn ontslag aan 
de N. V. ter inkoop aan te bieden. Het be
paalde bij de artt. 8, 10 en II is in dit geval 
eveneens van toepassing. 

,,dat de chauffeurs alien dezelfde uniform 
dragen; 

,,dat belanghebbende - en niet de chauf
feurs individueel - voor zich de tot de uit
oefening van het taxibedrijf vereischte ge
meentelijke vergunning heeft aangevraagd 
en verkregen; 

,,dat elk koppel chauffeurs (-aandeelhou
ders) een taxi rijdt, waarvan dat koppel eige
naar is; 

,,dat de baten en lasten van het rijden met 
de taxi's zijn voor rekening van het betrok
ken koppel, hetwelk een zoogenaamd exploi
tatiegeld, dagelijks of wekelijks, aan belang
hebbende heeft te betalen; 

,,dat de Inspecteur ter vaststelling van het 
gemiddeld aantal arbeiders de chauffeurs 
(-aandeelhouders), t en getale van 30 heeft 
medegerekend ;" 

dat vervolgens de R. v. B. de beschikking, 
waarvan beroep, heeft gehandhaafd op grond 
van de navolgende overwegingen: 

,,dat naar luid van art. 4 der verordening 
in die verordening onder arbeider wordt ver
staan ieder, die in loondienst arbeid verricht 
tegen een loon, dat, over een jaar berekend, 
minder bedraagt dan het, bij A. M. v. B . ter 
uitvoering van a.rt. 282, eerste lid der Ge
meentewet, vast te stellen bedrag, terwijl als 
arbeider mede wordt aangemerkt ieder, die, 
anders dan in loondienst geregeld in een be
drijf werkzaam is tegen een belooning, on
der welken naam en in welken vorm ook, 
die per jaar minder bedraagt dan het in het 
eerste lid bedoelde bedrag; 

,,dat, zooals vaststaat, niet de chauffeurs 
individueel, doch belanghebbende, die is een 
zelfstandig rechtspersoon, zelve voor zich de 
tot de uitoefening in deze gemeente van het 
autoverhuurbedrijf vereischte vergunning 
heeft aangevraagd en verkregen, terwijl 
voorts de chauffeurs alien dezelfde uniform 
dragen; 

,,dat de Raad nu geen aanleiding kan vin
den niet met den Inspecteur aan te nemen, 
dat belanghebbende zelf, in overeenstem
ming met den naam, waaronder zij zich aan
dient, en met haar doelstelling volgens haar 
statuten, een autoverhuur- of taxibedrijf uit
oefent, in welk bedrijf haar aandeelhouders 
als chauffeurs, als hoedanig deze ingevolge 
art. 12 derde lid der statuten zijn onderwor
pen aan de door de alg. vergadering van aan
deelhouders vastgestelde ,,arbeidsvoorwaar
den", werkzaam zijn, ,:ulks tegen een beloo
ning, welke moet worden geacht te bestaan 
in hetgeen belanghebbende die chauffeurs in 
staat stelt, op grondslag van de door haar 
gestelde regelen, met hun arbeid in haar be
drijf te verdienen; 

,,dat de Inspecteur terecht deze chauf
feurs heeft beschouwd als in belanghebben
des bedrijf werkzame arbeiders in den zin 
van -art. 4 der Verordening en art. 282 der 
Gemeentewet, waarbij de Raad aanneemt, 
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dat hun bovenomschreven belooning minder 
bedraagt dan het in die bepalingen bedoel
<le bedrag;" 

0 . dat belanghebbende als middel van cas
:satie stelt s., althans v. t. van art. 282 der 
Gemeentewet, art. 4, lid 2, der Verordening 
der Gem. Amsterdam op de heffing van de 
zakelijke belasting op het bedrijf en art. I6 
der wet van I9 Dec. I9I4, S. 564, daarbij 
aanvoerende: 

dat de in de uitspraak bedoelde chauf 
feurs eigenaar zijn van de automobielen, 
daarvan de baten trekken en de lasten dra
gen, terwijl zij een exploitatiegeld aan be
langhebbende betalen, welke feiten reeds 
medebrengen, dat die chauffeurs elk hun 
eigen bedrijf hebben, bestaande in het ex
ploiteeren van hun automobiel voor eigen 
rekening en risico en derhalve niet in het 
bedrijf van belanghebbende werkzaam zijn; 
dat de door den R . v. B. aangevoerde gron
d en voor de juistheid der gegeven beslissing 
niet afdoende zijn; dat niet vaststaat, dat 
arbeidsvoorwaarden, als waarvan in art. I2 
der statuten sprake is, werkelijk zijn vastge
:steld en dat de chauffeurs tot die voorwaar
den zijn toegetreden, terwijl bovendien der
gelijke arbeidsvoorwaarden slechts beteeke
nen de voorwaarden, waarop de aandeelhou
ders recht hebben automobielen te stallen 
en te verhuren; dat de R. v. B. niet had mo
gen beslissen, dat bedoelde chauffeurs tegen 
een belooning geregeld in belanghebbende's 
bedrijf werkzaam zijn, nu feitelijk is vastge
steld, dat zij geen belooning van belangheb
bende ontvangen, doch hun belooning zelf 
uit de exploitatie van hun automobiel genie
ten en rechtstreeks van derden ontvangen; 
dat- de R. v. B. zonder eenige motiveering 
heeft aangenomen, dat de bedoelde chauf
feurs minder belooning ontvangen dan het 
in art. 4, lid 2, der Verordening bedoelde be
drag; 

0. dienaangaande, dat de R . v. B . op de 
door hem aangevoerde gronden kon beslis
sen, dat belanghebbende zelf en niet ieder 
der in de uitspraak bedoelde chauffeurs het 
autoverhuur- of taxibedrijf uitoefent, ook al 
gebruiken die chauffeurs hun eigen automo
biel en al ontvangen zij als belooning het
geen met die automobiel wordt verdiend met 
verrekening van zeker exploitatiegeld ; 

dat de R. v. B. daarbij rekening mocht 
houden met de door art. I2 der Statuten 
geregelde verhouding tusschen belangheb
bende en hare aandeelhouders , die als chauf
feurs werkzaam zijn, in het bijzonder ook 
met het in dat artikel bepaalde, dat de ar
beidsvoorwaarden van een chauffeur-aan
aandee lhouder door de algemeene vergade
ring van aandeelhouders warden vastgesteld 
e n gewijzigd; 

dat de R. v. B., belanghebbende's stand
punt, dat ieder der chauffeurs een eigen be
drijf uitoefent, verwerpende, terecht hetgeen 
die chauffeurs als opbrengst van hun werk
zaa mheid verkrijgen als belooning heeft aan
gemerkt voor hun in het bedrijf van belang
hebbende verrichten arbeid; 

dat ten slotte, nu belanghebbende niet had 
ontkend, dat gezegde belooning minder be
droeg dan het in art. 4, lid 2, der Verorde
ning bedoelde bedrag, de R. v. B. dit zonder 
nadere motiveering mocht aannemen; 

dat derhalve het aangevoerde middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

22 ]anuari 194z. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het Departement van 
Financien tot aanvulling van de Lee
ningfondswet I940 en tot wijziging van 
de wet van 26 April I940, Staatsblad 
no. 404. 

Op grand van § I der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenst emming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

§ I. 

Onder de uitgaven wegens rente, kosten, 
aflossing en amortisatie van de geldleenin
gen, als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder 
b, van de Leeningfondswet I940, worden 
mede verstaan de rente en de kosten van 
vlottende schuld, in de mate, als door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien wordt bepaald. 

§ 2. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien is bevoegd den in artikel 
6 van de Leeningfondswet I940 geregelden 
amortisatietermijn te verlengen tot dertig 
jaren. 

§ 3· 
Artikel I3 van de wet van 26 April I940, 

Staatsblad no. 404, wordt gelezen: 
De opbrengst van de verhooging van de 

invoerrechten, zoomede van de verhooging 
van de opcenten op den suikeraccijns en op 
de rechten van successie, van overgang en 
van schenking, uit deze wet voortvloeiend, 
wordt gebracht onder de algemeene R ijks
middelen . 

§ 4· 

De bepalingen van dit besluit vinden voor 
de eerste maal toepassing voor het dienst-
jaar I940. 

§ 5. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag zijner plaatsing in de Neder
Jandsche Staa tscourant. 

's-Gravenhage, 22 Januari I94I. 

De S ecretaris-Gen eraa/ 
van het Departement van Financien, 

Trip. 
Stcrt. 23. 
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z4 Januari 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van de Bierwet 
1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad no. 190). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Hoofdstuk I. 

Verhooging van den accijns. 

Artikel r. 

In het derde lid van artikel 1 van de Bier
wet 1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad no. 190) wordt in de plaats van ,,een 
gulden en vijftig cent", gelezen: twee gulden 
en twintig cent. 

Hoofdstuk II. 

Navordering van den accijns. 

Artikel 2. 

(1) Ten aanzien van de hoeveelheden 
bier, daaronder begrepen de nog niet geheel 
afgewerkte brouwsels, welke de bierbrouwers 
op 1 Februari 1941 voorhanden hebben, wordt 
de verhooging van den accijns nagevorderd. 

(2) Deze navordering beloopt zeventig 
cent per hectolitergraad, berekend volgens 
artikel 1 van de Bierwet 1917. 

Artikel 3. 
(1) De bierbrouwers zijn verplicht van 

de bij hen op 1 Februari 1941 aanwezige hoe
veelheden bier v66r 5 Februari 1941 aangifte 
te doen bij den ontvanger der accijnzen, on
der wiens kantoor de brouwerij is gevestigd. 

(2) Het nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan den bierbrouwer medegedeeld. 

Artikel 4. 
(1) Het nagevorderde bedrag moet, tel

kens voor een derde gedeelte, warden betaald 
v66r den tienden dag van de maanden April, 
Mei en Juni 1941. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan deze termijnen 
verlengen. 

(3) De verschuldigde bedragen zijn in
vorderbaar bij parate executie. De bepalin
gen van artikel 291, eerste tot en met vijfde 
lid, van d e Algemeene wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad no. 38) zijn ten deze van 
toepassing. 

Hoofdstuk III. 

Stralbepalingen. 

Artikel 5. 
D e bierbrouwer, die, volgens artikel 3 tot 

aangifte gehouden, zijn verplichting niet of 
niet volledig nakomt, dan we! een onjuiste 
aangifte doet of de krachtens artikel 9 door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien gegeven voorschriften 
overtreedt, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 6. 
(1) D e feiten, strafbaar gesteld bij of 

krachtens dit besluit, warden beschouwd als 
misdrijven. 

(2) D ie feiten warden vanwege den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financien vervolgd op de wijze, als bedoeld 
in den zesden titel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan toestaan, dat 
de bij of krachtens dit besluit strafbaar ge
stelde feiten bij transactie worden afgedaan. 

Artikel 7. 
(1) Indien een bij of krachtens dit be

sluit strafbaar gesteld feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf ui tge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het 
feit buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 8. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen 

geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn ten aanzien van 
ingevolge dit besluit opgelegde geldboeten 
van toepassing. 

Hoofdstuk IV. 

Slotbepalingen. 

Artikel 9. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien stelt de voorschriften 
vast, welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

Artikel ro . 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Februari 1941. 
's-Gravenhage, 24 Januari 1941. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, 

Trip. 
Stcrt. 20. 

zs Januari 1941. BESLUIT van den S ecre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat in zake vaststelling van een 
Groevenreglement. 

Op grond van§ I van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt in verband met ar
tikel 9, tweede lid, van de Mijnwet 1903 (wet 
van 27 April 1904, Staatsblad no. 73) be
paald : 

Artikel r. 

r. Ondergrondsche steengroeven mogen 
niet dan met vergunning van den Inspecteur
Generaal der Mijnen worden ontgonnen of 
voor andere doeleinden dan ontginning in ge
bruik warden genomen. 

2. De vergunning wordt slechts geweigerd 
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op granden, verband houdende met de vei
ligheid. 

3. Aan de vergunning kunnen ter verze
kering van de veiligheid voorwaarden war
den verbonden. 

Artikel 2. 

1. Het verzoek am vergunning wordt, be
houdens het bepaalde in artikel 26, bij den 
Inspecteur-Generaal schriftelij k ingediend 
door tusschenkomst van het bestuur der ge
meente, binnen welke de grand is gelegen, 
waarander de groeve zich bevindt of zal be
vinden. 

2. Indien de graeve zich zal uitstrekken 
onder grand, gelegen in meer dan een ge
meente, geschiedt de indiening door tus
schenkomst van het bestuur der gemeente, 
binnen welke het graotste gedeelte der groeve 
zal zijn gelegen. Betreft het verzoek een be
staande graeve, dan geschiedt de indiening 
door tusschenkomst van het bestuur der ge
meente, binnen welke de ingang, of, ingeval 
de graeve meer dan een ingang heeft, binnen 
welke de hoofdingang der graeve zich be
vindt. 

Artikel 3. 
1. Het verzoek am vergunning moet in

houden: 
a. naam, voornamen, woonplaats en be

raep van den aanvrager; 
b. een opgave van de kadastrale percee

len , waarander de graeve zich uitstrekt' of 
zal uitstrekken ; 

c. een omschrijving van de voorgenomen 
ontginningswijze of van het antler gebruik, 
dat van de graeve zal warden gemaakt. 

2. Bij het verzoek am vergunning moeten 
warden overgelegd: 

a . een kadastraal plan in tweevoud van 
het terrein, waaronder de graeve zich uit
strekt of zal uitstrekken, met de naaste om
geving tot op een afstand van ten minste 
vijf en twintig meter in alle richtingen; op 
dit plan moeten zijn aangegeven alle gebou
wen, land- , spoor- en waterwegen , alsmede de 
plaats, waar met de werkzaamheden zal war
den aangevangen en, indien het verzoek op 
een bestaande graeve betrekking heeft, de in
gang of ingangen en de aanwezige onder
grandsche uitgravingen; 

b. een uittreksel uit de kadastrale leggers 
van de perceelen, waarander de graeve zich 
uitstrekt of zal uitstrekken . 

3. Indien en voor zoover het v erzoek 
wordt gedaan door een antler dan den eige
naar van den grand, waarander de graeve 
zich uitstrekt of zal uitstrekken, moet bij het 
verzoek tevens warden overgelegd een ver
klaring van den eigenaar of de eigenaren van 
den grand, voor zoover die niet het eigendom 
van den verzoeker is, blijkens welke zij den 
verzoeker voor den duur van ten minste vijf
tien jaren t oestemming hebben verleend voor 
de ontginning of het gebruik van de in hun 
grand gelegen graeve, overeenkomstig het 
eerste lid, onder c. 

Artikel 4. 
1. Het verzoek wordt met de bijlagen 

door he t gemeentebestuur, bij hetwelk het is 

ingezonden, ten spoedigste ter inzage gelegd 
op de secretarie der gemeente; de ter-inzage
legging wordt gelijktijdig op de in de ge
meente gebruikelijke wijze ter openbare ken-
nis gebracht. 

2. In het geval, bedoeld in het tweede lid. 
van artikel 2, doet het gemeentebestuur me
dedeeling van de ter-inzage-legging aan de. 
besturen van de andere gemeenten, binnen 
welker gebied een gedeelte van de graeve is 
of zal zijn gelegen. D eze besturen brengen. 
deze m ededeeling ten spoedigste op de in. 
hun gemeente gebruikelijke wijze ter open
bare k ennis, en geven hiervan, met vermel
ding van de dagteekening, bericht aan eerst
genoemd gem eentebestuur. 

Artikel 5. 
1. Het verzoek m et de bijlagen blijft ter 

inzage liggen gedurende een maand na de 
dagteekening van de in het vorig artikel be
doelde k ennisgevingen. 

2. Gedurende dien tijd kunnen bezwaren 
tegen de voorgenomen ontginning of antler 
gebruik der graeve schriftelijk warden inge
diend bij het bestuur der gemeente, waar de 
stukken ter inzage liggen. 

Artikel 6. 
Na h et verstrijken van den in het vorig: 

artikel bedoelden termijn zendt het gemeen
tebestuur het verzoek met bijh1gen en be
zwaarschriften, vergezeld van een verklaring,. 
dat aan het b epaalde in d e artikelen 4 en 5 
is voldaan, en met bijvoeging van zijn ad
vies, aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. 

Artikel 7. 
1. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 

brengt zijn beschikking op het verzoek on-• 
verwijld schriftelijk ter kennis van den aan
vrager, onder bijvoeging van een door hem 
gewaarmerkt exemplaar van het in artikel 3, 
tweede lid, onder a, bedoelde plan. Afschrift 
van de beschikking zendt hij aan Ged. Staten 
en aan de betrokken gemeentebesturen. 

2. Voor zoover de vergunning wordt ge-· 
weigerd, dan wel voorwaardelijk wordt ver-• 
leend of voor korteren tijd dan waarvoor zij 
werd aangevraagd, wordt de beschikking met 
redenen omkleed. 

Artikel 8. 
1. D e vergunning is van kracht voor den 

vergunninghouder en zijn rechtverkrijgen-
den, behoudens het bepaalde in het derde en 
vierde lid. 

2. Bij overgang of overdracht van de 
vergunning is de nieuwe vergunninghouder· 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den Inspecteur-Generaal der Mijnen , die
de vergunning ten name van den nieuwen 
v ergunninghouder stelt. 

3. Evenwel kan een vergunning, welke
was v erleend aan den eigenaar van den 
grond, waarander de groeve zich uitstrekt of 
zal uitstrekken, niet overgaan op of warden 
overgedragen aan een nieuwen vergunning-• 
houder dan met den eigendom van dien 
grand, tenzij de eigenaar van den grand hem 
voor den tijd van ten minste vijftien jaren of 
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voor den duur der vergunning, indien deze 
korter is, toestemming verleent voor de ont
ginning of het gebruik van de groeve. 

4. Ontginning of ander gebruik van de 
groeve bij wijze van verpachting is slechts 
geoorloofd met toestemming van den Inspec
teur-Generaal der Mijnen. 

Artikel 9. 
x. Onverminderd hetgeen bij of krach

tens dit Reglement aan anderen is voorge
schreven, is de vergunninghouder verplicht 
zorg te dragen voor de naleving van de bij of 
krachtens dit Reglement gegeven voorschrif
ten, behoudens het bepaalde in de volgende 
leden van dit artikel. 

2. Indien de vergunninghouder een naar 
het oordeel van den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen voldoende deskundig bedrijfsleider of 
opzichter heeft aangewezen, die belast is met 
de zorg voor de naleving van de in het vorig 
lid bedoelde voorschriften, en de Inspecteur
Generaal deze aanwijzing schriftelijk heeft 
aanvaard, is die bedrijfsleider of opzichter 

verplicht voor de naleving van die voorschrif
ten zorg te dragen, en vervalt de verplich
ting van den vergunninghouder. 

3. In het geval, bedoeld in artikel 8, vier
de lid, rust de verplichting, bedoeld in het 
eerste lid, met uitsluiting van den vergun
ninghouder, op dengene, die de groeve met 
toestemming van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen ontgint of in gebruik heeft. 

Artikel IO. 

x. Het in artikel 7, eerste lid, bedoelde 
plan moet te alien tijde op aanvrage ter in
:zage worden verstrekt aan de ambtenaren 
van het Staatstoezicht op de Mijnen, en moet 
ten minste eenmaal per jaar, en wel in den 
loop van het eerste kwartaal, worden bijge
werkt; indien in den loop van het laatst af
geloopen kalenderjaar geen ontginningswerk
zaamheden hebben plaats gehad, moet hier
van in den loop van het eerste kwartaal van 
bet eerstvolgend kalenderjaar op genoemd 
plan aanteekening worden gehouden. 

2. Indien door den Inspecteur-Generaal 
fouten of nalatigheden in het plan worden 
aangetroffen, moeten binnen een door hem 
te stellen termijn de voorgeschreven aanvul
lingen en veranderingen zijn aangebracht. 

Artikel 11. 

x. Van iedere aanwijzing van een be
drijfsleider of opzichter en van elk ontslag 
van zulk een persoon moet onmiddellijk 
~chriftelijk kennis worden gegeven aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2. Bij gebleken ongeschiktheid of onbe
trouwbaarheid moet de bedrijfsleider of op
zichter onverwijld van de hem opgedragen 
taak worden ontheven, met onmiddellijke 
1nededeeling aan den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen. 

Artikel 12. 

De vergunninghouder is verplicht zorg te 
<lragen, dat op een door den Inspecteur
Generaal der Mijnen goed te keuren plaats 
een groevenboek aanwezig is, waarin de amb
tenaren van het Staatstoe2:icht op de Mijnen 

hun bezoeken kunnen aanteekenen, zoomede 
de opmerkingen, waartoe die bezoeken hun 
aanleiding hebben gegeven. 

Artikel 13. 
In een groeve mogen geen werkzaamheden 

worden verricht door andere personen dan 
die daartoe aangewezen zijn door dengene, 
op wien ingevolge artikel 9 de zorg voor de 
naleving van de bij of krachtens dit Regle
ment gegeven voorschriften rust. 

Artikel 14. 

J aarlijks moet v66r 1 Maart aan den In
specteur-Generaal der Mijnen een opgave 
worden gezonden van de gedurende het laatst 
afgeloopen kalenderjaar ontgonnen hoeveel
heden losse merge! en mergelbrokken in ton
nen en de hoeveelheden mergelblokken in 
kubieke meters. 

Artikel 15. 
Onder gebouwen, land-, spoor- en water

wegen of binnen een afstand van vijf en 
twintig meters daarvan mogen geen ontgin
ningswerkzaamheden of andere uitgravingen 
plaats vinden zonder schriftelijke toestem
ming van den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. Aan deze toestemming kunnen · voor
waarden worden verbonden. 

Artikel 16. 
1. Wanneer de algemeene veiligheid of 

de veiligheid in de groeve wordt bedreigd, 
dan we! een of meer personen zich in onmid
dellijk levensgevaar bevinden, moet hiervan 
onmiddellijk kennis worden gegeven aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen, en moeten 
de maatregelen worden genomen, welke ter 
afwending van het gevaar worden voorge
schreven door een ambtenaar van het Staats
toezicht op de Mijnen. 

2. Indien de maatregelen, bedoeld in het 
vorig lid, zijn voorgeschreven door een ander 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Mij
nen dan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen, worden zij onverwijld door dezen beves
tigd, gewijzigd of ingetrokken. 

Artikel 17. 
1. Van alle ongevallen moet op geregelde, 

door den Inspecteur-Generaal te bepalen tij
den, kennis worden gegeven aan den Inspec
teur-Generaal der Mijnen. 

2 . Van ieder ongeval, dat den dood van 
een persoon, of letsel, hetwelk vermoedelijk 
omstreeks zes weken of langer voor den ar
beid ongeschikt maakt, ten gevolge heeft 
gehad, moet onmiddelli_jk worden kennis ge
geven aan den Inspecteur-Generaal en aan 
den burgemeester der betrokken gemeente. 
Voor zoover zonder gevaar mogelijk, moet 
alles ter plaatse in denzelfden toestand ge
laten worden, totdat een ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de Mijnen vergunning tot 
opruiming heeft gegeven. De getuigen moe
ten ter beschikking worden gesteld op het 
tijdstip, door den ambtenaar van het Staats
toezicht op de Mijnen aangegeven. 

3. Van belangrijke instortingen en andere 
voorvallen, waarmede de veiligheid gemoeid 
kan zijn, moet onverwijld kennis worden ge-
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geven aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. 

Artikel 18. 

1. De inrichting van de groeven moet 
voldoen aan den eisch van veilig werk; zoo
danige beveiligingen moeten worden aange
bracht, dat gevaar bij het verkeer, het ver
voer of den arbeid en gevaar voor geheele 
of gedeeltelijke instorting zooveel mogelijk is 
uitgesloten . 

2 • . De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd met het oog op het bepaalde in het 
vorig lid nadere voorschriften te geven. 

Artikel 19. 

I. . In groeven, welke door den aard van 
het gebruik, dat er krachtens de in artikel 1 

bedoelde vergunning van wordt gemaakt, 
opengesteld zijn voor anderen dan de er in te 
werk gestelde personen, moeten op de door 
of namens den Inspecteur-Generaal der Mij
nen aan te wijzen plaatsen duidelijk in het 
oog vallende wegwijzers zijn aangebracht, 
welke het voor niet in de groeve bekend zijn
de personen mogelijk maken den uitgang te 
vinden. 

2. Aan de ingangen van groeven, welke 
niet zijn opengesteld voor andere dan de er 
in te werk gestelde personen, moeten borden 
zijn aangebracht met het opschrift ,,Verbo 
den toegang". Het is aan onbevoegden ver
boden, deze groeven te betreden. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd te bepalen, dat door hem aangewe
zen gedeelten van groeven moeten worden 
afgesloten. Het is verboden, deze gedeelten 
te betreden zonder toestemming van een 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de Mij
nen. 

Artikel 20. 

1 . Het is verboden in een groeve een be
waarplaats van ontplofbare stoffen aan te 
leggen, in te richten of in gebruik te hebben 
zonder vergunning van den lnspecteur-Gene
raal der Mijnen. 

2. De aanvraag voor een vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, moet schriftelijk 
worden ingediend onder overlegging van een 
duidelijke teekening, waaruit de Jigging en de 
inrichting van de bewaarplaats blijkt, en 
onder opgave van de hoeveelheid en de soort 
van ontplofbare ·stoffen en ontstekingsmid
delen, welke daarin zullen worden bewaard. 

Artikel 21. 

I. Het is verboden andere dan door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen goedgekeur
de ontplofbare stoffen en ontstekingsmidde
Jen in de groeve te brengen, bij zich te heb
ben of te gebruiken. 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd omtrent den opslag, de uitgifte, het 
vervoer en het gebruik van ontplofbare stof
fen en ontstekingsmiddelen nadere voor
schriften te gevcn. 

Artikel 22 . 

Zoodra een groeve gedurende een geheel 
jaar buiten gebruik is geweest, moet de ver
gun!linghouder hiervan schriftelijk kennis 
geven aan den Inspecteur-Generaal der Mij-

nen; deze is bevoegd voor te schrijven, dat de 
toegangen tot de groeve op een door hem aan 
te geven wijze worden afgesloten . 

Artikel 23. 

1. V66rdat een groeve wordt verlaten, 
· moet zij worden opgemeten en moet het in 

artikel 7, eerste lid, bedoelde plan geheel 
worden bijgewerkt en aan den Inspecteur
G eneraal der Mijnen worden toegezonden ter 
plaatsing in zijn archief. 

2 . Van het verlaten van een groeve moet 
onverwijld mededeeling worden gedaan aan 
den Inspecteur-Generaal der M ijnen. 

3. De toestand van de verlaten groeve 
wordt door een ambtenaar van het Staats
toezicht op de Mijnen gezamenlijk met een 
vertegenwoordiger van het betrokken ge
meentebestuur of van de betrokken gemeen
tebesturen, en na oproeping van den vergun
ninghouder, bij proces-verbaal geconstateerd, 
waarvan de Inspecteur-Generaal afschrift 
zendt aan het gemeentebestuur of de ge
meentebesturen en aan den vergunninghou
der. 

4. De toegangen tot een verlaten groeve 
moeten behoorlijk, ter beoordeeling van den 
Inspecteur-Generaal, zijn afgesloten. 

5. Met het verlaten van een groeve wordt 
voor de toepassing van dit reglement gelijk
gesteld het buiten gebruik laten gedurende 
drie achtereenvolgende jaren. 

Artikel 24. 

Het is aan onbevoegden verboden een 
overeenkomstig artikel 22 of artikel 23 afge
sloten groeve te betreden. 

Artikel 25. 
1. De vergunning wordt door den Inspec

teur-Generaal der Mijnen ingetrokken : 
a . op schriftelijk verzoek van den ver

gunninghouder; 
b. indien de groeve is verlaten. 
2. De vergunning kan door den Inspec

teur-Generaal . worden ingetrokken : 
a . indien de bij of krachtens dit Regle

ment gegeven voorschriften niet of niet naar 
behooren worden nageleefd; 

b. indien de vergunninghouder, voor zoo
ver hij geen eigenaar is van den grond, waar
onder de groeve zich uitstrekt of zal uit
strekken, geen toestemming van den eigenaar 
van dien grond meer heeft, als bedoeld in ar
tikel 3, derde lid, of artikel 8, derde lid. 

3. De vergunning kan door den Inspec
teur-Generaal worden geschorst, gewijzigd of 
ingetrokken, indien de veiligheid dit naar 
zijn oordeel vereischt. 

Artikel 26. 
1. De bij het in werking treden van dit 

R eglement in ontginning of voor andere doel
einden in gebruik zijnde groeven kunnen, 
voor zoover deze ontginning of dit ander ge
bruik krachtens vroeger geldende bepalingen 
geoorloofd was, in ontginning of ander ge
bruik blijven, mits hiervan binnen drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
Reglement door den ontginner of den ge
bruiker schriftelijk kennis wordt gegeven aan 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen, onder 
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overlegging van een kadastraal plan in twee
voud, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 
onder a. 

2. De lnspecteur-Generaal der Mijnen 
doet van de ontvangen kennisgeving onver
wijld mededeeling aan de betrokken gemeen
tebesturen en zendt een van zijnentwege ge
waarmerkt exemplaar van het in het vorig 
lid bedoeld kadastraal plan aan den ontgin
ner of gebruiker, die geacht wordt hierdoor 
een vergunning als bedoeld in artikel 1 te 
hebben gekregen. 

Artikel 27. 
Van alle beschikkingen van den Inspec

teur-Generaal, waarbij een vergunning is ge
weigerd dan we! voorwaardelijk is verleend, 
of voor korteren tijd dan waarvoor zij is ge
vraagd, kan de aanvrager, en van alle v erder 
krachtens dit Reglement gegeven voorschrif
ten en verdere beslissingen kan degene, op 
wien ingevolge artikel g de zorg voor de na
leving van de bij of krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften rust, binnen veertien 
dagen na de dagteekening daarvan schrifte
lijk in beroep komen bij den Raad van Be
roep, bedoeld in hoofdstuk XVIII v;m het 
Mijnreglement r939. De artikelen 236, 237, 
238, 240, 241, ~42, 243 en 244 van genoemd 
Reglement zijn van overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat degene, die het 
beroep heeft ingesteld, treedt in de in ge
noemd hoofdstuk vermelde rechten en ver
plichtingen van de bestuurders van de mijn. 

Artikel 28. 
De ambtenaren van het Staatstoezicht op 

de Mijnen zijn belast met de opsporing van 
de overtredingen van dit Reglement. 

Artikel 29. 

Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Groevenreglement 1941". 

Artikel 30. 
Het treedt in werking op den dag na dien 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Januari 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
D. G. W . Spitzen. 

Stcrt. 29. 

25 Januari z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat, houdende aanvulling 
van het Mijnreglement 1939. 

Op grond van § r van de Verordening No. 
23/, 940 en in overeer.stemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 311940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Aan artikel 206 van bet Mijnreglement 

1939 wordt een derde lid toegevoegd, luiden
de als volgt : 

3. Indien zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, kan de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen schriftelijk en voorwaardelijk of on-

voorwaardelijk vergurmen, dat arbeid wordt 
verricht in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 178, 179, 180 en§ 4 van dit hoofd
stuk. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 Januari 1941. 

De Secretaris-Generaa/ voornoemd, 
D . G. W . Spitzen. ' 

Stcrt. 29. 

27 Januari z94I. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 261; Mot.- en R ijw.
wet art. 22). 

Autorijden op bepaalde tijd en plaats 
,,terwijl hij verkeerde onder zoodanigen 
invloed van het gebruik van alcohol
houdenden drank, dat hij niet in staat 
moest worden geacht, dat motorrijtuig 
naar behooren te besturen" levert een 
alleszins voldoende duidelijke feitelijke 
omschrijving van de aan req. verweten 
gedraging. 

De Rechtb. heeft het bewezen ver
klaarde kunnen afleiden uit de door haar 
gebezigde bewijsmiddelen. (Verklaring 
van req. dat hij onder den invloed van 
drank verkeerde; verklaring van getuige, 
dat req. zig-zag over den weg reed, dat 
req. sterk naar alcohol rook, uit zijn 
spreken niet was wijs te worden, zijn lip
pen aan elkaar kleefden zoodat hij dien 
avond geen verklaring kon afleggen en 
zijn metgezel verklaarde dat req. on ge
veer 10 glazen bier had gedronken). 

Op het beroep van H. H., handelaar, wo
nende te Valkenburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
Maastricht van 7 Oct. 1940, waarbij in hoo
ger beroep, behoudens na te melden uitzon
dering en met wijziging van gronden, is be
vestigd een schriftelijk vonnis van het Kan
tongerecht te Maastricht van 17 Febr. 1940, 
bij hetwelk behalve ten aanzien van de straf
oplegging is bekrachtigd een op 20 Jan. 1940 
door dat Kantongerecht bij verstek gewezen 
mondeling vonnis, waarbij requirant ter za
ke van het ,,als bestuurder van een motor
rijtuig daarmede over een weg rijden, terwijl 
hij verkeert onder zoodanigen invloed van 
het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
dat hij niet in staat moet worden geacht het 
rijtuig naar behooren te besturen", met aan 
haling van de artt. r, 22 aanhef en onder b, 
29, 31 en 39 der Motor- en Rijwielwet en 23 
en gr Sr., tot straffen is veroordeeld, hebben
de de Rechtb. voormeld vonnis v an 17 Febr. 
1940 vernietigd voor zoover art. 18 Sr. daar
bij niet is aangehaald en voor wat betreft de 
daarbij opgelegde straf en met aanhaling ook 
van dat wetsartikel requirant veroordeeld tot 
een hechtenisstraf van veertien dagen; 

D e Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de door den requirant ingediende 
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schriftuur, waarbij tegen voormeld vonnis 
der Rechtbank zijn aangevoerd de navolgen
de grieven: 

I. ,,dat het als bestuurder met een mo
torrijtuig over een weg rijden door iemand, 
<lie verkeert ender den invloed van gebruik
ten alcoholhoudenden drank, zonder meer 
niet oplevert het moeten worden geacht niet 
-in staat te zijn het motorrijtuig naar behoo
ren te besturen ; 

II. dat de Rechter uit de gebezigde be
wijsmiddelen niet heeft kunnen afleiden, dat 
requirant zoodanig ender den invloed van 
gebruikten alcoholhoudenden drank verkeer
de, dat hij niet in staat kon geacht worden 
het motorrijtuig naar behooren te besturen ; 

III. dat de tenlastelegging een feitelijk 
-0nvoldoende beschrijv-ing van requirants 
handeling en van den toestand, waarin hij 
die handeling verrichtte, bevat;" 

0 . dat aan requirant is telaste gelegd en 
bij voormeld vonnis van 20 Jan. 1940 is be
wezen verklaard - hetgeen is gequalificeerd 
en ter zake waarvan straf is opgelegd als 
hierboven is vermeld - , dat hij den 6 D ec. 
1939 des namiddags circa 9.20 uur te M eers
sen als bestuurder van een v-ierwielig mo
torrijtuig gemerkt P . 3II55 daarmede is 
voortgereden ove r den voor het openbaar 
v erkeer openstaanden rijweg ,,Valkenburg
Meerssen", terwijl hij verkeerde ender zoo
danigen invloed van het gebruik van alco
holhoudenden drank, dat hij niet in staat 
moest worden geacht, dat motorrijtuig naar 
b ehooren te b esturen; 

0 . dat de derde grief ongegrond is, omdat 
in de telastelegging een alleszins voldoende 
duidelijke feitelijke omschrijving van de aan 
requirant v erweten gedraging wordt gege
v en; 

dat de overige grieven eveneens falen , om
dat blijkens het bovenstaande bewezen is 
v erklaard, niet alleen dat requirant verkeer
d e ender den invloed van het gebruik van 
alcoholhoudenden drank, maar ook dat die 
invloed zoodanig was, dat hij niet in staat 
geacht moest worden het motorrijtuig naar 
behooren te b esturen, en de Rechtb. een en 
antler heeft kunnen afleiden uit de door haar 
gebezigde bewijsmiddelen, zijnde verklarin
gen van requirant zelf "n van den getuige 
J. v . Vliet, welke ender meer inhouden, die 
van requirant, dat hij op tijd en plaats voor
meld als bestuurder van een v-ierwielig mo
torrijtuig gemerkt P. 3II55 over genoemden 
weg rijdende, ender den invloed van drank 
verkeerde, en die van den getuige, dat re
quirants auto toen aldaar zigzag over dien 
weg reed, en voorts dat requirant sterk naar 
alcohol rook, uit zijn spreken niet w as wijs 
te worden, zijn lippen aan elkaar kleefden, 
zoodat hij dien avond geen verklaring kon 
afleggen, en degene die in zijn gezelschap 
was verklaarde, dat zij samen verschillende 
cafe's hadden bezocht en ieder ongeveer 10 
glazen bier hadden gedronken; 

Verwerpt het beroep. 
[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 

va11 Adv.-Gen. Holsteyn.] 
(N. J.) 

27 ]anuari 194z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 40.) 

Wei heeft het aanhoudend pogen van 
den armlastige om te S. aan werk te ko
men, de kans van slagen, die een bloed
verwant hem blijkbaar in het vooruit
zicht stelde, en het huren van een wa
ning te S . bij B . en W. van W. de mee
ning kunnen doen postvatten, d a t de 
mogelijkheid om te S . werk te vinden 
niet geheel uitgesloten was, <loch dit col
lege had behooren in te zien, dat het in 
dit geval niet zonder eenige nadere ze
kerheid te hebben verkregen, de verhui
zing had mogen bevorderen. Er bestaan 
derhalve termen voor toepassing van 
art. 40, 2e lid. 

De Secretaris-G eneraal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
J. van Toledo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 15 Jan. 1941 , No. 20); 

0 . dat J. van Toledo, van beroep laksto
ker, destijds wonende te Wormer en sinds 
1931 werkloos , meermalen aan B . en W . dier 
gemeente om medewerking v erzocht voor 
vertrek naar Schoonhoven, alwaar hij vroe
ger gewoond had en waarheen hij zich her
haaldelijk op zoek naar werk begaf; dat zijne 
verzoeken echter niet ingewilligd werden, 
daar hij geen zekerheid kon v erscha ffen t e 
Schoonhoven werk te zullen krij gen; dat, na
dat Van Toledo in Maart 1940 wederom te 
Schoonhoven werk was gaan zoeken en eeni
'ge dagen later aan den Ambtenaar v an So
ciale Zaken te Wormer een briefkaart toon
de van zijn oom te Schoonhoven, waarin van 
de mogelijkheid van zijne tewerkstelling al
daar sprake was, en nadat hij daarop eige
ner beweging t e Schoonhoven een huis had 
gehuurd, B. en W., toen hij wederom steun 
voor zijn vertrek naar Schoonhoven vroeg, 
hunne medewerking hebben v erleend door 
de verhuiskosten te betalen en hem een be
drag van f 40 te geven voor eenige weken 
lev ensonderhoud; dat hij zich op 26 Maart 
1940 met zijn gezin te Schoonhoven vestig
de en in April gedurende een week op een 
melkfabriek werk kon v-inden, waarna hij, 
naar de opgave van het burgerlijk armbe
stuur van Schoonhoven, van 22 April tot II 
Mei en van 24 Juni tot 19 October daaraan
volgend door tusschenkomst van de arbeids
bemiddeling, waarbij hij als werkloos stond 
ingeschreven, bij de rioolwerken was tewerk
gesteld, terwijl hij, buiten werk zijnde, steun 
van dat burgerlijk armbestuur ontving, 
waarbij hij zich reeds op 15 April 1940 om 
onderhoud had vervoegd; 

dat het burgerlijk armbestuur van Schoon
hoven van oordeel is, dat in het onderhavige 
geval afschuiving heeft plaats gehad als be
doeld in art. 40 der Armenwet en dat de kos
ten van ondersteuning van het gezin Van 
Toledo gedurende een of meer jaren voor re-
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kening van de gemeente Wormer behooren 
te worden gebracht, waartoe het aanvoert, 
dat de door een oom uit Schoonhoven ge
zonden briefkaart slechts de mededeeling 
behelsde, dat de aannemer, waarbij Van To
ledo werk hoopte te vinden, uitsluitend ar
beiders mocht aannem en, welke te Schoon
{10ven als werkloos bij de arbeidsbemidde
ling stonden ingeschreven; dat B. en W. van 
Wormer op deze briefkaart niet zonder meer 
hadden mogen afgaan; dat Van Toledo later 
we! bij de rioolwerken ( werkverruimings
object) te Schoonhoven werd tewerkgesteld, 
<loch dat <lit niet geschiedde omdat hem dit 
van te voren was toegezegd, maar uitsluitend 
omdat hij als werkloos te Schoonhoven bij 
de arbeidsbemiddeling stond ingeschreven 
en de betrokken werkgever via dit bureau 
slechts arbeidskrachten mocht betrekken; 
dat te Schoonhnven niet de minste behoefte 
bestond aan losse arbeidskrachten; dat door 
B. en W. van Wormer geen behoorlijk on
derzoek is ingesteld naar de vraag, of Van 
Toledo te Schoonhoven buiten ondersteu
ning zou kunnen blijven; 

dat B. en W. van Wormer van gevoelen 
zijn, dat de door hen aan Van Toledo ver
leende medewerking voor vertrek naar 
Schoonhoven geen aanleiding tot toepassing 
van art. 40 der Armenwet behoort te geven, 
aangezien er onder de gegeven omstandig
heden huns inziens voldoende zekerheid be
stond, dat Van Toledo te Schoonhoven bui
ten ondersteuning zou blijven; dat de feiten 
uitwijzen, dat hunne opvatting ten deze juist 
is geweest, aangezien hij in April 1940 in
derdaad bij den werkgever, waarop de brief
kaart betrekking had, te werk is gesteld en, 
na eene onderbreking als gevolg van den 
oorlogstoestand, door denzelfden werkgever 
wederom is aangenomen; 

0. dat B . en W . van Wormer, door Van 
Toledo geldelijk in de gelegenheid te stellen 
met zijn gezin naar Schoonhoven te verhui
zen, op de komst van dat gezin aldaar in
vloed hebben uitgeoefend , welke tot toepas
sing van art. 40, tweede lid, der Armenwet 
behoort te leiden; 

dat toch weliswaar het aanhoudende po
gen van Van Toledo om te Schoonhoven aan 
werk te komen, de kans van slagen, die zijn 
oom hem blijkbaar in het vooruitzicht stel
de, en ten slotte het huren van het huis al
daar bij B. en W. van Wormer de meening 
heeft kunnen doen postvatten, dat de moge
lijkheid voor Van Toledo om te Schoonho
ven werk te vinden niet geheel uitgesloten 
was, <loch dat dit college had behooren in te 
zien, dat het in een geval als <lit niet zonder 
eenige nadere zekerheid te hebben verkre
gen ue verhuizing had mogen bevorderen; 

dat in verband met het vorenstaande moet 
wurden geoordeeld, dat er termen aanwezig 
zijn om tot toepassing van art. 40, tweede 
lid der Armenwet over te gaan; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre-

tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin .T. van Toledo door het 
burgerlijk armbestuur van Schoonhoven van 
15 April 1940 af voor den tijd van ten hoog
ste een jaar komen ten laste van de gemeen
te Wormer. (A. B.) 

27 ]anuari z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 40.) 

Wei heeft de dienst voor maatsch. 
hulpbetoon te H. door de verhuizing van 
den armlastige te bekostigen invloed 
uit.,eoefend op <liens komst te E., <loch 
voor toepassing van art. 40 2e lid bestaat 
geen aanleiding, nu die dienst de onder
steuning van den armlastige nog gedu
rende 1½ jaar na de vestiging in E. voor 
zijne rekening heeft genomen. De mee
ning van het burgerlijk armbestuur te 
E ., dat deze termijn te kort is, nu het 
een armlastige betreft, die niet tot wer
ken in staat is, gaat niet op, daar moet 
worden aangenomen, dat, al heeft hij 
een zwakke gezondheid, welke hem on
geschikt maakt voor zwaren lichame
lijken arbeid, hij zeer zeker we! in staat 
moet worden geacht om zijn vak (kleer
maker) uit te oefenen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
J . G . Wagelaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 Jan. 1941, No. 21); 

0. dat Jacobus G . Wagelaar, van beroep 
kleermaker, zich op 2 Mei 1938, komende 
uit de gemeente Haarlem, met zijn gezin te 
Emmen vestigde, alwaar hij zich op 2 Nov. 
1938 bij het burgerlijk armbestuur vervoeg
de met h et verzoek hem ondersteuning te 
verleenen; 

dat het burgerlijk armbestuur te Emmen 
van oordeel is, dat hier grond is voor de toe
passing van art. 40 der Armenwet, daartoe 
aanvoerende, dat Maatschappelijk Hulpbe
toon te Haarlem bij schrijven van 15 Juni 
1937 aan het burgerlijk armbestuur te Em
men m ededeelde, dat J . G. Wagelaar, ge
boren 3 Juni 1903, reeds geruimen tijd ziek 
was geweest en dat de behandelende ge
neesheer verhuizing voorschreef naar een 
omgeving, waar de voor den betrokkene 
schadelijke zeelucht geen invloed op zijn ge
zondheid kon uitoefenen; dat de te verwach
ten verbetering in den physieken toestand 
van W agelaar, die kleermaker van beroep 
was, als gevolg van de verandering van om
geving, zeer zeker niet zou nalaten invloed 
uit te oefenen op zijn arbeidslust; dat, aan
gezien de schoonouders van Wagelaar in- de 
gf:meente Emmen wonen, hij er de voorkeur 
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aan gaf naar Emmen te verhuizen; dat, aan
gezien voor de verhuizing van zijn gezin de 
hulp van Maatschappelijk Hulpbetoon werd 
ingeroepen, de directeur dier instelling ver
zocht of het burgerlijk armbestuur te Em
men bereid was Wagelaar, na zijn eventueele 
komst in deze gemeente, ondersteuning te 
verstrekken, wanneer MaatschappelijkHulp
betoon zich bereid verklaarde de te maken 
kosten van ondersteuning na zijn komst ge
durende drie maanden te restitueeren; 

dat de wethouder van Armwezen te Em
men in antwoord hierop bij schrijven dd. 18 
Juni 1937 mededeelde, dat in deze gemeen
te naast groote werkloosheid een nijpende 
woningnood heerschte, zoodat zeer betwij
feld moest worden, of het Wagelaar zou ge
lukken er een woning te huren; dat volgens 
den wethouder v estiging in de gemeente 
Emmen een ondergang van het gezin waar
schijnlijk t en gevolge zou hebben; dat na
dien door het burgerlijk armbestuur te Em
men omtrent deze aangelegenheid niets meer 
werd vernomen, totdat Wagelaar zich 2 Nov. 
1938 bij dit armbestuur vervoegde met het 
verzoek hem onderstand te willen verleenen; 
dat volgens verklaring van den betrokkene 
hem door Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Haarlem, nadat een door hem gevraagd be
drag van f 500 was geweigerd, uiteindelijk 
f 250 werd toegekend (dat is ongeveer 16 
weken onderstand), terwijl ook de verhuis
kosten ad ± f 50 en de reiskosten van zijn 
vrouw door deze instelling werden betaald; 
dat Wagelaar zich van 2 Mei tot 2 Nov. 
1938 met het bedrag van Maatschappelijk 
Hulpbetoon van Haarlem, mede door mid
del van particuliere liefdadigheid en venten 
(verkapt bedelen) langs de huizen in Em
men staande heeft weten te houden, doch 
hij van den laatstgenoemden datum af vrij 
regelmatig ondersteuning van het burgerlijk 
armbestuur te Emmen heeft moeten ontvan
gen; dat hij aanvankelijk nog als bedeelde 
werd aangewezen voor het verrichten van 
werkzaamheden bij gemeentewerken, doch 
hij al spoedig hiervoor physiek niet geschikt 
bleek te zijn, en dus volledig ten laste van 
het armbestuur kwam; dat verwacht mocht 
worden - hetgeen trouwens mettertijd wel 
is gebleken - dat deze ondersteuning van 
langen duur zou worden, daar Wagelaar zich, 
in verband met zijn lichamelijken toestand 
en de in de gemeente Emmen heerschende 
werkloosheid in deze gemeente moeilijk een 
bestaan als kleermaker zou kunnen schep
pen; dat in verband hiermede aan Maat
schappelijk Hulpbetoon te Haarlem is mede
gedeeld, dat aan Wagelaar bij <liens vertrek 
een te korte termijn van onderstand werd 
toegekend en dat, rekening houdende met 
het bovenstaande, de termijn van onder
stand t en minste op twee jaar had moeten 
zijn gesteld; dat uiteindelijk de termijn van 
onderstand weliswaar is verlengd tot r Nov. 
1939, dat is r½ jaar na vestiging in de ge
meente Emmen, doth zijns inziens deze ter
mijn, gelet op den toestand van dit gezin, 
waarvan een der kinderen bovendien nog 
zwakzinnig (zwaar debiel) blijkt te zijn en 

stellig een blijvend object van zorg voor het 
burgerlijk armbestuur zal worden, te kort is 
en, achteraf beschouwd, ten minste op drie 
jaar zou moeten zijn gesteld; dat het voren
staande in h et kort kan worden samengevat 
als volgt: dat re. vestiging van dit gezin te 
Emmen mogelijk is geworden door de mede
werking van Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Haarlem; dat 2e. , lettende op de physieke 
gesteldheid van Wagelaar, die in Haarlem 
reeds jarenlang op steun van overheidswege 
was aangewezen, redelijkerwijs m ocht wor
den verondersteld, dat Wagelaar te Emmen. 
evenmin in zijn onderhoud kan voorzien als 
in Haarlem; dat een toezegging, zooals aan
vankelij k werd gedaan, om Wagelaar nog 3 
maanden in Emmen te ondersteunen, zijns 
inziens kant noch wal raakte; dat 3e., in
dien vooraf door Maatschappelijk Hulpbe
toon te Haarlem een serieus onderzoek was 
ingesteld of in Emmen een bestaansmogelijk
heid voor Wagelaar was te verkrijgen, men 
ongetwijfeld tot de overtuiging zou gekomen 
zijn, dat dit voor iemand als Wagelaar in. 
Emmen met zijn omvangrijke werkloosheid 
op een mislukking zou uitloopen; dat 4e. , 
het streven van Maatschappelijk Hulpbe
toon te Haarlem, om Wagelaar m et zijn ge
zondheidstoestand, in een boschrijke omge
ving te plaatsen, op zichzelf lofwaardig is, 
doch dit niet had mogen gaan ten koste van 
een andere gemeente; dat terzake met het 
burgerlijk armbestuur of met B. en W. van 
Emmen een grondig overleg had moeten 
plaats vinden; dat opgemerkt zij, dat de 
lichamelijke toestand van Wagelaar alsmede 
van een zijner kinderen nog steeds veel te 
wenschen overlaat; dat 5e. naar zijne mee
ning Maatschappelijk Hulpbetoon te kort is 
geschoten in zijn bij de Armenwet opgelegde 
taak; dat het dan ook aan het burgerlijk 
armbestuur te Emmen wil voorkomen, dat 
een ondersteuningstermijn van r ½ jaar voor 
dezen arbeidsongeschikte absoluut te kort 
is, weshalve dit bestuur verzoekt, met toe
passing van art. 40 der Armenwet en onder 
verwijzing naar het E:. B. van 7 Dec. 1938 
No. 21, te bevorderen, dat de termijn van 
ondersteuning wordt verlengd tot ten min
ste 3 jaar na v estiging in de gemeente Em
men ; 

dat B. en W. van H aarlem hiertegenover 
stellen, dat de directeur van Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Haarlem bij brief van 14 
April 1939, dossier 1677/3 hun college in
lichtte omtrent de omstandigheden, waaron
der het gezin Wagelaar naar Emmen ver
huisd is; dat zij naar aanleiding van dezen 
brief den genoemden directeur machtigden 
om - niet ter wille van vem,ijding van de 
indiening door het gemeentebestuur van Em
m en van een verzoek om toepassing v an art. 
40 der Armenwet, doch uitsluitend op bil
lijkheidsgronden - de kosten van ondersteu
ning aan het burgerlijk armbestuur van Em
men op deszelfs verzoek terug te betalen, 
voor zoover verstrekt tot 2 M ei 1939; dat 
dus gedeeltelijk aan het verzoek van het ge
noemde burgerlijk armbestuur, dat gevraagd 
had de kosten van ondersteuning tot 2 Mei 
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1940 voor rekening van de gemeente H aar
lem te nemen, werd voldaan; dat het ge
meentebestuur van Emmen op 27 Juli 1939 
het verzoek van het burgerlijk armbestuur 
aldaar herhaalde, namelijk om tot 2 Mei 
1940 de kosten van ondersteuning te vol
doen; dat, nadat t erzake met dit gemeente
bestuur gecorrespondeerd was, de directeur 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Haar
lem hun college adviseerde, hem te machti
_gen om op het verzoek van het gemeente
bestuur van Emmen - weer uitsluitend op 
billijkheidsgronden - met beperking van 
,den restitutie-termijn tot 2 Nov. 1939, den 
,datum waarop het gezin 1½ jaar in d e ge
meente Emmen woonde, in te gaan, met welk 
advies hun college zich vereenigde; dat zij 
nog in het bijzonder de aandacht vestigen 
op de navolgende punten: a. dat Wagelaar 
aan den directeur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem verklaard heeft, dat 
hij zich in een boschrijke streek in het oos-
1:en des lands beter gevoelde dan in H aarlem 
.met de voor zijn gezondheid schadelijke zee
damp; b. dat eerst na advies van den ge
meentelijken geneeskundigen- en gezond
heidsdienst te Haarlem het verleenen van 
hulp voor vertrek naar elders in overweging 
genom·en en daarover met het gemeentebe
stuur van Emmen gecorrespondeerd werd, 
nadat verschillende verzoeken van Wagelaar 
tevoren waren afgewezen; c . dat Wagelaar 
buiten den directeur van Maatschappelijk 
:Hulpbetoon te H aarlem om een huis in de 
gemeente Emmen heeft gehuurd; d . dat 
eerst, toen dit vaststond, tot verstrekking 
van een bedrag van f 250, benevens verhuis-, 
reis- en verblijfkosten werd overgegaan; 
.e. da t de betrokkene, van beroep kleerma-
1<:er, aan den directeur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem verklaarde ervan 
overtuigd t e zijn, dat hij met het genoemde 
·bedrag van f 250 in zijn onderhoud zou kun
nen voorzien en zonder steun zou kunnen 
rondkomen; f . dat het burgerlijk armbestuur 
te Emmen en op deszelfs voetspoor het ge
meentebestuur van Emmen nimmer vergoe
,din g van de ondersteuningskosten gevraagd 
hebben voor een langeren termijn dan twee 
jaar , terwijl men thans restitutie vraagt van 
de gedurende een termijn van drie jaar ge
maakte en te maken kosten van ondersteu
ning; g. dat Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Haarlem - en vele andere diensten voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon in Nederland 
- de goede gewoonte hebben om, indien een 
a rmlastige hulp verzoekt voor of het voor
nemen te kennen geeft om te verhuizen naar 
een andere gemeente en die verhuizing om 
medische en/of sociale of dergelijke redenen 
wenschelijk is, in overleg te t reden met het 
bestuur dier gemeente met verzoek om de 
eventueele benoodigde ondersteuning over te 
nemen en onder bereidverklaring om de kos
ten van deze eventueele ondersteuning te 
restitueeren gedurende een bepaalden ter
mijn, welker lengte afhankelijk is van ver
schillende factoren, doch slechts zelden een 
jaar overschrijdt; en h . dat in dit licht be
zien moet worden de bereidverklaring van 

den directeur van Maatschappelijk Hulpbe
toon te H aarlem om de kosten van onder
steuning, gemaakt gedurende een periode 
van anderhalf jaar , terug te betalen, welke 
verklaring dus slechts op billijkheidsgronden 
berust; 

0 . dat uit de stukken blijkt, dat de Dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Haar
lem door de verhuizing van Wagelaar naar 
Emmen te bekostigen invloed op <liens 
komst in die gemeente heeft uitgeoefend; 

dat er evenwel reeds hierom geen grond 
bestaat om in dit geval tot toepassing van 
art. 40, tweede lid der Armenwet over te 
gaan, nu de D ienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem de ondersteuning 
van het gezin Wagelaar nog gedurende an
derhalf jaar na de vestiging in de gemeente 
Emmen voor zijne rekening heeft genomen; 

dat het Burgerlijk armbestuur te Emmen 
weliswaar van meening is, dat deze termijn 
t~ ko~t is, nu het hier een armlastige betreft, 
die met tot werken in staat is doch dat dit 
niet opgaat ; ' 

dat toch op grond van de t er zake ontvan
gen ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat, al heeft Wagelaar een zwakke ge
zondheid, welke hem ongeschikt maakt voor 
zwaren lichamelijken arbeid, hij zeer zeker 
we! in staat moet worden geacht om zijn 
vak - het beroep van k leermaker - uit te 
oefenen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van d e Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te verklaren, dat een geval , als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet , z ich hier niet voor
doet en dit art. mitsdien met betrekking tot 
dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B .) 

27 ] anuari 194I. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Z aken. (Ar
menwet art. 40.) 

Wei heeft het gemeentelijk crisisbu
reau te E. door bekostiging der verhui
zing van het armlastig gezin tot de 
komst daarvan t e R. medegewerkt, doch 
dit is eerst geschied, nadat uit overge
legde bescheiden was gebleken, dat d e 
armlastige te R . te werk was gesteld, 
terwijl niet gebleken is, dat hij slechts 
voor een proeftij d , als bedoeld bij art. 
1639/ B . W . was aangenomen. Voor toe
passing van a rt. 40 2e lid is derhalve 
geen reden. 

D e Secretar is-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van Jan Ehr
hardt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 Jan. 1941, no. 16); 
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0. dat Jan Ehrhardt zich op 12 Sept. 1939 
met zijn gezin te Rotterdam vestigde, ko
mende uit Eindhoven, waar op zijn verzoek 
het gemeentelijk crisisbureau aldaar hem 
aan gratis vervoer van zijn inboedel had ge
holpen, nadat Ehrhardt's vrouw een brief 
had overgelegd van haar schoonzuster, die 
dienstbode was bij de familie Glaser te Rot
terdam, waaruit bleek, dat Ehrhardt te werk 
was gesteld bij de N. V. Nederlandsche 
Kunstharsperserij, van welke N. V. de heer 
Glaser directeur was; 

dat reeds na ruim een maand na zijne 
voormelde tewerkstelling op 3 Sept. 1939, 
Ehrhardt wegens ongeschiktheid werd ont
slagen, waarna hij zich om ondersteuning bij 
den gemeentelijken dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Rotterdam aanmeldde; 

dat het bestuur van deze instelling, van 
oordeel, dat een geval als bedoeld bij art. 40 
der Armenwet zich hier zou hebben voorge
daan, de tusschenkomst van Ged. Staten 
van Zuid-Holland heeft ingeroepen, opdat 
worde beslist, dat de kosten van ondersteu
ning van het genoemde gezin voor den tijd 
van een jaar ten laste van de gemeente Eind
hoven komen; 

dat Maatschappelijk Hulpbetoon daarbij 
aanvoert, dat volgens verkregen inlichtingen 
Ehrhardt slechts op proef in dienst zou zijn 
genomen, terwijl het orgaan van steunver
lecning te Eindhoven zonder het resultaat 
van deze proef af te wachten en zonder zich 
zekerheid te verschaffen aangaande de werk
gelegenheid van den betrokkene de verhui
zing van Ehrhardt en zijn gezin mogelijk 
heeft gemaakt; 

dat B. en W. van Eindhoven van meening 
zijn, dat hier voor de toepassing van art. 40 
der Armenwet geen reden bestaat, aange
zien noch uit den brief van Ehrhardt's zus
ter noch uit een later ontvangen bericht van 
de N. V. Nederlandsche Kunstharsperserij 
zou zijn gebleken, dat Ehrhardt slechts op 
proef bij deze vennootschap te werk was ge
steld ; 

0 . dat het gemeentelijk crisisbureau te 
Eindhoven weliswaar door bekostiging van 
de verhuizing van het gezin Ehrhardt tot de 
komst van di t gezin te Rotterdam heeft me
degewerkt, <loch dat dit blijkens de overge
legde stukken eerst is geschied, nadat uit een 
overgelegden brief van Ehrhardt's zuster, 
later door een schrijven van de na te melden 
vennootschap van 14 Nov. 1939 bevestigd, 
was gebleken, dat hij bij de N. V. Neder
landsche Kunstharsperserij te werk was ge
steld; 

dat de hierbedoelde dienstbetrekking nu 
wel reeds op 7 October r939 is geeindigd, 
omdat Ehrhardt in zijn werk niet voldeed, 
<loch dat onder de gegeven omstandigheden 
geen aanleiding bestaat het gemeentelijk 
crisisbureau te Eindhoven wegens verzuim 
van nader onderzoek in deze van lichtvaar
digheid te betichten, nu vaststaat, dat de 
ondersteunde v66r zijn vertrek uit Eindho
ven bij de genoemde N . V. werk had gevon
den, terwijl niet geblekeri. is, dat hij slechts 
voor een proeftijd; als bedoeld bij art. 1639 1 

L . 1941. 

B. W. was aangenomen; dat dit laatste niet 
kan worden afgeleid uit het schrijven van 
de N . V. Nederlandsche Kunstharsperserij 
van 22 Oct. 1940, waarin de directeur te 
kennen heeft gegeven bij de indienstneming 
van Ehrhardt hem te hebben gezegd, het 
met hem te willen .,probeeren"; 

dat, gelet op een en ander, hier geen vol
doende grond aanwezig is tot toepassing van 
art. 40, 2e lid, der Armenwet; 

Gezien deze wet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat geen termen bestaan de 
kosten van ondersteuning van het armlastige 
gezin Ehrhardt te Rotterdam ten laste van 
de gemeente Eindhoven te brengen. 

(A. B.) 

27 ]anuari z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
m enwet art. 40.) 

E en geval van afschuiving is niet aan, 
wezig, waar de door Maatsch. Hulpbe
toon te H. verleende ondersteuning van 
f xo voor een week, al is hieraan wellicht 
de mededeeling van den armlastige voor
afgegaan, dat hij dit bedrag wilde bezi
gen om zijn schip naar elders te doen 
sleepen, door het feit, dat het gezin ge
brek had aan middelen tot levensonder
houd in de toenmalige zeer buitenge
wone omstandigheden ( oorlog) volko
men gemotiveerd mocht heeten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende de betaling 
van de kosten van ondersteuning van het 
gezin M. de Vries; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Jan. 1941, no. 23; 

0. dat Melle de Vries, van beroep kermis
reiziger (oliebollenkraam) begin Mei 1940 
met zijn woonschip te Haarlem lag, waar hij 
tengevolge van den oorlog zich genoodzaakt 
zag zijn bedrijf stop te zetten en zich op 15 
of 16 Mei 1940 om steun tot Maatschappelijk 
Hulpbetoon te wenden; dat hij op 18 Mei 
1940 van die instelling eene uitkeering in 
levensmiddelen ontving, waarna volgde eene 
ondersteuning in geld ten bedrage van f IO, 

welke hij bezigde voor het doen sleepen van 
zijn woonschip naar Leidschendam, waar hij 
naar zijn zeggen thuis behoorde; dat hij, al
daar op 23 Mei 1940 met zijn gezin aange
komen, spoedig genoodzaakt was zich om 
steun tot Maatschappelijk Hulpbetoon in die 
gemeente te wenden; 

dat het bestuur der gemeentelijke instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Leidschendam van oordeel is, dat art. 40 der 

3 
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Armenwet in dit geval toepassing behoort te 
vinden en dat de kosten van ondersteuning 
van het gezin De Vries ten laste van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Haarlem behoo
ren te worden gebracht, daartoe aanvoeren
de, dat De Vries volgens diens zeggen reeds 
op 14 April 1940 te Haarlem is gekomen; 
dat Maatschappelijk Hulpbetoon te Haar
lem hem en zijn gezin aanvankelijk van den 
noodigen steun heeft verstoken gelaten; dat 
hem door uitlatingen van ambtenaren duide
lijk bleek, dat men hem gaarne uit Haarlem 
zou zien vertrekken; 

dat B. en W . van Haarlem daarentegen 
hier geen geval van afschuiving van een 
armlastig gezin aanwezig achten, waartoe zij 
aanvoeren, dat De Vries omstreeks 30 April 
1940 van uit Leidschendam te Haarlem was 
gekomen, waar hij echter slechte zaken had 
gedaan, zoodat hij niet had kunnen vertrek
ken; dat de huisbezoeker, voordat het ver
zoek van De Vries om steun voor zijn vertrek 
was ingekomen, heeft geadviseerd hem een 
onderstand van f 10 per week toe te kennen; 
dat werd besloten, aan De Vries voor een 
week dit bedrag te verstrekken; dat de huis
bezoeker geen aandrang op hem heeft uitge
oefend, naar Leidschendam te vertrekken 
en voor dat doe! geldelijke hulp te vragen; 

0. dat de ondersteuning van f 10, welke 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Haarlem 
aan het gezin De Vries heeft verleend, al is 
hieraan wellicht de mededeeling van De 
Vries voorafgegaan, dat hij dit bedrag wilde 
bezigen om zijn schip naar Leidschendam te 
doen sleepen, door het feit, dat het gezin ge
brek had aan middelen tot levensonderhoud, 
althans onder de toenmalige zeer buitenge
wone omstandigheden volkomen gemoti
veerd mocht heeten, zoodat deze instelling 
bezwaarlijk een verwijt ter zake van het ver
strekken van de genoemde som kan treffen; 

dat ook overigens, al zouden sommige uit
Jatingen, door ambtenaren van de bedoelde 
instelling jegens De Vries gedaan, wellicht 
als een aanrnoediging tot vertrek naar Leid
schendam kunnen zijn beschouwd, tegenover 
de door B. en W . van Haarlem gegeven 
voorstelling van zaken niet voldoende is aan
getoond, dat hier zoodanige invloed op de 
komst van het gezin De Vries te Leidschen
dam zou zijn uitgeoefend, dat deze tot toe
passing van het bepaalde in h et tweede lid 
van art. 40 der Armenwet zou behooren te 
Jeiden; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te verklaren, dat een geval als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B.) 

30 ]anuari z94z. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. ( Gemeen
tewet art. 228j; Ambtenarenwet 1929 
art. 60.) 

Art. 228, lid 1, aanhef en onder j , der 
Gemeentewet ziet uitsluitend op bur
gerrechtelijke en niet op administratief
rechtelijke gedingen, zoodat voor het 
voeren van een twistgeding krachtens 
de Ambtenarenwet 1929 geen goedkeu
ring van het desbetreffende raadsbesluit 
door de Gedeputeerde Staten der pro
vincie is vereischt. 

Ten onrechte heeft het Ambtenaren
gerecht het beroep tijdig geacht. Gesteld 
was nl., dat het was gericht tegen een 
,,weigering" om salaris te betalen, welke 
weigering zou zijn gebleken, nadat bin
nen zekeren, redelijken termijn een ver
zoek om salaris-betaling nog niet was 
beantwoord. In feite echter was reeds 
maanden eerder door B. en W. bericht 
- bij schrijven, dat omkleed was met 
redenen, die overigens niet meer ten 
gronde mogen warden beoordeeld -, dat 
het salaris over de verstreken maand 
niet zou worden uitbetaald, daar de be
trekking automatisch was vervallen, 
welk schrijven deze algemeene strek
king had, dat ook over latere maanden 
geen salaris meer zou warden uitgekeerd. 

Uitspraak in zake: 
Het College van B . en W . der gemeente 

Almkerk, eischer in hooger beroep, verte
genwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr. E . J.E. G. Vonken
berg, advocaat te Gorinchem, 

tegen: 
M. Voorthuyzen-Bremer, wonende te Dus
sen, gedaagde in hooger beroep, voor wie ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Dr. Mr. W . Schuurmans Stek
hoven, wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge-

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. enz.; 
In rechte: 
0. dat de conclusie, in de contra-memorie, 

tot niet-ontvankelijkverklaring van eischer 
in het ingestelde hooger beroep, steunt op 
dezen grond, dat bij het beroepschrift ont
breekt de ingevolge art. 228, lid 1, onder j, 
der Gemeentewet vereischte goedkeuring 
van het desbetreffende besluit van den raad 
der gemeente Almkerk tot het voeren van 
het onderhavige rechtsgeding; 

0 . echter dat art. 228, lid 1, aanhef en 
sub j, der Gemeentewet - krachtens het
welk aan de goedkeuring der Ged. Staten 
moeten warden onderworpen besluiten (be
houdens die, bedoeld in art. 177, laatste lid) 
der gemeentebesturen betreffende het voe
ren van rechtsgedingen door de gemeente, 
hetzij in eersten aanleg, hetzij in hoogec be
roep of cassatie - uitsluitend betrekking 
heeft op burgerrechtelijke en niet op admi-



35 30 J ANU ARI 1941 

nistratiefrechtelijke gedingen, zoodat voren
bedoelde, namens gedaagde aangevoerde 
grand moet warden verworpen en eischer ont
vankelijk is in het tijdig ingestelde hooger 
beroep, nu ook overigens niet is gebleken van 
eenigen grand, welke tot niet-ontvankelijk
verklaring van eischer in dat beroep zoude 
moeten leiden; 

0. dat voor den Raad vaststaat, dat door 
de raden der gemeenten Almkerk en Dussen 
respectievelijk in hun vergaderingen van 6 
Mei en 1 Augustus 1930, en van II April en 
27 Juni 1930 is vastgesteld de ,,Regeling om
trent aanstelling van een gemeente-vroed
vrouw voor de gemeenten Almkerk en Dus
sen", welke ,,Regeling" is goedgekeurd door 
Ged. Staten van Noordbrabant bij besluit 
van 15 October 1930, G. Nr. 261; 

0. dat art. 3 van die Regeling luidt : ,,De 
benoeming geldt niet !anger dan voor den 
duur van deze regeling." en dat art. 8 daar
van het navolgende inhoudt: ,,Deze regeling 
gaat in 1 Sept. 1930, met dien verstande, dat 
voorbereidende maatregelen reeds v66r dien 
dag kunnen warden getroffen. Zij geldt voor 
een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren 
en wordt geacht telkens voor een gelijk tijd
vak te zijn verlengd, indien niet ten minste 
zes maanden te voren door een der partijen 
opzegging is gedaan."; 

0. dat Burgemeester en Wethouders der 
gemeenten Almkerk en Dussen, gelet op art. 
2 van vorenbedoelde ,,Regeling" - hetwelk 
onder meer inhoudt, dat de gemeente-vroed
vrouw wordt benoemd door Burgemeester en 
Wethouders dier gemeenten - bij besluit 
van 29 Januari 1937 gedaagde met ingang 
van 15 Februari 1937 hebben benoemd tot 
gemeente-vroedvrouw voor die gemeenten, 
zulks op een wedde van f 800 per jaar, en 
den pensioensgrondslag voor haar in die be
trekking hebben vastgesteld op f 800 ; 

0. dat aldus gedaagde haar werkzaam
heden in die betrekking heeft aangevangen 
op 15 Februari 1937; 

0. dat voorts vaststaat, dat de Raad der 
gemeente Almkerk in zijn vergadering van 
9 November 1938 heeft besloten meerbe
doelde ,,Regeling" op te zeggen ,,met ingang 
van den datum tot welke deze regeling, over
eenkomstig art. 8 geldt, zijnde 1 September 
1939"; 

0. dat allereerst beantwoording behoeft de 
vraag of gedaagde, toenmaals klaagster, ont
vankelijk was in haar bij het Ambtenaren
gerecht te 's-Hertogenbosch ingestelde be
roep; 

0. dat de eerste rechter, blijkens de laatste 
rechtsoverweging der beroepen uitspraak, 
die vraag bevestigend heeft beantwoord zulks 
op grand, dat door de gemeente Almkerk of 
haar orgaan geen enkel uitdrukkelijk besluit, 
hetzij tot ontslag hetzij tot niet-uitbetaling 
van salaris is genomen, en er voor het nemen 
van zoodanige besluiten een tijdsbepaling 
ontbreekt, zoodat gedaagde, toenmaals klaag
ster, tijdig bij het Ambtenarengerecht in be
roep is gekomen; 

O. dat deze Raad dien rechter daarin niet 
vermag te volgen; 

0. toch dat wel degelijk door eischer met 
zooveel woorden een besluit is genomen no
pens weigering van de door gedaagde ver
zochte salarisbetaling over de maand Sept. 
1939, van welk besluit aan gedaagde mede
deeling is gedaan bij den in den aanhef de
zer uitspraak bedoelden brief van 30 Sept. 
1939; 

0. dat uit den, aldaar geciteerden, inhoud 
van dien brief blijkt, dat eischer het stand
punt innam, dat de aanstelling van gedaagde 
met ingang van 1 September 1939 automa
tisch kwam te vervallen, moetende in ver
band hiermede, naar 's Raads oordeel, tevens 
warden aangenomen, dat het weigeren van 
uitbetalen van salaris over de maand Sept. 
1939 had een algemeene strekking, en we! 
die tot het niet meer betalen van salaris aan 
gedaagde sinds dien datum; 

0. dat de Raad van oordeel is in deze pro
cedure onbeantwoord te moeten laten de 
vraag, of inderdaad de aanstelling van ge
daagde met ingang van 1 September 1939, 
door de opzegging van vorenbedoelde ,,Re
geling", automatisch is komen te vervallen, 
aldus voorbijgaande de vraag, of ten deze 
art. 135 der Gemeentewet en art. 37 der 
Armenwet toepassing hadden moeten vin
den; 

0. immers dat, indien in casu wel zou 
kunnen warden gesproken van een perfect 
geworden automatisch-vervallen van ge
daagdes betrekking - en indien het Ambte
narengerecht te 's-Hertogenbosch het in de
zen tot oordeelen bevoegde Gerecht zoude 
zijn - alsdan gedaagde in elk geval binnen 
30 dagen na vorenbedoelde mededeeling van 
30 September 1939 in beroep had kunnen 
en moeten komen bij dat Ambtenarengerecht, 
indien zij meende tegen een beweerd ,,ont
slag" en het niet-uitbetalen van salaris be
zwaren te moeten maken, zoodat dan het 
eerst op 4 April 1940 ingestelde beroep door 
den eersten rechter niet-ontvankelijk had 
moeten warden verklaard op grand van over
schrijding van den voor beroep gestelden 
termijn; 

0 . dat voorts, indien dat automatisch-ver
vallen en zoo ook het in meerbedoelde mede
deeling van 30 September 1939 vervatte be
sluit niet als perfect zouden moeten warden 
aangemerkt, gedaagde alsdan niet geacht 
kan warden rechtstreeks in haar belangen te 
zijn getroffen, weshalve - wederom aange
nomen dat het Ambtenarengerecht in casu 
het bevoegde Gerecht is -, gelet op het 
bepaalde in art. 24 der Ambtenarenwet 1929, 
zij alsdan toch ook in haar beroep niet had 
mogen zijn ontvangen; 

0 . dat gedaagde wel heeft gesteld, dat -
toen op een desbetreffend schrjjven van haar 
gemachtigde, van 5 Maart 1940, aan eischer 
door dezen niet werd geantwoord - eischer 
geacht moet warden eerst toen geweigerd te 
hebben een besluit te nemen nopens het ,,ont
slag" en de salarisbetaling, <loch dat, gelijk 
uit het vorenstaande volgt, dit verweer moet 
warden verworpen, zijnde immers reeds bij 
brief van eischer van 30 September 1939 
van een met redenen omkleed besluit aan 
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gedaagde mededeeling gedaan, zoodat voor 
het aannemen van een fictie, als door ge
daagde is gedaan, geen plaats is; 

0 . dat met betrekking tot de subsidiair in 
eersten aanleg gedane vordering tot toeken
ning van wachtgeld moge worden opgemerkt, 
.dat door of namens gedaagde v66r het aan
hangig maken van het onderhavige geding 
a.an eischer nimmer toekenning van wacht
geld is gevraagd en in casu van weigering 
of fictieve weigering van wachtgeld door 
eischer niet met recht kan worden gesproken; 

0 . dat derhalve de uitspraak, waarvan 
beroep, niet in stand kan blijven en deze 
Raad, doende hetgeen het Ambtenarenge
recht had behooren te doen, gedaagde, toen
maals klaagster, alsnog niet-ontvankelijk 
moet verklaren in haar bij dat Gerecht inge
steld beroep; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Verklaart eischer ontvankelijk in zijn hoo

ger beroep; 
Vemietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart ·M. Voorthuyzen-Bremet _ voor

noemd, alsnog niet-ontvankelijk in haar bij 
het Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch 
ingesteld beroep. (A. B.) 

z Februari z94z . BESLUIT van den Seer.
Gen. van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 97.) 

Het, tegen geldelijke belooning, bij
houden van de boeken van eenige midc 
denstanders en het opmaken van de 
jaarlijksche balans en winst- en verlies
rekening ten behoeve van eenige parti
culiere ondememers zijn niet aan te 
merken als ,,bedieningen" in den zin van 
art. 97 2e lid onder b, waarvoor vrijstel
ling behoort te worden gevraagd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door W . F. 
van Dort, te Wilnis, onderwijzer aan de 
Roomsch-Katholieke jongensschool te Mij
<lrecht, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Utrecht van 16 April 1940, 3e afd., No. 
958/801, waarbij hem de vrijstelling, bedoeld 
in art. 97, tweede lid, onder b , der Lager
Onderwijswet 1920, is geweigerd voor de bij
houding van boeken en de opmaking van 
de balans en verlies- en winstrekening ten 
behoeve van particuliere ondememers; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Jan. 1941,. No. 1; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
evenvermeld besluit aan W . F. van Dort, 
onderwijzer aan de Roomsch-Katholieke 
jongensschool te Mijdrecht en wonende te 
Wilnis, de vrijstelling, bedoeld in art. 97, 
tweede lid, onder letter b, der Lager-Onder
wijswet 1920, voor de bijhouding van boeken 
en de opmaking van de balans en verlies- en 
winstrekening ten behoeve van particuliere 
ondememers, hebben geweigerd, uit overwe-

ging, dat de adressant heeft medegedeeld, 
dat hij, in het bezit van de akte handelsken
nis lager onderwijs, thans verder studeert 
voor de akte boekhouden middelbaar onder
wijs; dat hij tevens verbonden is aan cursus
sen voor het rniddenstandsdiploma en ook 
reeds vroeger dergelijke lessen heeft gege
ven; dat hij, teneinde met de practijk in aan
raking te komen, voor een drietal midden
standers de boeken bijhoudt en ook voor een 
drietal zaken de jaarlijksche balans en ver
lies- en winstrekening opmaakt; dat hij 
meende en nog meent, dat hij , aldus doende, 
niet in strijd handelt met de wettelijke bepa
ling, welke de uitoefening van beroep of be
drijf, buiten het geven van onderwijs ver
biedt ; dat de Inspecteur van het Lager On
derwijs in de inspectie Breukelen een andere 
meening is toegedaan; dat hij dientengevol
ge er de voorkeur aan geeft te vermijden, 
dat er in een of ander opzicht moeilijkheden 
ontstaan; dat hij, om volledig te zijn, voor 
zijn gezin, hetwelk twaalf kinderen telt, noo
de de aan zijne nevenwerkzaamheden ver
bonden voordeelen zou missen; dat hun col
lege van oordeel is, dat voor het geven van 
les·sen aan cursussen tot opleiding voor het 
middenstandsdiploma, zijnde het geven van 
onderwijs, geen vrijstelling, als bedoeld in 
art. 97, tweede lid , onder letter b, der Lager
Onderwijswet 1920, vereischt is; dat wat be
treft de bijhouding tegen geldelijke beloo
ning van boeken van een drietal midden
standers en de opmaking van de jaarlijksche 
balans en verlies- en winstrekening voor een 
drietal zaken, er geen sprake is van ve'rvul
ling van betrekkingen, welke vallen onder 
,,bedieningen" in den zin van de vorenaan
gehaalde wetsbepaling; dat derhalve, om de 
genoemde werkzaamheden te mogen verrich
ten aan hun college vrijstelling van de vo
renaangehaalde verbodsbepaling behoort te 
worden gevraagd, waarbij niet van invloed 
is de mededeeling van den verzoeker, dat hij 
die werkzaamheden ook verricht om met de 
practijk van het boekhouden in aanraking 
te komen; dat, gelet op den aard van deze 
nevenbetrekkingen, de vrees alleszins gewet
tigd is, dat de omvang van de daaraan ver
bonden bemoeienis, gevoegd bij de andere 
c!oor den verzoeker vervulde bijbetrekkin
gen, zijne studie voor de akte boekhouden 
middelbaar onderwijs en de verzorging van 
zijn groot gezin, een ongunstigen invloed op 
zijn taak als onderwijzer zal uitoefenen; dat 
hun college mitsdien te dezer zake oordeelt, 
dat het belang van het onderwijs, als pri
mair belang, zich verzet tegen het verlee
nen van de bedoelde vrijstelling; 

dat van deze beslissing W. F. van Dort 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten in hun besluit hebbe.'l overwogen, dat 
de bedoelde werkzaamheden van hem, ap
pellant, vallen onder ,,bedieningen", als ver
meld in art. 97, lid 2, sub b der Lager-On
derwijswet 1920 ; dat hij van oordeel is, dat 
deze overweging onjuist is; dat immers dit 
wetsartikel spreekt van ambten en bedie
ningen, die men bekleedt; dat het verrich
ten van enkele diensten voor anderen niet 
kan zijn het bekleeden van een of meer be-
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dienip.gen, te minder, wanneer die enkele 
diensten verricht worden op dagen en uren, 
zooals in casu het geval is, die _hij zelf daar
voor wil gebruiken; dat het bekleeden van 
een bediening, als de Lager-Onderwijswet 
1920 aangeeft, evenzeer als het bekleeden 
van een ambt, veronderstelt het bestaan van 
een dienstbetrekking, welke medebrengt een 
gezagsverhouding tusschen dengene, die de 
bediening (het ambt) bekleedt en hem, te 
wiens behoeve deze de bediening (het ambt) 
vervult; dat bij het verrichten van enkele 
diensten, als waarvoor door hem vrijstelling 
is gevraagd, noch dienstbetrekking, .noch ge
zagsverhouding is te onderkennen; dat hij 
mitsdien voor het door hem verrichten van 
die enkele diensten· gee.n vrijstelling van Ge
deputeerde. Staten behoeft; da't, ware het an
ders, de gronden, waarop de weigering van 
Ged. Staten steunt, onjuist zijn; dat het im
mers onjuist is te veronderstellen, dat het 
benutten van zijn akte handelskennis lager 
onderwijs aan • cursussen voor · het mi'dden
standsdiploma en (of) zijn studie voor boek
houden middelbaar onderwijs een ongunsti
gen invloed zullen uitoefenen op zijn taak 
als ondeFwijzer in de klas; dat immers het 
bezit van bijakten en gebruikmaking daar
van het te geven onderwijs, ook dat in de 
school voor gewoon lager onderwijs, gunstig 
moeten beinvloeden; dat immers de verzor
ging van een groot gezin . de paedagogische 
kennis ·vari den onderwijzer moet ten goede 
komen; dat de in art. 97, lid 2., sub b der 
Lager-Onderwijswet 1920 vermelde . vrijstel
Iing dan ook slechts geweigerd wordt, om
dat de onderwijzer door de bemoeiingen, die 
zijn ambt of bediening van he·m eischt, in 
ongewenschte verhouding ko'mt te verkee
ten tot de ouders der leerlingen van zijn 
school, of omdat daardoor het prestige van 
den ·onderwijzer schade lijdt; dat zoodanige 
bezwaren niet door Ged. Staten zijn aan-
gevoerd en ook niet bestaan; · 

· 0. dat des appellants bovenbedoelde 
werkzaamheden, te· weten het, tegen gelde
lijke belooning, bijh_ouden van de boeken 
van eenige middenstanders en het opinaken 
van de jaarlijksche balans en verlies- en 
winstrekening ten behoeve van eenige parti
culiere ondernemers, niet zijn aan te m erken 
als bedieningen in den zin van artikel 97, 
2e lid, onder b, der Lager-Onderwijswet 
1920, waarvoor ingevolge deze wetsbepaling 
vrijstelling behoort te worden gevraagd; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23/i940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
m enten van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van ·het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 16 April 
1940, 3e Afd., No. g,8/801, t e beslissen, dat 
de appellant voor het verrichten van de bo
venvermelde werkzaamheden geen vrijstel
ling, als bedoeld in art. 97, 2e lid, onder b der 
Lager-Onderwijswet 1920 behoeft. 

(A. B.) 

4 Februaci 194z. BESLUIT van den Seer. 
Gen. van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 101.) 

W aar · het accountantsonderzoek der 
administratie van het schoolbestuur 
eerst pleegt te geschieden na het sluiten 
der boeken over eenig jaar, zijn de kos
ten van dat onderzoek over 1937 terecht 
gerekend tot die over het jaar 1938. 

De kosten van het huren van een lo
kaal ter voorziening in de behoefte aan 
schoolruimte strekt ter verzekering v an 

. den goeden gang van het onderwijs_ en 
komt dus voor vergoeding ingevolge art. 
_101 in aanmerking. 

De Secretaris-Generaal van het Departe~ 
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul-. 
tuurbescheri:ning, · . 

Gezien het beroep, ingesteld door het ge
meentebestuur van .Groningen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gro.ningen van 26 
Sept. 1940; Letter K , 5e afc;leeiing, waarbij 
met vernietigi~g in zooverre van het besluit 
van den raad der gemeente Groningen van 
13 Nov. 1939, No. 34, het bedrag der volgens 
art. IQI, eerste lid. der Lager· _On.derwijswet 
1929 voor vergoeding in aanmer)ring komen: 
de uitgaven over het dienstjaar 1938 voor 
de van de Vereeniging tot bevordering_ van 
C:hristelijk lager en meer uitgebrei<;i lager 
onderwijs te _ Groningen uitgaande scholen 
voo_r gewoon lager ·onderwijs nader vastge
steld is op f 26,417:59_ en ,voor de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs o·p f 3925.50; 

Den Raad van State, Afdeelin1,r voor de 
Geschillen . van Bestuur; gehoord, (ad vies 
van 15 Jan. 1941, No. 22); 

0. dat de raad der gemeente Groningen in 
zijne vergadering van 13 November 1939 
c:mder No. 34 o. m. heeft besloten de vergoe
ding, bedoeld bij art. 10_1 der Lager Onder
wijswet 1920 over 1g_,8 voor de Vereeniging 
tot bevordering van Christelijk lager en .meer 
uitgebreid lager onderwijs, voor zooveel het 
lager onderwijs betreft ·vast_ te stellen op 
f 18,987.40, en de ingevolge art. 101, re lid 
der wet vobr vergoeding in 11anmerking ko
mende uitgaven vast te stellen: 

voor de scholen voor lager onderwijs 
in de Oliemulderstraat op f 2572 .35 
aan het Guyotplein op f 2975.10 
op het Schoolholm op f 3976.33 
aan de Nassaulaan - op f 3063.48 
in de D . Huizingastraat op f 5490-40 
in de F,'olkingestraat op f 2400.75 en 
f 2213 .46 voor uitgebreid la-

ger onderwijs; 
voor de school voor 
lager onderwijs aan 
de Sumatralaan op f 5211.65 en 

f 1648.57 voor uitgebreid la
·ger onderwijs; 
alzoo in totaal voor 
lager onderwijs op -----

f 3862.03 voor uitgebreid Ia
~er onderwijs; 

f 25,690.06 en 
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dat, nadat het bestuur van de genoemde 
v ereeniging van dit besluit bij Ged. Staten 
der provincie Groningen in beroep was ge
komen, aanvoerende, dat de gemeenteraad 
ten onrechte geen rekening heeft gehouden 
met de volgende uitgaven van het school
bestuur: re. een bedrag van f 505 wegens 
kosten van het accountantsrapport betref
fende de administratie van het jaar 1937, 
2e. een bedrag van f 286 wegens huur van 
een lokaal in het perceel Schoolholm 10 I, 
in gebruik bij de school voor gewoon lager 
onderwijs Folkingestraat 9, dit college bij 
zijn besluit van 26 Sept. 1940, letter K , 5e 
afdeeling, met gegrondverklaring van het be
roep van het bestuur der Vereeniging tot be
vordering van Christelijk lager en meer uit
gebreid lager onderwijs te Groningen tegen 
het besluit van den raad der gemeente Gro
n ingen dd. 13 Nov. 1939, No. 14, voor zoo 
ver het strekt tot vaststelling van de volgens 
art. 101, eerste lid der Lager Onderwijswet 
1920 voor vergoeding in aanmerking komen
de uitgaven, het bedrag dier uitgaven over 
het dienstjaar 1938 nader heeft vastgesteld 
voor de van de genoemde vereeniging uit
gaande scholen voor gewoon lager onderwijs 
op f 26,417.59 en voor de scholen voc,,· uit
gebreid lager onderwijs op f 3925.50, daarbij 
overwegende, met betrekking tot het hier
voren onder punt 1 vermelde, dat de werk
zaamheden wegens de controle van de ad
ministratie van het jaar 1937 en van de 
heffing van het schoolgeld voor de school 
aan het Guyotplein over het cursusjaar 1936/ 
1937 volgens de door den appellant ver
strekte inlichtingen nagenoeg uitsluitend in 
het jaar 1938 zijn verricht, zoodat zij moe
ten worden geacht te behooren tot de kosten 
der van den appellant uitgaande scholen 
over het dienstjaar 1938 ; dat wat betreft de 
in de kosten van het accountantsonderzoek 
1'egrepen vergoeding van f QO voor het doen 
van aangifte voor de belasting van de Doode 
Hand over 1937 en de behandeling met den 
Inspecteur der belastingen van de aangiften 
over 1935 en 1936 op denzelfden grond moet 
worden aangenomen, dat zij behooren tot het 
dienstjaar 1938; dat schrapping van deze 
laatste kosten ook niet te verdedigen is met 
een beroep op de omstandigheid, dat school
gebouwen, uitsluitend dienende tot inrich
tingen van lager onderwi_is, niet door de 
belasting van de Doode H and worden ge
troffen, aangezien het schoolbestuur wel ver
plicht was tot het doen van onder punt 2 
vermelde, dat de in art. 101. eerste lid be
doelde kosten der scholen in de wet niet zoo
danig nader zijn omschreven en beperkt, dat 
daaronder niet de kosten van het huren van 
een lokaal over 1938 ten behoeve van het 
onderwijs aan de school voor gewoon lager 
onderwijs Folkingestraat No. 9 zouden kun
nen worden verstaan; dat mitsdien de 
bedragen van de volgens artikel 101, eerste 
lid der Lager Onderwijswet 1920 voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
dienen te worden verhoogd en wel voor alle 
van den appellant uitgaande scholen tezamen 
met f 505 te verdeelen over de scholen voor 

gewoon lager en voor uitgebreid lager on
derwijs in verhouding tot het aantal leerlin
gen van elk dier soorten van scholen en 
voorts voor de scholen voor gewoon lager 
onderwijs met f 286; 

dat van deze beslissing B. en W. van Gro
ningen, daartoe gerechtigd m~evolge het 
door den gemeenteraad op 24 April 1939 in
gevolge art. 212, laatste lid der gemeentewet 
genomen besluit, in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat zij zich met de genomen 
beslissing niet kunnen vereenigen; dat de 
door het schoolbestuur in rekening gebrachte 
bedragen door den raad zijn verminderd met 
f 535 en niet - zooals het schoolbestuur 
aangeeft - met f 505, welk eerste bedrag 
als volgt kan worden gespecificeerd: 

controle van de administratie over 
1937 en rapport f 400 

onderzoek schoolgeld Guyotplein 
cursusjaar 1936/1937 f 45 

aangifte belasting van de Doode 
H and over 1937 en behandeling 

met den Inspecteur van de aangiften 
over 1935 en 1936 . f go 

f 535 ; 

dat, voor wat betreft de verdeeling van 
deze uitgaven over de scholen voor lager en 
uitgebreid lager onderwijs, welke door het 
meergenoemde schoolbestuur worden geex
ploiteerd, zii de vrij heid nemen te verwijzen 
naar den bijgevoegden staat; dat, daar der
halve de beslissing van Ged. Staten reeds 
onjuist moet worden geacht , omdat zij blijk
baar is uitgegaan van het door het school
bestuur opgegeven foutieve bedrag, zij zich 
ook overigens met de daarin vervatte moti
veering niet kunnen vereenigen; dat Ged. 
Staten met betrekking tot de bedragen, 
welke zijn betaald voor controle op de ad
ministratie over het jaar 1937 en van de 
schoolgeldheffing over het schooljaar 1936/ 
1937, overwegen, dat deze werkzaamheden 
.,volgens de door den apoellant verstrekte 
inlichtingen nagenoeg uitsluitend in het jaar 
1938 zijn verricht, zoodat zij moeten worden 
geacht te behooren tot de kosten der van den 
appellant uitgaande scholen over het dienst
jaar 1938" ; dat zij hiertegenover m eenen te 
moeten aanvoeren, dat de bedoelde werk
zaamheden voornameli.ik hebben bestaan in 
het controleeren van de administratie van 
den p ennin g meester der vereeniging over 
19_,7; dat het huns inziens voor de hand 
ligt, dat de controle van die administratie 
over dat tijdvak uiteraard ook in het jaar 
1937 moet zi.in ,;iangevangen; dat. al werden 
deze verrichtingen ook voor een dee! in 10., 8 
voortgezet, zulks naar hunne meening niet 
wegneemt, dat het hier betreft een afgerond 
geheel van werkzaamheden, d a t administra
tief geacht moet worden op het kalenderjaar 
1937 betrekking te hebben; dat zij dan ook 
van oordeel blijven , dat de raad de meerbe
doel<le uitgaven terecht buiten beschouwing 
heeft gelaten ; dat zij er v oorts op meenen te 
moeten wiizen, dat Ged. Staten blijkbaar 
t en opzich.te van de soortgelijke uitgaven 
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over 1938 een tegenovergesteld standpunt 
hebben ingenomen; dat niet alleen de voor 
controlewerkzaamheden over 193 7 gedane 
uitgaven van den door het schoolbestuur in
gedienden staat van uitgaven over 1938 zijn 
afgevoerd, maar daartegenover de voor die 
werkzaamheden over 1938 betaalde bedra
gen, welke door het bestuur oorspronkelijk 
niet in rekening waren gebracht, aan <lien 
staat zijn toegevoegd; dat, wanneer men 
van het standpunt uitgaat, hetwelk door 
Ged. Staten wordt ingenomen, de laatstbe
doelde uitgaven - welke eveneens in den 
bijgevoegden staat zijn vermeld - weder 
van het totaal bedrag der uitgaven zullen 
moeten worden afgetrokken; dat, daar zulks, 
naar zij uit de meergenoemde beschikking 
meenen te mogen afleiden, niet is geschied 
- welks opvatting men t en aanzien van de 
onderhavige aangelegenheid ook huldigt -
het door Ged. Staten vastgestelde bedrag in 
ieder geval zal moeten worden gewijzigd; 
dat Ged. Staten omtrent de door het school
bestuur betaalde vergoeding voor het doen 
van aangifte voor de belasting van de Doode 
Hand ad f go overwegen: ,,dat, wat betreft 
de in de kosten van het accountantsonder
zoek begrepen vergoeding van f go voor het 
doen van aangifte voor de belasting van de 
Doode Hand over 1937 en de behandeling 
met den Inspecteur der belastingen van de 
aangiften over 1935 en 1936, op denzelfden 
grond als t en aanzien van het vorenstaande 
moet worden aangenomen, dat zij behooren 
tot het dienstjaar 1938"; dat d it college 
voorts van oordeel is: ,,dat schrapping van 
deze laatste kosten ook niet te verdedigen is 
met een beroep op de omstandigheid, dat 
schoolgebouwen, uitsluitend dienende tot in
richtingen van lager onderwijs , niet door de 
belasting van de Doode Hand worden ge
troff en, aangezien het schoolbestuur we! ver
plicht was tot het doen van aangifte voor 
de genoemde belasting"; dat zij voor wat de 
eerste overweging betreft opmerken, dat de 
reden, waarom het bedoeld bedrag bij de 
vaststelling der voor vergoeding in aanmer
king komende uitgaven buiten beschouwing 
is gelaten, niet is gelegen in het feit, dat deze 
uitgave op het jaar 193 7 betrekking zou heb
ben; dat inmers ingevolge art. 7 der Wet op 
de belasting van de Doode Hand 1934 de 
aangifte dient te geschieden binnen zes 
maanden na het einde van het boekjaar, c.q. 
het kalenderjaar; dat door hen dan ook niet 
betwist wordt, dat deze uitgaven, indien zij 
voor vergoeding in aanmerking zouden ko
m en , tot het dienstjaar 1938 zouden behoo
r en; dat zij evenwel onder de aandacht bren
gen, dat het betrokken schoolbestuur, naar 
hun bekend is, b ehalve de bedoelde school
gebouwen, waarvoor geen belasting als bo
venbedoeld verschuldigd is, nog verschillen
de andere vermogensobjecten bezit, die we! 
aan de genoemde belasting zij n onderworpen; 
dat het nu huns inziens niet juist kan zijn, 
indien de kosten, welke op het doen van de 
aangifte zijn gevallen - al is het schoolbe
stuur tot die aangifte verplicht - worden 
gebracht ten laste van die vermogensonder-

deelen, welke niet door de belasting worden 
getroffen; dat toch veeleer deze kosten die
nen te worden gedragen door d ie objecten, 
waarvoor de belasting wel verschuldigd is; 
dat zij dan ook van meening blijven, dat het 
meergenoemde bedrag niet onder de voor 
vergoeding in aanmerking komende uitga
ven mag worden opgenomen; dat, wat ten 
slotte betreft de uitgave voor huur van een 
lokaal in het perceel Schoolholm 10 I, t en 
bedrage van f 286, Ged. Staten hebben over
wogen: ,,dat de in art. 101, 1ste lid bedoelde 
kosten der scholen in de wet niet zoodanig 
zijn omschreven en beperkt, dat daaronder 
niet de kosten van het huren van een Jokaal 
over 1938 ten bchoeve van het onderwijs aan 
de school voor gewoon lager onderwijs Fol
kingestraat No. g zouden kunnen worden ver
staan"; dat zij naar aanleiding hiervan op
merken, dat niettegenstaande de verruiming, 
welke de redactie van art. 101 der wet heeft 
ondergaan, een scherp onderscheid moet 
worden gemaakt tusschen de kosten ter voor
ziening in de behoefte aan schoolruimte, 
welke worden geregeld bij de artt. 72 e.v. der 
wet en de zoogenaamde exploitatiekosten, 
welke door art. 101 worden beheerscht; dat 
de hier bedoelde uitgaven geacht kunnen 
worden te zijn geschied ten einde te voor
komen, dat ingevolge art. 72 der wet gelden 
voor uitbreiding van het betrokken school
gebouw dienen te worden aangevraagd; dat, 
daar een zoodanige aanvrage met het oog 
op de huidige bezetting der betrokken in
richting zonder twijfel op grond van over
schrijding der normale eischen, bedoeld bij 
art. 75, 2de lid der wet zou zijn afgewezen, 
zij van oordeel zijn, dat deze uitgave ook 
hierom niet tot de bij art. 101 , 1ste lid be
doelde kosten mag worden gerekend; dat zi.i 
met het oog op een en ander verzoeken, met 
vernietiging van de bestreden beschikking 
van Ged. Staten, het tegen het raadsbesluit 
van 13 Nov. 1939, No. 34, ingesteld beroep 
alsnog ongegrond te verklaren; 

0 . dat, al mog~n de door het schoolbestuur 
in rekening gebrachte bedragen door den 
gemeenteraad met f 535 en niet met f 50.5 
zijn verminderd, nu de desbetreffende grief 
van het schoolbestuur tot het laatstgemelde 
bedrag beperkt was , Ged. Staten terecht 
geen aanleiding -hebben gevonden ter zake 
een hooger bedrag in aanmerking te nemen; 

0. voorts met betrekking tot de accoun
tantswerkzaamheden betreffende de admini
stratie voor het jaar 193 7, dat blijkens de 
stukken het accountantsonderzoek eerst 
pleegt te geschieden na het sluiten van de 
boeken over eenig jaar en dus in geen geval 
v66r 3 1 Dec. van d at jaa r plaats vindt; 

dat in v erband hiermede de boven gemelde 
kosten dus terecht door Ged. Staten tot die 
over het dienstiaar 1938 zijn gerekend; 

dat om diezelfde reden de kosten van de 
financieele controle van de administratie 
over 1938, door den gemeenteraa d aan den 
ingedienden staat toegevoegd, daarvan we
der behooren te worden afgevoerd ; 

0. ten aanzien van het in de kosten van 
den accountant begrepen bedrag van f govoor 
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het samenstellen van de aangiften voor de 
belasting van de Doode Hand, dat deze aan
giften, naar door het gemeentebestuur is ge
steld en door Ged. Staten niet is weerspro
ken, niet slechts betrekking hadden op de be
doelde schoolgebouwen, welke, als uitslui
tend dienende tot inrichtingen voor lager on
derwijs, niet door de genoemde belasting 
warden getroffen, maar mede op andere ver
mogensob iecten van de schoolvereeniging, 
die wel aan deze belasting zijn onderworpen; 

dat bij de hierbedoelde aangiften de 
_.:hoolgebouwen, al was ook het schoolbe
stuur verplicht deze daarin te vermelden, 
slechts terloops betrokken waren, zoodat de 
Jaarvoor gemaakte kosten niet langs den weg 
van art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 aan 
het schoolbestuur kunnen worden vergoed; 

0. ten aanzien van de uitgave vodr de 
/mur van een lokaal in het perceel School
holm 10 I: dat het hier betreft eene uitgave 
ter voorziening in de behoefte aan school
ruimte, zoodat zij strekte ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/I940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende de bevoegdheden van de Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Alg. Bestuur besloten: 

met ongegrondverklaring voor het overige 
van het tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen van 26 September 1940, let
ter K , se afdeeling, ingestelde beroep, dit 
besluit te wijzigen in dier voege, dat het 
bedrag der ingevolge art. 101, 1e lid der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoeding 
in aanmerking komende uitgaven over het 
dienstjaar 1938 wordt vastgesteld voor de 
van de Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk lager en meer uitgebreid lager 
onderwijs te Groningen uitgaande scholen 
voor gewoon lager onderwijs op: f 25,878.76 
en voor de scholen voor uitgebreid lager on
derwijs op: f 3849._,,. 

(A. B .) 

s Februari 1941. BESLUIT van den waar
nemend Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken betreffen
de de ongevallenverzekering van kust
visschers. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Degene, die als deelvisscher werkzaam is 

in het onder de Ongevallenwet 1921 vallen
de visschersbedrijf, uitgeoefend buiten rivie
ren en binnenwateren, wordt voor de toepas
sing dier wet geacht werkzaam te zijn in 
loondienst van den eigenaar van het vaar
tuig, waarop hij werkzaam is. De eigenaar 
wordt voor de toepassing van de Ongevallen
wet 192 1 geacht te zijn de werkgever van de 

d eelvisschers, die op het vaartuig werkzaam 
zijn. Artikel 2. 

1. In afwijking van de bepalingen der On
gevallenwet 1921 in zake de berekening van 
het dagloon, waamaar de geldelijke schade
loosstellingen ingevolge die wet warden vast-
gesteld, geldt a ls dagloon: ' 

a. voor schepelingen, varende op loggers, 
het voor de onderscheiden groepen van sche
pelingen ingevolge de Zee-Ongevallenwet 
1919 vastgestelde dagloon; 

b. voor schepelingen, niet behoorende tot 
de onder letter a bedoelde schepelingen: 

1 °. voor een schepper f 4; 
2 °. voor een matroos f 3 ; 
3 °. voor een jongen f 1.50. 
2. D e bedragen, welke ingevolge het be

paalde in het eerste lid, letters a en b, als 
dagloon worden beschouwd, worden voor de 
premieberekening ingevolge de Ongevallen
wet 1921 a ls werkelijk verdiend loon aange-
merkt. A t'k l r 1 e 3. 

Dit besluit treedt in werking op den dag, 
volgende op <lien zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, s Februari 1941. 
De waarnemend Secretaris-Genecaal van 

het Departement· van Sociale Zaken, 
Verwey. 

Stcrt. 25. 

6 Februari 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, No. 
4969 B .B . (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende wijziging 
der grens tusschen de gemeenten Gel
dermalsen en Buurmalsen. 

Op grond van § 1 der Verordening no. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Artikel 1. 
Met ingang van 15 Februari 1941 wordt 

de grens tusschen de gemeenten Geldermal
sen en Buurmalsen zoodanig gewijzigd, dat 
zij het midden van 'de nieuwe vaargeul van 
de Linge volgt. 

Artikel 2. 
r. Alie rechten, lasten, verplichtingen en 

bezittingen van de gemeenten Buurmalsen 
betrekking hebbende op of gelegen in het 
van deze gemeente afgescheiden gebied, gaan 
over op de gemeente Geldermalsen, zonder 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevor
derd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze ?eschikking noodig mocht zijn, zal die 
gesch1eden krachtens deze beschikking. 

Artikel 3. 
1. Alie kadastrale en andere stukken uit

sluitend betrekking hebbende op het gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar de ge
meente Geldermalsen overgaat, warden over-
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gedragen aan deze gemeente, dan we! in 
overeenstemming gebracht met artikel 1 van 
deze beschikking. 

2. De besturen van de krachtens deze be
schikking gewijzigde gemeenten hebben na 
ingang dezer grenswijziging wederkeerig het 
recht te alien tijde kosteloos inzage te nemen 
van hun gemeente-archieven en op kosten 
hunn& gemeente afschriften of uittreksels 
van de zich in die archieven bevindendestuk
ken te vorderen, een en antler voor zoover 
betreft het gebied, hetwelk van hungemeente 
is afgescheiden of aan hun gemeente is toege
voegd. 

Artikel 4. 
Met ingang van 15 Februari 1941 worden 

in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten Geldermalsen en 
Buurmalsen verstaan de gemeenten, zooals 
zij krachtens deze beschikking zijn gewijzigd. 

Artikel 5. 
r. Te rekenen v:an 15 Februari 1941 oefe

nen de machten en ambtenaren van de ge
meente Ge/derma/sen hun bevoegdheden in 
het aan deze gemeente toegevoegde gebied 
uit. 

2. Te rekenen van den in het eerste lid 
genoemden datum hebben de in de .gemeente 
Geldermalsen geldende besluiten rechts
kracht binnen het overgaande gebied. 

Artikel 6. 
r. Voor zoover niet anders is bepaald, 

worden geschillen omtrent -de toepassing van 
deze beschikking beslist door den Secretaris
Generaal van het De_partement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen vari bestuur, gehoord. 

2. Het geschil wordt door of namens de 
bevoegde macht van een der bij deze grens
wijziging betrokken gemeenten bij den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken aanhangig gemaakt. 

Artikel 7. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien harer 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 6 Februari 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
Frederiks. 

Stcrt. 27. 

6 Februari 194r. BESLUI T van den Seer.
G en. van Sociale Zaken en Binnenland
sche Zaken. (Drankwet S. 1931 no. 476 
art. 12 1e lid sub 18 j 0

• art. 30 1e lid.) 
Verzoeker (tijdelijk bouwkundig op

zichter op arbeidscontract bij den rijks
gebouwendienst) bekleedt een betrek
king in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam; de arbeidsverhouding, tijdelijk 
of vast, privaatrechtelijk krachtens ar
beidsovereenkomst of publiekrechtelijk 
als ambtenaar in den zin der A. W. 1929, 
doet niet ter zake. 

De strekking van den voorlaatsten 
volzin van art. 30 lid 1 is, dat de in dat 

art. genoemde weigeringsgronden ten 
aanzien van de in dien volzin bedoelde 
overschrijvingen slechts gelden, voorzoo
ver zij kracht van wet hadden, d.w.z. 
aldus in de wet voorkwamen, toen de 
vergunning aan den overledene werd 
verleend, doch met de uitdrukkelijke be
perking, luidende: tenzij en voor zoover 
de vergunninghouder reeds v66r zijn 
overlijden voldeed aan de in genoemde 
bepalingen vervatte eischen, d. w. z. 
slechts dan, indien de vergunninghou
der tot aan zijn dood in het uitgesloten 
geval is blijven verkeeren. · 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Depar-tement van Sociale Zaken en de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken ; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij beschikking van 6 November 
1939, n°. 38956 A. Z./D., het verzoek van 
G. van Raalt, te Meppel, om de ten name 
van zijn overleden moeder staande tapver
gunning, geldende voor het perceel Haarlem
merdijk 61, te Amsterdam, op zijn naam over 
te schrijven, hebben afgewezen, op grond van 
het feit, dat verzoeker als tijdelijk -bouw
kundig opzichter op arbeidscontract in dienst 
is bij den Rijksgebouwendienst, en hij derhal
ve een betrekking bekleedt in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, als bedoeld in 
art. 12, lid 1, onder 18°., der Drankwet 
(St.bi. 1931, n°. 476); 

dat Gedeputeerde Staten van Noord
holland bij besluit van 24 April 1940, 1ste 
afdeeling, n°. 115, beschikkende op het be
roep van G . van Raalt, voornoemd, tegen de 
aangehaalde beschikking van burgemeester 
en wethouders van Amsterdam, met vernie
tiging van de bestreden beschikking, hebben 
besloten, de genoemde tapvergunning ten 
name van appellant over te schrijven; 

0. dat appellant bij de mondelinge toe
lichting van zijn beroep tegenover Gedepu
teerde Staten, voor zoover hier van belang, 
door zijn gemachtigde het volgende heeft 
doen aanvoeren: 
• a. dat hij als arbeidscontractant niet kan 
worden geacht een betrekking te bekleeden 
in dienst van een publiekrechtelijk lichaam; 

b. dat door burgemeester en wethouders 
van Amsterdam de weigeringsgrond van art. 
12, lid 1, onder 18°., ten onrechte in het ge
ding is gebra..:ht in den zin, zooals deze wei
geringsgrond thans luidt, vermits de strek
king van den voorlaatsten volzin van art. 30, 
lid 1, van genoemde wet kennelijk is, dat, in 
geval van overschrijving van een vergunning 
op naam van een overlevenden echtgenoot 
of ten name van een der kinderen, geen 
andere weigeringsgronden in aanmerking 
worden genomen dan die, welke hebben ge
golden bij het verleenen van de vergunning 
aan den overledene ; 

c. dat in 192R de tapvergunning werd ver
leend aan appellants moeder, als overlevende 
echtgenoote van den toenmaligen v~rgun
ninghouder, als gevolg waarvan de met de 
in art. 12, lid 1, onder 18°., van de tegen
woordige wet overeenstemmende weigerings
grond uitsluitend van toepassing was in den 
zin, waarin deze volgens de Drankwet 1904 
(St.bi. n°. 235) luidde, toen aan den overleden 
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echtgenoot van appellants moeder in 1905 
de vergunning werd verleend; 

d. dat te dien tijde volgens deze bepaling 
-een vergunning moest worden geweigerd in 
het geval, dat de verzoeker eenig openbaar 
ambt bekleedde, zoodat in dezen gedachten
gang thans slechts de vraag is, of verzoeker 
eenig openbaar ambt bekleedt, welke vraag 
stellig niet bevestigend kan worden beant
w oord; 

0 . dat Gedeputeerde Staten van Noord
h :i lland in hun aangehaald besluit ten aanzien 
van het onder a genoemde bezwaar onder 
meer hebben overwogen. dat de gebezigde 
weigeringsgrontl , bezien in het licht van de 
geschiedenis der totstandkorning van de 
onderwerpelijke wetsbepa!ing, slechts van 
toepassing is op de ambtenaren in den eigen
lijken zin des woords, dat wil zeggen op de
genen, die tot een openbaar lichaam in een 
dienstverhouding staan, welke door het pu
blieke recht wordt beheerscht en dat hier
onder n iet vallen degenen, die krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
b ij een openbaar lichaam in dienst zij n en die 
ook bij de vaststelling van de Ambtenaren
wet 1929 met zoovele woorden van het begrip 
,.ambtenaar " zijn uitgezonderd; 

dat voorts met betrekking tot de verdere 
bezwaren door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland is overwogen, dat goede gron
den kunnen worden aangevoerd voor de mee
ning, dat de bedoe!ing, welke de wetgever 
met de bepaling van art . 30, lid l, der Drank
wet (St .bi. 1931, n°. 476), heeft beoogd, geen 
andere is geweest dan deze, dat de persoon
lijke eischen, welke niet golden voor den 
overleden vergunninghouder, evenmin zullen 
gelden voor de overlevende echtgenoote of 
voor een kind, wanneer dezen overschrijving 
van de vergunning te hunnen name zouden 
vragen; 

dat volgens Gedeputeerde Staten van 
N oordholland bij deze opvatting de in de wet 
beperkende bepalingen met betrekking tot 
den persoon van den vergunninghouder, 
welke bij het verleenen van de vergunning 
op grond van het overgangsrecht buiten 
aanmerking zijn gebleven, mitsdien ook bij 
de overschrijving van de vergunning krach
tens art .I 30 der wet buiten toepassing moeten 
blijven, en burgemeester en wethouders van 
Amsterdam derhalve op vorenstaande gron
den ten bnrechte de gevraagde overschrijving 
he b ben geweigerd ; 

0. dieraangaande, dat art . ,12, lid 1, onder 
180., der wet alleen vraagt naar de dienst
verhouding en de verzoeker een betrekking 
bekleedt in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam, waarbij niet ter zake dienende is 
welke de arbeidsverhouding is, tijdelijk of 
vast, hetzij privaatrechtelijk krachtens ar
beidsovereenkomst - gelijk in het onder
havige geval -, hetzij publiekrechtelijk als 
ambtenaar in den zin van de Ambtenarenwet 
1929 ; 

0 . voorts, dat de strekkin g van den voor
laatsten volzin van art. 30 lid 1, der tegen
woordige wet deze is, dat de in dat artikel 
genoemde weigeringsgronden ten aanzien van 
bedoelde overschrijvingen slechts ge!den. 
voor zoover zij kracht van wet hadden, dat 
wil zeggen, aldus in de wet voorkwamen, toen 
de vergunning aan den overledene werd ver-

leend, doch met de uitdrukkelijke beperking, 
luidende: tenzij en voor zoover de vergun
ninghouder reeds v66r zijn overlijden voldeed 
aan de in genoemde bepa!ingen vervatte 
eischen, dat wil zeggen, slechts dan, indien 
de vergunninghouder tot aan zijn dood in het 
uitgesloten geval is blijven verkeeren; 

0 . dat mitsdien in het onderhavige geval 
slechts een beroep op den voorlaatsten volzin 
van art. 30, lid 1, der tegenwoordige wet ge
daan zoude kunnen worden, wanneer de 
overlevende echtgenoote van den oorspron
kelijken vergunninghouder tot haar over
lijden in 1939 een functie had bekleed, die 
a!s een betrekking in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam kon worden beschouwd, 
welke omstandigheid zich echter niet heeft 
voorgedaan ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
holland derhalve een onjuiste uitlegging heb
ben gegeven aan het bepaalde in art. 12, 
lid 1, onder 18°., en in den voorlaatsten vol
zin van art. 30 , lid 1, der Drankwet (St .bi. 
1931, n°. 476), en hun vorenaangehaalde be
sluit in strij d is met de wet; 

Gelet op art. 168 der Provinciale Wet en 
op art. 1 van de Verordening n°. 193/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche ge bied ; 

Besluiten als volgt: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noordholland van 24 Aodl 1940 te vernieti
gen wegens strijd met de wet . 

(A. B.) 

6 Februari z94z. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58 re lid j 0

• 2e lid.) 
Het Scheidsgerecht heeft uitgespro

ken , dat de aangezegde straf van schrif
telijke berisping behoort te worden op
gelegd. D e wijziging, die het in de ,.mo
tiveering" van de strafaanzegging heeft 
aangebracht, is geoorloofd. Zij betrof 
immers niet de feiten, ter zake waarvan 
straf werd aangezegd, maar alleen de 
qualificatie, die aan de feiten moest war
den gegeven. 

De wijziging der qualificatie is juist. 

Uitspraak in zake: 
X , wonende te R ., klager, in persoon ter 

openbare terechtzitting verschenen, 
tegen: 

den Directeur van het Openbaar Slachthuis 
en de V eemarkt der gemeente R ., verweerder 
in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. 
L. A. Vreeswijk, wonende te Rotterdam. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven-

genoemde verschenen personen; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. enz.; 
In rechte: 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden strafaanzeggingsbesluit op 
een der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1 en 
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2, der Ambtenarenwet 1929, kan worden 
aangevochten; 

0 . dat voor dezen Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat: 

dat klager, assistent-opzichter bij het 
Openbaar Slachthuis te Rotterdam, op 26 
Juni 1940 op het terrein van dat Slachthuis 
van den aan hem ondergeschikten halwerker, 
J. Weber, vijf pakjes margarine heeft ge
kocht - welke, met nog een vijftiental an
dere pakjes margarine, deze halwerker op 
dien dag aldaar had gekocht van een gebrui
ker van dat Slachthuis - en dat klager, 
nadat verweerder hem had te kennen gege
ven dezen koop ongedaan te maken, heeft 
geweigerd daaraan zijn medewerking te ver
leenen, waarbij klager een ongepaste houding 
tegenover verweerder heeft aangenomen; 

0. dat het Scheidsgerecht van oordeel is, 
dat de in de door verweerder gedane straf
aanzegging opgenomen motiveering, dat kla
ger in strijd heeft gehandeld met het be
paalde in art. 22, lid r, aanhef en sub d, van 
het Ambtenarenreglement, niet juist is te 
achten, doch dat klager in dezen art. 14 van 
het Ambtenarenreglement heeft overtreden, 
namelijk zich niet heeft gedragen, zooals een 
goed ambtenaar betaamt en dat deswege aan 
klager de aangezegde straf van schriftelijke 
berisping behoort te worden opgelegd; 

0 . dat klager o. a. als grief tegen de beroe
pen uitspraak heeft aangevoerd, dat de wij
ziging van de motiveering van de straf door 
het Scheidsgerecht onbevredigend is; 

0. dat deze Raad klager daarin niet kan 
volgen, vermits de motiveering van de straf 
door het Scheidsgerecht niet is gewijzigd, 
immers het Scheidsgerecht, evenals ve:rweer
der, het motief voor de straf gelegen acht in 
dezelfde door klager verrichte, als strafwaar
dig aangemerkte, handeling, waaraan het 
Scheidsgerecht alleen een andere qualificatie 
heeft gegeven dan verweerder heeft gedaan; 

0. dat ook naar het oordeel van dezen 
Raad op grond van hetgeen hiervoren als 
vaststaande is aangenomen niet kan worden 
gesproken van overtreding door klager van 
voormeld art. 22, lid r, aanhef en sub d, 
luidende: Het is den ambtenaar verboden: 
d. ten eigen bate gebruik te maken van het
geen hem in zijn betrekking is bekend ge
worden.", welk voorschrift, blijkens zijn be
woordingen, immers kennelijk geen betrek
king heeft op een handeling, als door klager 
verricht; zijnde de Raad met het Scheids
gerecht op de overigens door het Gerecht 
daarvoor aangevoerde gronden tevens van 
oordeel, dat klager door zijn handeling op 
26 Juni 1940 - waardoor, naar hij redelijker
wijs moest en kon begrijpen, zijn gezag tegen
over zijn ondergeschikten kon worden ge
schaad - en zijn ongepaste houding tegen
over den Directeur zich niet heeft gedragen, 
zooals een goed ambtenaar betaamt, zoodat 
hij heeft overtreden het bepaalde in voor
meld art. 14, hetwelk luidt : ,,De ambtenaar 
is gehouden de plichten, uit zijn betrekking 
voortvloeiende, nauwgezet en ijverig te ver
vullen en zich te gedragen, zooals een goed 
ambtenaar betaamt."; 

0. dat het bestreden besluit dus niet kan 
worden gezegd feitelijk of rechtens met even
bedoeld artikel te strijden, zijnde den Raad 
ook overigens niet gebleken van het bestaan 
van eenig algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede dat besluit zoude strijden, en 
evenmin, dat verweerder van zijn bevoegd
heid, om aan klager in casu de lichtste straf 
van schriftelijke berisping aan te zeggen, 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven ; 

0 . dat de Raad - in het bijzonder m aan
merking nemend, dat klager heeft geweigerd 
zijn medewerking te verleenen den koop on
gedaan te maken en gelet op zijn daarbij 
aangenomen houding tegenover verweerder 
- tusschen de aangezegde straf en de ge
pleegde overtreding geen onevenredigheid 
aanwezig acht; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

8 Februari z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Sociale en Binnenlandsche Za
ken. (Drankwet S. 1931 no. 476 art. 8 
jis artt. 19 en 34.) 

B. en W. hebben een verzoek tot ver
leening, met toepassing van art. 8, 2e 
lid, van een tapvergunning, niet inge
willigd, daar niet gezegd kan worden, 
dat bij het verzoek waren overgelegd 
twee afstandsverklaringen. In beroep 
verleenen Ged. Staten de vergunning 
onder gelijktijdige intrekking van twee 
tapvergunningen, waarvan een geldt 
vooF de lokaliteit, waarvoor de vergun
ning wordt gevraagd. Ten onrechte heb
ben Ged. Staten het besluit van B. en 
W., niet zijnde een eigenlijke weigering 
van een vergunning, nochtans beschouwd 
als een op grond van art. 19 re lid voor 
beroep vatbare beslissing. 1 Nu bij Ged. 
Staten geen beroep op grond van art. 34 
2e lid is ingesteld tegen eenig besluit, 

-waarbij de intrekking der twee vergun
ningen werd geweigerd, waren Ged. Sta
ten niet bevoegd, tot intrekking van deze 
vergunningen te besluiten. 

De Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Leiden, bij hun besluit van 20 Juli 1939, 
n°. 24-1939-3£/A.Z., strekkende tot niet
inwilliging van het verzoek van J . J . M. 
Vulsma, echtgenoote van J. M. J. Post , te 
Leiden, om haar met toepassing van art. 8, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsb[ad 1931, 
n°. 476) een tapvergunning te verleenen 
voor de beneden-voorlocaliteit van het per
ceel Hartesteeg n°. 2 in die gemeente, het 

1 ,,Niet-fnwilliging" moet i. c. worden aan
gemerkt als ,,niet-ontvankelijkverklaring", 
waarvan geen beroep openstaat (Red.) . 
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verzoek tot verleening van de onderwerpe
lijke tapvergunning. niet hebben ingewilligd, 
op grond van de overweging, dat niet ge
zegd kon warden , dat bij het verzoek waren 
overge!egd twee verklaringen van afstand, 
als bedoeld in art. 8, tweede lid·, der ge
noemde wet; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij hun 
beslissing va n 9 April 1940, n°. II5, ten 
aanzien van het beroep van J. J. M. Vulsma, 
voornoemd, tegen genoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Leiden 
met vernietiging van het bestreden besluit 
hebben besloten tot verleening van de ge
vraagde tapvergunning, ender gelijktijdige 
intrekking van de tapvergunningen ver
leend aan C. A. Rozenhart, geldende voor 
genoemde localiteit en aan C. 0 . Racke, gel
dende voor de westelijke benedenvoorlocali
teiten van het perceel Haven nos. 6/8 te 
Leiden; 

0. dat Ged. Staten van Zuidholland be
doeld besluit van Burgemeester en Wet
houders van Leiden, niet zijnde een eigen
lijke weigering van een vergunning, nochtans 
ten onrechte hebben beschouwd als een op 
grond van art. 19, eerste lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) voor beroep vat
bare beslissing; 

dat, zelfs wanneer bedoelde beslissing we! 
voor beroep vatbaar ·ware geieest, daardoor 
aan het oordeel van Ged. Staten uitsluitend 
de vraag zou zijn onderworpen, of het be
sluit tot niet-inwilliging van het verzoek tot 
verleening van een tapvergunning aan J. J. 
M .. Vulsma overeenkomstig de wet was ge
nomen ; 

dat, nu bij Gedeputeerde Staten van Zuid
holland geen beroep op grond van art. 34, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) is ingesteld tegen eenig besluit, 
waarbij de intrekking der ten name van C. 0. 
Racke en C. A. Rozenhart , staande_ vergun
ningen werd geweigerd, Ged. Staten niet 
bevoegd waren in hun aangehaalde beslissing 
tot · intrekking van deze vergunningen te 
besluiten; · 

dat voornoemd· besluit van Ged. Staten 
van ZuidhoJland· van · 9 April 1940, n°. 115 , 
derhalve in strijd is met de wet; · 

Gelet op art. 168· der Provinciale wet ·en op 
art. l van de Verordening N°. 193/194ovan 
den R ijkscommissaris voor het be ~ette Ne
derlandsche gebied : 

Besluiten als volgt: 
het 1:>esluit van Ged. Staten van Zuidhol

land van 9 April 1940, n°. II.5, te vernietigen 
wegens strijd met de we!. 

(A. B.) 

ro Februari z94z. ARREST van deri Hoo
gen Raad. (Eerste Uitv. besluit Seer.
Gen. v. Soc. Zaken inz. \Terord. v . II 

Juni ·1940, § 1.) 
Nu het Uitvoeringsbesluit het begrip 

.,Gewerbebetriebe" niet nader omschrijft 
meet dit wo_rden opgevat in den gewo
nen zin, waarin het in het spraakgebruik 
wordt gebezigd. ,.Gewerbebetriebe" is 
een minder ruim begrip dan .,onder
nemingen", niet alle ondernemingen van 
landbouw vallen reeds naar haar aard 

daaronder. Het te laste van gerequireer~ 
de bewezen verklaarde, waarin wordt 
gesgroken van .,een landbouwersonder
neming" valt niet ender het verbod van 
het Uitvoeringsbesl_uit. Ontslag van 
~echtsvervolging. 
. ( Anders: Adv.-Gen. Holsteyn.) 

Op het beroep van den 0 . v . J. bij de Arr.- · 
Rechtb. te Groningen, requira_nt van cassa
tie tegen een VOf\nis van genoemde Rechtb. 
van 31 Oct. 1940, N. J. 1941 No. 25ci. (Red.) 
in hooger beroep, met verbetering en aan
vulling van gronden, bevestigend een op 29 
Aug. 1940 door het Kantongerecht te Win
schoten gewezen schriftelijk vonnis, waarbij 
J. A., landbouwer, wonende te Rhederveld. 
gemeente Bellingwolde, ter zake van het te 
zijnen laste bewezen verklaarde van .i)le 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

De Hooge ·Raad, enz.; . 
Gehoord het v e~slag van den R,aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij . 
schriftuur, en luidende: 

1. S. en v. t . van de artt. 351, 352, 423 en 
425 Sv., door het vonnis van den K anton
rechter te Winschotep, waarbij gerequireerde 
van alle rechtsvervolging werct ontsl,agen, te 
bevestigen, in plaats \Tap, met vernietiging 
van dat vonnis, het tela,st_egelegde en bewe
zenverklaarde feit strafbaar te verklaren en 
den gerequireerde deswege te veroordeelen ; 
• 2. S. en v. t. van par. 1 van de Verorde
ning van den R ijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende het 
oeperken van werk van II Juni 1940 en van 
par. 1. v;m het Eerste J]itvoeringsbesluit van 
d_en Secretaris-Generaal van het Departe
ment .van · Socjale Zaken ing_evolge genoem
de Verordenirig, door ten onrechte par. 1 -van 
gemeld Uitvoeringsbesluit niet van toepasc 
sing te verklaren op landbouwersondernemin-
gen en op dien grond het telastegelegde en 
bewezenverklaarde feit niet strafbaa·r te ver
klaren; 

0. dat bij het door de Rechtb. bevestigd 
vonnis ten laste van gerequireerde is bewe
zen verklaard: dat hij in de gemeente Bel
lingwolde, als !eider van een landbouwerson
dernemil)-g, gevestigd in voornoemde gemeen
te, op 29 Juni 1940 F . S., die teen als werk
nemer in verdachtes onderneming werkzaam 
was, heeft .ontslagen, .terwijl art. 1639p B. W. 
op <lit ontslag niet toepasselijk was, en toen 
<lit oi:itslag niet terstond ·weer heeft ingetrok
ken, aangezien <lit op 1 Juli i940 nag was ge
handhaafd, terwijl yoornoemd ontslag niet, 
door den Directeur-Generaal van den Arbeid 
was goedgekeurd; . 
. 0. dat de Kantonrechter den gerequireerde 

te dier zake van alle rechtsvervolging heeft 
ontslagen en de Rechtbank, met verbetering 
en aanvulling van gronden, dat vonnis, heeft 
bevestigd; 

0. dat bet Eerste Uitvoeringsbesluit .;,an 
den Secretaris-Generaal ·van het Departe
ment van Sociale Zaken ingevolge de Ver-
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ordening no. 8-I940 van den Rijkscommis
saris betreffende bet beperken van werk, d.d. 
II Juni I940, voorzooveel bier van belang 
inboudt: 

"§ i. Het is den !eiders van ondememin
gen of hun plaatsvervangers verboden: 

3 °. werknemers te ontslaan, tenzij art. 
·1639p B. W. toepasselijk is;" 

op overtreding van welk verbod bij § 3 
straf is gesteid; 
· 0. dat bovenvermelde beslissingderRecht
bank hierop berust, dat genoemd Uitvoe
ringsbesluit in de Duitsche redactie, welke 
authentiek is, vorenaangehaald verbodslechts 
richt tot de }eiders van ,,Gew'erbebetrieben", 
en de Rechtbank, met den Kantonrechter, 
van oordeel is, dat derhalve het besluit niet 
van toepassing is op landbouwersondeme
mingen; 

0 . omtrent de middelen : 
dat, nu bovengenoemd Uitvoeringsbesluit 

het begrip ,,Gewerbebetrieb" niet nader om
schrijft, dit moet warden opgevat in den ge
wonen zin, waarin bet in het spraakgebruik 
wordt gebezigd; 

dat de Rechtbank daarvan ook is uitge
gaan en terecht, met den Kantonrechter, 
beeft aangenomen dat .,Gewerbebetrieben" 
een minder ruim begrip is dan .,ondememin
gen", en dat niet alle ondem emingen van 
landbouw reeds naar haar aard daaronder 
·vallen; . 
· dat dan ook terecht is aangenomen, dat het 
te laste van gerequireerde bewezenverklaar
·de, waarin wordt gesproken van ,,eene land
bouwersondememing", niet onder bovenver
·meld verbod valt, en, ,m dat bewezenver
·klaarde ook niet bij' eenige andere wettelijke 
.bepaling is strafbaar gesteld, gerequireerde 
terecht van alle rechtsvervolging is ontsla
·gen; 

dat dus de middeleo niet kunnen slagen; 
Verwerpt het beroep. 

[Anders Adv.-Gen. Holst~yn. die opmerkt: 
.,De 0 . v. J. bij genoemde Recbtbank heeft 

tegen het vonnis van de R echtbank beroep in 
cassatie ingesteld en heeft bij schriftuur als 
middelen van cassatie voorgedragen: (zie het 
arrest). 

Requirant heeft ter toelichting aangevoerd: 
., I n de Duitsche tekst van par. 1 van het 

gemelde Uitvoeringsbesluit (welke tekst in
gevolge Verordening no. 3 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied authentiek is) wordt inderdaad - an
ders dan in par. 1 van de Verordening no. 8 
van den Rijkscommissaris van II Juni 1940, 
waarop dit Uitvoeringsbesluit berust - ge
sproken van ,,Gewerbebetrieb" en niet van 
,,Betrieb". Hieruit behoeft echter niet te war
den afgeleid, dat het Uitvoeringsbesluit op 
landbouwondememingen niet van toepassing 
zou zijn. Het moge juist zijn, dat .,Gewerbe" 
beteekent .,nijverheid", doch het woord .,nij
verheid" moet hier, zooals ook de ter terecht
zitting gehoorde deskundige heeft verklaard, 
warden opgevat in den meest ruimen zin, om
vattende zoowel machinale als handenarbeid. 
Het is daarom niet in te zien; waarom in het 

landbouwbedrijf verrichte arbeid hier niet 
onder zou vallen, te minder waar volgens den
zelfden deskundige de uitdrukking .,landwirt
schaftliches Gewerbe" ook niet ongebruike
lijk is. Bovendien is bet aan requirant be
kend, dat het de bedoeling van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken bij de uitvaardiging van dit be
sluit is geweest ook landbouwondememingen 
daaronder te doen vallen, welke bedoeling 
ook in de Neder!andsche tekst duidelijk tot 
uiting komt." 

Mij vereenigende met requirants toelich
ting acht ik de voorgedragen cassatiemidde
len gegrond. Naar mijne meening wettigt 
voormelde deskundigeverklaring, welke door 
de Rechtbank aan haar oordeel, dat het be
doelde Uitvoeringsbesluit niet van toepassing 
is op landbouwersondememingen, ten grond
slag is gesteld, dat oordeel niet, maar moet 
op grond van die deskundigeverklaring war
den aangenomen, dat in dat Uitvoeringsbe
sluit .,Gewerbebetriebe", evenals .,ondeme
mingen", omvatten landbouwersondememin
gen, daar landbouwersondememing in het 
Duitsch moet worden vertaald als landwirt
schaftlicher Betrieb of landwirtschaftliches 
Gewerbe. 

Derhalve concludeer ik : tot vemietiging 
van het vonnis der Rechtbank voorzoover 
daarbij het vonnis van het Kantongerecht is 
bevestigd ten aanzien van de beslissing dat 
bet bewezenverklaarde niet strafbaar is, en 
het gegeven ontslag van rechtsvervolging; tot 
·vemietiging van het vonnis van het Kanton
gerecht ten aanzien van die punten; tot straf
baarverklaring van het bewezenverklaarde 
als opleverende de overtreding van ,,als !ei
der van eene ondememing een werknemer 
ontslaan, terwijl art. 1639p B. W. niet toe
passelijk is"; tot strafbaarverklaring van den 
verdachte, thans gerequireerde, deswege, daar 
van eenigen grond, welke zijn str.afbaarheid 
zou uitsluiten, niet is gebleken; en voorts, in 
aanmerking genomen den aard van het feit 
en gezien het Eerste Uitvoeringsbesluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken ingevolge de Ver
ordening Nr. 8/1940 van den Rijkscommis
saris betreffende bet beperken van werk van 
11 Juni 1940, bepaaldelijk § 1, § 3 en§ 5 van 
dit Besluit, en voorts de artt. 23 en 91 Sr., 
tot veroordeeling van verdachte, thans gere
quireerde, tot eene geldboete van tien gulden 
met bepaling der vervangende becbtenis op 
vijf dagen."] 

(N.J.) 

zo Februari z94z . ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verordening registratie 
vrachtauto's , tractoren en landbouw
tractoren v. 3 Juli 1940, art. 3.) 

De aangifte moet warden gedaan te 
's-Gravenhage, daar, al moge de term 
.,opzending" dienaangaande ruimte voor 
twijfel laten, de daarvoor in de Duitsche 
tekst gebezigde uitdrukking .,Einsen
dung" leidt tot de opvatting, dat de aan
gifte eerst als gedaan kan worden be-
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schouwd wanneer het ingevulde en on
derteekende formulier het in de veror
dening genoemde adres heeft bereikt, 
hetgeen ook met het begrip ,,aangifte" 
in overeenstemming is . 

Op het beroep van den Ambtenaar van 
het 0 . M. bij het Kantongerecht te Amhem, 
requirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van voomoemd Kantongerecht van 
6 Nov. 1940, waarbij gerequireerde H. A. P., 
kermisexploitant, wonende te Rheden, ter 
zake van: het als houder van een moton-ij
tuig, geheel ingericht tot vrachtvervoer, van 
dat houderschap niet binnen drie dagen na 
het in werking treden van de Verordening 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat, betreffende de 
registratie van vrachtauto's, tractoren en 
landbouwtractoren van 3 Juli 1940, Veror
deningenblad Stuk 9, no. 39, aangifte doen", 
met aanhaling van de artt. 23 en 91 Sr., de 
artt. 1, 2, 3, 4 en 5 van de Verordening van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, betreffende de regis
tratie van vrachtauto's, tractoren en land
bouwtractoren, van 3 Juli 1940, Verordenin
genblad Stuk 9, No. 39, voorts par. 1 van de 
Verordening No. 23/1940 en par. 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1940, beiden van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, en de artt. 3, 4, 5 en 6 van 
de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939, is 
veroordeeld tot eene geldboete van twee gul
den en twee dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Aan den verdachte is telastegelegd, dat hij 
te Gravenhage, niet heeft voldaan aan zijn 
verplichting - met betrekking tot zijn hou
derschap van een motorrijtuig, dat geheel, 
althans gedeeltelijk was ingericht tot vracht
vervoer - tot opzending (in den zin van 
,,Einsendung" in den Duitschen tekst van de 
Verordening betreffende de registratie van 
vrachtauto's, tractoren en landbouwtractoren 
van 3 Juli 1940, Verordeningenblad stuk 9 
No. 39) binnen 3 dagen na 6 Juli 1940 van 
een door hem ingevuld en onderteekend in
schrijvingsformulier aan het Centraal Bu
reau voor de Statistiek, Bureel Verkeer, 
Oostduinlaan 2 aldaar. Verdachte woonde ge
durende het tijdvak van 6-g Juli 1940 te 
Rheden. 

Bewezen is verklaard bet telastegelegde, 
in dier voege dat bewezen is, dat bet motor
rijtu'ig geheel was ingericht tot vracbtver
voer. 

De Ambtenaar van het 0 . M. bij genoemd 
Kantongerecht beeft tegen het vonnis be
roep in cassatie ingesteld. Requirant beeft bij 
schriftuur als cassatiemiddel voorgesteld: 

S . door v. t. of n. t. van de artt. 348, 349, 
350, 351, 352, 359, 398 Sv., van par. 1 van de 
verordening no. 23/1940 en par. 2 en par. 3 
van de verordening no. 3/r940 van den rijks
commissaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied juncto de artt. 2, 3 en 4 van de ver
ordening van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat van 3 Juli 
1940 verordeningenblad voor het bezette Ne
derlandsche gebied stuk 9 no. 39, 

doordat de kantonrechter het bewezenver
klaarde strafbaar heeft geacht en den ver
dachte deswege heeft veroordeeld, 

zulks ten onrechte, overmits nergens staat 
voorgeschreven, dat de ten laste van ver
dachte bestaande verplichting te 's-Graven
hage moest worden nagekomen, zoodat het 
bewezenverklaarde niet strafbaar is en ver
dachte deswege van alle rechtsvervolging 
ontslagen had behooren te zijn. 

Als toelichting van het middel heeft requi
rant aangevoerd : 

,,Hier aan de orde gesteld is de vraag, 
waar de locus delicti is van dit omissie de
lict. De vraag heeft belang niet alleen om 
vast te stellen het forum delicti, alwaar, vol
gens het gebruik, de strafvervolging behoort 
te worden ingesteld, maar nog meer voor de 
bewijslast. Immers, indien een verdachte zich 
van zijn verplichting zou kunnen kwijten 
door, waar, en hoe dan ook, het vereischte 
formulier op te zenden, dan zal het 0. M. 
wel zelden in staat zijn, tegen de bewering 
van een verdachte in, te bewijzen, dat zulks 
niet geschied is. Toch geeft een taalkundige 
uitleg van den Nederlandschen tekst der 
verordening steun aan de opvatting, in het 
cassatiemiddel voorgedragen, dat nergens 
staat voorgeschreven, dat de bedoelde ver
plichting te 's-Gravenhage moet worden na
gekomen. 

De kantonrechter heeft anders geoordeeld, 
en kennelijk aldus geredeneerd: 

De Nederlandsche tekst spreekt van ,,op
zending", verschilt van den Duitschen tekst 
,,Einsendung". Opzending is identiek met het 
simpele ,,schicken" of ,,senden"; ,,einsenden'> 
daarentegen omvat meer, en is in goed Ne
derlandsch ,,inzenden". Bij verschil gaat de 
Duitsche tekst v66r bij de Nederlandsche. De 
aangiften moeten niet worden ,,opgezonden", 
maar worden ,,ingezonden"; het bureau van 
inzending is in den Haag gelegen. De veror
dening laat zich er, terecht, niet mede in, 
hoe de betrokkenen zich van hun verplich
ting kwijten, of zij zich van de posterijen, 
van een kruier dan wel van een antler middel 
willen bedienen ; dit blijft voor eigen ver
antwoording. De inzending is eerst voltooid, 
als het Haagsche bureau van inzending is be
reikt, aldaar is dus de locus delicti, ingeval 
van verzuim. Voor het bewijs kan dan ook 
worden volstaan, eventueel, met een ambte
lijke verklaring van het bureau van inzen
ding, dat geen inzending aldaar heeft plaats 
gehad. Deze interpretatie sluit wellicbt ook 
meer aan op de hoofdverplichting gesteld in 
art. 2: het doen van aangifte. 

Intusschen bestaat ten deze verschil in 
opvatting tusscben de kantonrechters, reden 
waarom dit proefproces is aangespannen, 
voor en aleer tot vervolging van de tallooze 
processen-verbaal terzake de onderwerpe
lij ke overtreding wordt overgegaan". 

Naar mijne meening is het voorgestelde 
middel ondeugdelijk. Ik vereenig mij met 
het oordecl van den Kantonrechter en de 
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door requirant in zijne toelichting aan dat 
oordeel ten grondslag gestelde beredeneerde 
interpretatie, welke trouwens m. i. in het te
lastegelegde en bewezenverklaarde is neer
gelegd doordat hierin achter het woord ,,op
zending" - kenlijk om de beteekenis van 
<lit woord aan te geven - is opgenomen: 
,,in den zin van ,,Einsendung" in den Duit
schen tekst van de Verordening betreffende 
de registratie van vrachtauto's, tractoren en 
landbouwtractoren van 3 Juli 1940, Verorde
ningenblad stuk 9 No. 39". 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van gerequireerde is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat art. 2 van voormelde verordening, 
- voorzooveel hier van belang - , aan hou
ders van motorrijtuigen, ingericht tot vracht
vervoer, de verplichting oplegt om van dat 
houderschap binnen drie dagen na het in wer
king treden dier beschikking, - derhalve 
binnen drie dagen na 6 Juli 1940 - , ,,aan
gifte te doen" (,,anzumelden"), terwijl art. 
3 bepaalt: ,,Het doen inschrijven ( ,,Die An
meldung") geschiedt door invulling en on
derteekening van een inschrijvingsformulier 
en door opzending van dat formulier (,,<lurch 
die Einsendung desselben") aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Bureel Verkeer, 
0ostduinlaan 2 te 's-Gravenhage"; 

dat de Kantonrechter terecht van oordeel 
was, dat, - zooals uit voormelde voorschrif
ten in onderling verband volgt - , de aan
gifte moet worden gedaan te 's-Gravenhage, 
daar, al moge de term ,,opzending" dienaan
gaande ruimte voor twijfel laten, de daar
voor in de Duitsche tekst gebezigde uitdruk
king ,,Einsendung" leidt tot de opvatting, dat 
de aangifte eerst als gedaan kan worden be
schouwd wanneer het ingevulde en ondertee
kende formulier voormeld adres heeft be
reikt, hetgeen ook met het begrip ,,aangifte" 
in overeenstemming is ; 

dat dus het bewezen verklaarde terecht 
strafbaar is geoordeeld en het middel niet 
kan slagen ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

zz Februari z94z. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280 ; Wet 
Raden van Beroep art. 16.) 

D en R. v. B. kan - daargelaten, dat 
naar de taalkundige beteekenis, door de 
gemeente zelve voorgestaan, niet meer 
voldoende is een met een wals in elkan
der drukken als door den R . v. B . feite
lijk vastgesteld, <loch wordt vereischt 
een met een wals stevig in elkander 

drukken - kwalijk een verwijt worden 
gemaakt, dat hij voor de uitlegging , ,an 
dezen technischen term heeft gevolgd de 
in technische kringen dienaangaande 
geldende opvatting, welke bovendien 
met de strekking van de Verordening 
alleszins overeenkomt. Voor <lit laatste 
heeft de R . v. B . terecht waarde gehecht 
aan de omstandigheid, dat de straat 
reeds zoo spoedig na een b ewerking als 
de uitgevoerde onvolkomenheden ver
toonde. 

Het achterwege laten - bij de wijzi
ging der Verordening - van het woord 
,,behoorlijk" is niet ter zake dienende,nu 
het hier gaat over de vraag, welke be
werking naar de Verordcning wordt ver
eischt en niet over de wijze, waarop die 
aldus vereischte bewcrking is u itgevoerd. 

Geen wetsbepaling verbood den R . v . 
B . voor de vaststelling van den toestand 
van de straat in 1937 zich te verlaten op 
verklaringen van bij de zaak betrokke
nen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

het Hoofd van de afd. Financien en Belas
tingen ter gemeente-secretarie van Heerlen 
tegen de uitspraak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen te Roer
mond van 23 Sept. 1940 betreffende den aan 
M. P . te Schaesberg opgelegden aanslag in 
de wegonderhoudsbelasting der gem. Heer
len, dienstjaar 1937; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening op de heffing 

eener weg-onderhouds-belasting in de gem. 
Heerlen van 22 Dec. 1922, zooals deze is ge
wijzigd bij raadsbesluit van 23 Juli 1935, lui
den: 

Art. 1. 0nder den naam van weg-onder
houdsbelasting, wordt in de gemeente Heer
Jen eene belasting geheven wegens gebouwde 
eigendommen, die zelve of wier erven be
lenden aan of in de onmiddellijke nabijheid 
zijn gelegen van openbare straten, straatge
deelten, wegen of weggedeelten, die voorzien 
zijn van a). rubber- of houtbestrating, b.) be
ton of asphaltbestrating of bedekking van 
andere bitumineuze verhardingsmaterialen 
of teerproducten, c.) kei- of klinkerbestra
ting, d.) verharding, bestaande uit een inge
walste bedekking van grind, keislag, basalt 
of andere daarmede gelijk te stellen mate
riaal of e.) waar rioleering is aangelegd of 
f.) waar verlichting is aangebracht. 

Art. 6. De belasting bedraagt jaarlijks, 
uitgedrukt in percenten van de belastbare 
opbrengst, als bedoeld in artikel 2, lid 2: 
a. bij rubber- of houtbestrating . . . 4 % 
b. bij beton- of asphaltbestrating of 

bedekking van andere bitumi
neuze verhardingsmaterialen of 
teerproducten ... ........ . .. . . ..... 3½ % 

c. bij kei- of klinkerbestrating . . . . . . 3 % 
d. bij verharding, bestaande uit een 

ingewalste bedekking van grind, 
keislag, basalt of antler daarmede 
gelijk te stellen materiaal ... . ..... 2½ % 
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e. bij rioleering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2½ % 
f. bij verlichting ............... ... ... 2½ % 

De belasting onder d. wordt slechts tot de 
helft van het daarvoor vastgestelde percen
tage geheven indien de betrekkelijke straat 
-0f weg niet is voorzien van trottoirbanden 
en/of goten. 

dat belanghebbende in voornoemde belas
ting voor het jaar 1937 is aangeslagen terza
ke dat zijn gebouwd eigendom, plaatselijk 
gemerkt Oude Lindestraat No. enz., belendt 
aan of in de onmiddellijke nabijheid is gele
gen van een openbaar straatgedeelte, voor
zien van een verharding, bestaande uit een 
ingewalste bedekking van grind; 

dat, na vergeefs ingebracht bezwaar bij 
bet Hoofd van de Afd. Financien en Belas
tingen, belanghebbende van diens beschik
king is gekomen in beroep; 

dat de R. v. B. de beschikking en den aan
slag heeft vernietigd, zulks uit overweging: 

dat het geschil tusschen partijen uitsluitend 
betreft de vraag, of de Oude Lindestraat al
thans het gedeelte daarvan, waaraan het per
ceel van appellant belendt of in welker on
middellijke nabijheid dit perceel is gelegen, 
bij het begin van het belastingjaar 1937, zijn
de 1 Jan. 1937, was voorzien van een ver
harding bestaande uit een ingewalste bedek
king met grind; 

dat den Raad uit de verklaringen van de 
heeren Overweel, technisch ambtenaar bij 
den dienst van Publieke Werken te Heerlen 
en Derks, chauffeur bij genoemden dienst 
gebleken is, dat in Mei 1936 een grindbedek
king is aangebracht in de Oude Lindestraat 
te Heerlen en dat alstoen deze grindbedek
king vanaf de Hamerstraat tot en met het per
ceel No. 42 met een wals is ingedrukt, waa rbij 
noch water en zand noch eenig verbindings
middel is gebruikt; 

dat genoemde heer Overweel verklaard 
heeft, dat de bewerking, die de Oude Linde
straat in 1936 als voormeld ondergaan heeft 
niet een inwalsing in den zin, waarin dit 
woord bij den wegenbouw gebruikelijk is, kan 
worden genoemd, daar alleen dan van ,.in
walsing" wordt gesproken, wanneer bij het 
walsen water en bindingsmateriaal wordt ge
bruikt om de bedekking die met de wals in
gedrukt wordt, vast te doen houden; 

dat volgens deze verklaring van gemelden 
ambtenaar een verharding op andere wijze 
bij gebruik van keislag of basalt zelfs niet 
mogelijk is; 

dat de Raad uit deze verklaringen afleidt, 
dat de Oude Lindestraat bij het begin van 
het belastingjaar 1937 niet geacht kan wor
den te zijn voorzien geweest van een verhar
ding bestaande uit ingewalste bedekking van 
grind, keislag, basalt of antler daarmede ge
lijk te stellen materiaal, zooals blijkens art. 
1 en art. 6 der betreffende verordening voor 
het heffen der belasting wordt gevorderd; 

dat de Raad daarbij ook heeft gelet op de 
verklaringen der heeren Hanje, Prevoo en 
V rosch, wonende aan gemelde Oude Linde
straat te Heerlen, die verklaard hebben, dat 
de met een wals ingedrukte kiezelbedekking 
reeds vrij spoedig na de behandeling met de 

wals als voormeld en zeker in den loop van 
1937, belangrijke gaten vertoonde, zoodat 
h. i. de straat in 1937 niet geacht kan worden 
van een verharding als bedoeld bij gemelde 
artikelen der betreffende verordening te zijn 
voorzien; 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S ., althans v. t . van de artt. 1 en 6 van de 
Verordening op de heffing eener weg-onder
houdsbelasting in de gem. Heerlen, art. 280 

van de Gemeentewet en art. 16 van de wet 
van 19 D ec. 1914, S . 564, 

doordien de R . v. B., door het begrip ,.in
gewalst", voorkomende in de artt. I en 6 van 
de Verordening, te interpreteeren naar een 
technische benaming, zooals die, volgens een 
door den R. v . B . gehoorden getuige, bij den 
wegenbouw gebruikelijk is, dit begrip een 
engere beteekenis heeft toegekend dan daar
aan voor de toepassin g van de genoemde ar
tikelen moet worden gehecht; 

ter toelichting van welk middel nog wordt 
aangevoerd : 

a. dat naar de taalkundige beteekenis ,,in
gewalst" slechts beteekent ,,met een wals 
stevig in elkander gedrukt", hoedanige be
werking naar 's Raads beslissing het betrok
ken straatgedeelte heeft ondergaan; 

b. dat, terwijl in de Verordening van 1922 
in het tweede lid van art. 7 (thans art. 6) 
sprake was van eene bedekking van grind 
hetwelk behoorlijk is ingewalst, bij de wij
ziging van de Verordening in 1935 - toen de 
omschrijving werd overgebracht naar art. r 
- met voordacht zonder meer van ingewalst 
is gesproken, teneinde zooveel mogelijk elk 
subjectief element uit de heffing te weren; 

c . dat de laatste overweging van den R . 
v. B. niet is terzake dienende, omdat het ver
schijnen van gaten in een wegbedekking nog 
niet uitsluit, dat een ingewalste bedekking 
- die naar de tegenwoordige Verordening 
niet ,.behoorlijk" behoeft te zijn - aanwezig 
is, terwijl voorts wordt gewraakt, dat hier 
gebruik is gemaakt van verklaringen van be
langhebbende zelf en/of andere belangheb
benden in gelijktijdig berechte gedingen; 

0. dienaangaande : 
dat - daargelaten, dat naar de taalkundi

ge beteekenis, door de gemeente zelve voor
gestaan, niet maar voldoende is een met een 
wals in elkander drukken als door den R. v. 
B. feitelijk vastgesteld, doch wordt vereischt 
een met een wals stevig in elkander drukken 
- den R. v. B. kwalijk een verwijt kan wor
den gemaakt, dat hij voor de uitlegging van 
dezen technischen term heeft gevolgd de in 
technische kringen dienaangaande geldende 
opvatting, welke bovendien met de strekking 
van de Verordening alleszins overeenkomt; 

dat voor dit laatste de R . v . B . terecht 
waarde heeft gehecht aan de omstandigheid, 
dat de straat reeds zoo spoedig na een be
werking als de uitgevoerde onvolkomenhe
den vertoonde; 

dat het achterwege laten - bij de wijzi
ging der Verordening - van het woord ,.be
hoorlijk" niet is terzake dienende, nu het hier 
gaat over de vraag, welke bewerking naar 
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de Verordening wordt vereischt, en niet over 
de wijze, waarop die aldus vereischte bewer
king is uitgevoerd; 

dat tenslotte geen wetsbepaling den R . v. 
B. verbood, voor de vaststelling van den toe
stand in 1937 van de straat zich te verlaten 
op verklaringen van bij de zaak betrokkenen; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 Februari 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 299, 301.) 

Wanneer de belastingverordening een 
bepaling bevat als bedoeld in art. 301 
Gemeentewet, volgt uit het onderling 
verband tusschen dit artikel en de 5e en 
6e leden van art. 299 dier wet dat de 
bevoegdheid tot het instellen van beroep 
in cassatie slechts aan de(n) aangewezen 
ambtenaar (ambtenaren), en niet aan 
den burgemeester, toekomt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gem. Oosterhout tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Breda van 14 Sept. 
1939 (aangeteekend per post verzonden 15 
Oct. 1940) betr. den over het jaar 1937 aan 
D. J. van B. te Oosterhout opge!egden aan
slag in de trottoirbelasting dier gemeente; 

Gehoord enz.; 
0. dat art. 6a der verordening tot heffing 

van de hierbovengenoemde belasting bepaalt, 
dat voor de toepassing van art. 299 der Ge
meentewet in de plaats van denBurgemeester 
als ambtenaar bedoeld in hoofdstuk II der 
wet van 19 Dec. 1914 S. 564 treden de ge
meente-ontvanger-ambtenaar ter secretarie 
en de chef der afdeeling financien ter ge
meentesecretarie; 

dat nu uit het onderling verband van art. 
301 en het vijfde en zesde lid van art. 299 
der gemeentewet voortvloeit, dat slechts de 
bedoelde ambtenaren tot het instellen van 
beroep in cassatie bevoegd zijn, en niet de 
Burgemeester, zoodat deze laatste in het door 
hem ingesteld beroep niet-ontvankelijk zal 
moeten worden verklaard; 

Verklaart den Burgemeester der gemeente 
Oosterhout niet-ontvankelijk in het door hem 
ingesteld beroep in cassatie. 

(N. J.) 

20 Februari 1941. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet art. 36.) 

Door op den minder juist gebleken 
opzet der geprojecteerde stadsuitbrei
ding terug te komen en de onderhavige 
uitbreidingsplannen, yoorzoover daarin 
gronden zijn opgenomen, welke bij ratio
neele bebouwing eerst later tot de be
bouwde kom zouden moeten gaan be
hooren, te veranderen in plannen met 
bestemming in hoofdzaak, mag de Raad 

L. 1941. 

geacht worden op doeltreffende en met 
den geest der Woningwet niet strijdende 
wijze van de hem krachtens die wet toe
komende bevoegdheden gebruik te heb
ben gemaakt tot het tegengaan in de 
toekomst van ongewenschte bebouwing. 

Niet is aannemelijk gemaakt, dat in 
de ingetrokken gedeelten der plannen 
gronden zijn begrepen, ten aanzien waar
van de eigenaren er naar billijkheid aan
spraak op zouden kunnen maken, reeds 
in de naaste toekomst de bouwexploita
tie ter hand te nemen. Evenmin kan de 
omstandigheid, dat van een plan in on
derdeelen uitsluitend het gedeelte, waar
bij de gronden zijn bestemd voor park
en sportdoeleinden, in stand wordt ge
houden, als een onrechtvaardigheid je
gens de eigenaars, die tevens bouwgrond 
ter plaatse bezitten, warden aangemerkt, 
nu van de zijde der gemeente aankoop of 
onteigening is toegezegd en in het be
roepschrift der gemeente uitdrukkelijk 
wordt te kennen gegeven, dat het in de 
bedoeling ligt, bij gemis van overeen
stemming over aankoop de onteigening 
in het belang der volkshuisvesting ten 
aanzien van die gronden toe te passen, 
zoodat de eigenaars dan van een schade
loosstelling in den zin van art. 92 Ont
eig. wet verzekerd zullen zijn. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en 
W. van Haarlem tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 13 Juli 1940, 
afdeeling 1, No. 1, voorzoover dit strekt tot 
onthouding van de goedkeuring aan het be
sluit van den raad der gemeente Haarlem 
van 14 Juni 1939, No. 12, met betrekking 
tot de daarbij ingetrokken gedeelten van 
het uitbreidingsplan wijziging No. 13 van 
,,Noord" en van het uitbreidingsplan ,,Zuid
Oost", zoomede aan het vastgestelde uitbrei
dingsplan in hoofdzaak, voorzoover betref
fende de bovenbedoelde gedeelten van plan 
,,Noord" en van plan ,,Zuid-Oost"; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 15 Jan. 1941, No. n) ; 

0 . dat de raad der gemeente Haarlem bij 
besluit van 14 J uni 1939, No. 12, heeft be
sloten tot het volgende : 

1e. wijziging van het uitbreidingsplan 
wijziging No. 13 van ,,Noord", vastgesteld 
bij raadsbesluit van 24 Jan. 1934, No. 13, 
goedgekeurd door Ged. Staten bij besluit van 
15 Aug. 1934, No. 153 en we! door intrekking 
van het gedeelte, omvattende de gronden, 
gelegen ten noorden van de Jan Gijzenvaart, 
ten c,osten van de Delft, ten zuiden van de 
zuid~ens van de vroeger ontworpen Hol
landsch Diepstraat en t en westen van de 
Vechtstraat en het ontworpen Flevoplein; 

2e. wijziging van het uitbreidingsplan 
,,Zuid-Oost", vastgesteld bij raadsbesluit 
van 25 April 1934, No. 30, goedgekeurd door 
Ged. Staten bij besluit van ro April 1935, 
No. 2 13 en gewijzigd bij raadsbesluit van 12 

4 
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Juni 1935, No. 13, goedgekeurd door Ged. 
Staten bij besluit van 25 Sept. 1935, No. 
153 en we! door 

I. intrekking van de gedeelten van dat 
uitbreidingsplan, omvattende het dee! ge
legen ten oosten en ten zuiden van den ont
worpen verkeersweg van de Amsterdamsche 
vaart naar de Buitenrustbrug, met uitzonde
ring van het ten oosten en ten zuiden van 
dien verkeersweg ontworpen plantsoen en 
terrein bestemd voor park en sport; en 

II. wijziging van de bij het plan behoo
rende bebouwingsvoorschriften; 

3e. vaststelling van een uitbreidingsplan 
in hoofdzaak, omvattende, behalve de hier
voor sub 1e. en 2e. omschreven gronden, de 
gronden gelegen 

i. aan de oostzijde van den Schalkwijker
weg benoorden de grens der gemeente; 

2. tusschen den Zomerweg en de vroe
gere spoorbaan Haarlem-Hoofddorp, onmid
dellijk ten zuiden van den ontworpen ver
keersweg tusschen de Nieuwe brug over de 
Ringvaart en de Buitenrustbrug ; 

3. ten noorden van den ontworpen Orion
weg en t en westen van de Delft ; 

4. ten noorden van de Mr. Jan Gerritsz
laan en t en zuiden van de Jan Gijzenvaart 
en ten oosten van de Delft, t en westen van 
den Rijksstraatweg en ten noorden van de 
hierboven onder 1e. bedoelde gronden; 

5. aan de oostzijde van het Noorder 
Spaarne ten noorden van den Waarderpol
der; 

4e. uitnoodiging aan B. en W. tot het 
onderhandelen met de eigenaren v an de gron
den, vormende het noordelijk dee! van het 
terrein aan den Schalkwijkerweg, dat voor 
park- en sportdoeleinden is bestemd en zoo 
die onderhandelingen geen bevredigend re
sultaat mochten opleveren, voorstellen tot 
onteigening van die gronden in te dienen ; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 13 Juli 1940, afdeeling 1, No. 1, 
hebben besloten : 

I. goedkeuring te onthouden aan het be
doelde besluit van den raad der gemeente 
Haarlem, voorzooveel betreft de punten, 
hiervoren omschreven onder 1e. en 2e. sub 
I, tot vaststelling van de wijziging van het 
uitbreidingsplan, wijziging No. 13 van 
,,Noord" en van het uitbreidingsplan ,,Zuid
Oost"; 

II. goedkeuring te verleenen aan het be
doelde raadsbesluit, voorzooveel betreft 
punt 2e, onder II, tot wijziging van de be
bouwingsvoorschriften, behoorende bij het 
uitbreidingsplan ,,Zuid-Oost"; 

III. goedkeuring te verleenen aan het bij 
het bedoelde raadsbesluit vastgestelde uit
breidingsplan in hoofdzaak, evenwel met uit
zondering van de gedeelten, omschreven in 
de onder punt I van dit besluit bedoelde ge 
deelten; 

dat Ged. Staten daarbij met betrekking tot 
de tegen het raadsbesluit ingebrachte bezwa
ren o.a. hebben overwogen, dat moet worden 
aangenomen, dat door het vervallen van de 
voor de gronden van de reclamanten gelden
de plannen van uitbreiding in onderdeelen, 

de waarde, welke deze gronden thans heb
ben, in beduidende mate dreigt te worden 
verminderd; dat de schade, welke de recla
manten als gevolg daarvan hebben te duch
ten, niet kan worden gerechtvaardigd door 
het belang van het tegengaan van verspreide 
bebouwing, door de gemeente met de intrek
king van de bedoelde gedeelten van plannen 
van uitbreiding in onderdeelen beoogd, aan
gezien dit doe! evenzeer kan worden bereikt 
door eene oordeelkundige toepassing van de 
verordening, houdende algemeene voorwaar
den nopens de aanvaarding door de gemeente 
Haarlem van gronden, bestemd voor den 
openbaren dienst; dat bovendien, door van 
het plan in onderdeelen ,,Zuid-Oost" uit
sluitend in stand te houden het gedeelte, 
waarbij de gronden zijn bestemd voor park
en sportdoeleinden, in de aanspraken, welke 
de belanghebbenden aan dat uitbreidings
plan bij de vaststelling daarvan konden ont
leenen, eene ongeoorloofde wijziging wordt 
gebracht, terwijl het nadeel, dat daaruit voor 
de belanghebbenden voortvloeit, niet wordt 
opgeheven door de toezegging tot aankoop 
of onteigening nu geen zekerheid bestaat, 
dat bij zoodanige onteigening het voorschrift 
van art. 92 der Onteigeningswet toepassing 
zal vinden; dat op grond van een en ander 
de bovenomschreven wijzigingen van het uit
breidingsplan, wijziging No. 13 van ,,Noord" 
en van het uitbreidingsplan ,,Zuid-Oost" 
niet voor goedkeuring in aanmerking kunnen 
komen, terwijl van de goedkeuring van het 
vastgestelde plan in hoofdzaak behooren te 
worden uitgezonderd de gedeelten , waarvoor 
de bovenbedoelde gedeelten van uitbreidings
plannen in onderdeelen blijven ge!den; 

dat van het genoemd besluit van Ged. 
Staten B . en W. van Haar!em, daartoe door 
den gemeenteraad gemachtigd, in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat dit besluit 
bij hen bevreemding heeft gewekt, daar Ged. 
Staten aan dezelfde plannen - met uitzon
dering van het plan in hoofdzaak, dat toen 
nog niet was vastgesteld - , gehoord dezelfde 
bezwaren, bij besluit van 6 Juli 1938 hun 
goedkeuring hechtten, zelfs niettegenstaande 
toen niet de toezegging was opgenomen, dat 
tot aankoop of onteigening zou worden over
gegaan van de voor park enz. in het plan 
,,Zuid-Oost" aangewezen gronden, en welk 
goedkeuringsbesluit alleen op formeele gron
den werd vemietigd bij Koninklijk besluit 
van 11 J an. 1939, No. 24; dat zij vervolgens 
de overweging, dat de waarde van de gron
den van de reclamanten door het van kracht 
worden van het betrokken raadsbesluit in be
duidende mate dreigt te worden verminderd, 
niet in overeenstemming met de werkelijk
heid achten; dat zij daartoe, wat betreft het 
uitbreidingsplan wijziging No. 13 van 
,,Noord", het volgende opmerken: dat, toen 
het plan werd vastgesteld in 1934, op de 
gronden der reclamanten nog niet was ge
bouwd; dat de neiging grooter is om aan de 
oostzijde dan om aan de westzijde van den 
Rij ksstraatweg te bouwen; dat eerst nadat 
de plannen tot intrekking bekend waren ge
worden, plannen worden opgevat om de 
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gronden der reclamanten met arbeiderswo
ningen te bebouwen, die echter niet aan de 
eischen van het uitbreidingsplan voldeden; 
dat bebouwing van de gronden van de re
clamanten alleen niet mogelijk is, daar de 
op die gronden ontworpen straten geen ver
binding met andere straten zouden hebben; 
dat bebouwing van die gronden alleen, stel 
al dat het mogelijk was, uit stedebouwkundig 
oogpunt niet verantwoord zou zijn; dat tus
schen de gronden van de reclamanten en de 
bebouwing ten zuiden daarvan nog aanzien
lijke oppervlakten onbebouwde terreinen lig
gen, die ten deele v66r de gronden van de 
reclamanten voor bebouwing in aanmerking 
komen; dat aan de gronden der reclamanten 
in de eerstvolgende jaren geen behoefte is; 
dat zij, wat betreft het uitbreidingsplan 
,,Zuid-Oost", opmerken, dat de gronden van 
,,Roermond-Stad" reeds door die maatschap
pij werden gekocht, toen de plannen tot in
trekking van een gedeelte van het uitbrei
dingsplan ,,Zuid-Oost" reeds Jang bekend 
waren; dat de bebouwing van de gronden 
der reclamanten zeker niet in de eerste plaats 
in aanmerking komt; dat in het niet inge
trokken gedeelte van het plan ,,Zuid-Oost" 
nog zoovele gronden onbebouwd zijn, dat er 
geen sprake van is, dat deze in de eerstvol
gende jaren zullen worden bebouwd; dat het 
uitbreidingsplan ,,Zuid-Oost" werd vastge
steld 25 April 1934 en sedert dien op de 
gronden van de reclamanten niet is gebouwd; 
dat er uiteraard weinig neiging bestaat om in 
het gedeelte der gemeente, waar de gronden 
van de reclamanten zijn gelegen, te bouwen; 
dat de gronden van de reclamanten door hun 
!age Jigging ( er is een ophooging van ± 2 ½ 
m3 noodig) en hun geaardheid (veengrond) 
zeker niet voor bebouwing zullen worden 
gezocht, zoolang er voor dezelfde soort wo
ningen in Haarlem nog bouwgronden worden 
gevonden - hetgeen in de eerstvolgende ja
ren zeker het geval is - waarbij zich die 
ongunstige factoren niet of in belangrijk 
mindere mate voordoen; dat bebouwing van 
de gronden van de reclamanten uit stede
bouwkundig oogpunt niet gewenscht zou zijn, 
daar de woningen aan doodloopende straten 
zouden komen te liggen; dat uit bovenstaan
de feiten duidelijk blijkt, dat er van schade 
geen sprake is, ·Jee! minder van een waarde
vermindering in beduidende mate, daar de 
gronden blijven wat ze waren ,,toekomstige 
bouwterreinen"; dat in dit verband moet 
worden gewezen op de verschillende Ko
ninklijke besluiten, waarbij werd overwogen , 
dat aan een uitbreidingsplan, hetwelk perio
diek pleegt te worden herzien, geen blijven
de rechten kunnen warden ontleend; dat zij 
de aandacht vestigen op het Koninklijk be
sluit van 2 Nov. 1g_17, No. 17; dat ook het 
onderhavige plan het gevolg is van een diep
gaande voorstudie en bij dit plan zooveel 
mogelijk rekening is gehouden met de be
langen van de grondeigenaren; dat boven
dien de overweging van Ged. Staten, dat de 
waarde der gronden dreigt aanzienlijk te 
worden verminderd, hare waarde althans 
grootendeels verliest door ·de volgende over-

weging, dat het belang, dat de gemeente met 
de intrekking van een gedeelte der plannen 
in onderdeelen en de vervanging daarvan 
door een plan in hoofdzaak wil dienen, even
zeer kan bereikt worden door een oordeel
kundige toepassing van de verordening, hou
dende algemeene voorwaarden nopens de 
aanvaarding door de gemeente Haarlem van 
gronden, bestemd voor den openbaren dienst; 
dat immers, daar het hier t en aanzien van 
alle gronden van de reclamanten gaat om 
,,verspreide bebouwing", die volgens de ge
noemde ,,algemeene voorwaarden" kan wor
den tegengegaan, er ook geen sprake kan zijn 
van waardevermindering als gevolg van de 
intrekking van gedeelten van het plan in on
derdeelen, daar die gronden, ondanks het be
staan van dat plan in onderdeelen, toch in 
de eerstvolgende jaren niet zouden kunnen 
worden bebouwd; dat die ,,algemeene voor
waarden" niet zijn vastgesteld om het doe! 
te bereiken, dat met de intrekking van een 
gedeelte van het plan in onderdeelen wordt 
beoogd en het willen bereiken van dit doe! 
door toepassing van de daarvoor niet vast
gestelde ,,algemeene voorwaarden" leidt tot 
een detournement de pouvoir, dat bezwaar
lijk door Ged. Staten kan worden gewild; 
dat bovendien die overweging van Ged. Sta
ten bevreemding wekt, omdat door het als 
doelstelling der gemeente aangeven van het 
tegengaan van verspreide bebouwing, het 
doe! der intrekking en de vaststelling van een 
plan in hoofdzaak totaal wordt miskend, al
thans genegeerd; dat in hun voorstel aan 
den raad reeds werd geschreven, dat met de 
genoemde ,,algemeene voorwaarden" onge
wenschte grondexploitatie kan worden tegen
gegaan, maar dat datgene, waar het hier om 
gaat, van veel ruimere strekking is; dat het 
voor een goede stedebouwkundige uitbrei
ding toch van het grootste belang moet wor
den geacht, dat gronden, die bij een logische 
stadsuitbreiding eerst na jaren in exploitatie 
dienen te komen, ook zooveel mogelijk vrij 
van bebouwing worden gehouden, ook al is 
het geen verspreide bebouwing, ten einde er 
- tegen het tijdstip , dat de exploitatie er 
van ter hand zal moeten worden genomen -
de bestemming aan te kunnen geven die als
dan het meest gewenscht zal blijken te zijn, 
hetgeen juist door dan reeds aanwezige be
bouwing kan worden bemoeilijkt, ja soms ge
heel onmogelijk kan worden gemaakt; dat, 
wat ten slotte de derde overweging van Ged. 
Staten betreft, de instandhouding van het 
gedeelte, aangewezen voor park- en sport
doeleinden, noodzakelijk is in verband met 
de in de omgeving reeds bestaande bebou
wing; dat door de instandhouding van dat 
gedeelte van het plan belanghebbenden geen 
nadeel ondervinden, daar de toestand blijft 
zooals hij was, namelijk een gedeelte der 
gronden aangewezen voor park- en sport
doeleinden en een gedeelte der gronden ii. 
de toekomst in aanmerking komend voor be
bouwing; dat desniettemin de raad hun col
lege heeft gemachtigd tot het voeren van 
onderhandelingen ten einde de voor park 
enz. aangewezen grond<;n in eigendom te ver-
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krijgen, terwijl, indien die onderhandelingen 
geen resultaat zouden opleveren, tot ontei
gening van die gronden zal worden overge
gaan; dat het gemeentebestuur hier bedoelt 
eene onteigening in het belang der volks
huisvesting; dat zij verzoeken, het raads
besluit alsnog in zijn geheel goed te keuren; 

0 . dat de uitgestrektheid der terreinen, 
waarvoor te Haarlem uitbreidingsplannen 
met bestemming in onderdeelen zijn vastge
steld, tengevolge heeft, dat de bebouwing 
niet steeds in de gewenschte volgorde voort
schrijdt en de stadsuitbreiding veelal plaats 
vindt op punten, welke daarvoor uit stede
bouwkundig oogpunt niet het eerst in aan
merting zouden behooren te komen ; 

dat de gemeenteraad, door op den minder 
juist gebleken opzet der geprojecteerde stads
uitbreiding terug te komen en de onderha
vige uitbreidingsplannen, voorzoover daarin 
gronden zijn opgenomen, welke bij rationeele 
bebouwing eerst later tot de bebouwde kom 
zouden moeten gaan behooren, te verande
ren in plannen met bestemming in hoofd
zaak, mag geacht worden op doeltreffende 
e n met den geest der Woningwet niet strij
dende wijze van de hem krachtens die wet 
toekomende bevoegdheden gebruik te heb
l>en gemaakt tot het tegengaan in de toe
komst van de bedoelde ongewenschte be
bouwing; 

dat weliswaar ook indien de uitbreidings
plannen ongewijzigd zouden zijn gebleven, 
het gemeentebestuur bebouwing, welke in 
stedebouwkundig opzicht voorloopig onge
wenscht is, zou kunnen bemoeilijken door de 
wijze, waarop het de Algemeene Voorwaar
den nopens de aanvaarding door de gemeen
te Haarlem van gronden, bestemd voor den 
openbaren dienst , zou toepassen, doch dat, 
zoo het al mogelijk mocht zijn, de toepassing 
van d e ,.Algemeene Voorwaarden" in voor
komend geval aan dit doe! dienstbaar te doen 
zijn zonder de strekking van die regeling te 
miskennen, een vastlegging van de beper
kingen, welke ten deze aan de vrijheid der 
desbetreffende eigenaren tot bebouwing van 
hunne gronden zijn gesteld, langs den hier 
door het gemeentebestuur gevolgden weg uit 
een oogpunt van stelselmatigheid en rechts
zekerheid de voorkeur verdient boven het 
bezigen van de ,.Algemeene Voorwaarden" 
tot dit doe!; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat bij de nieuwe 
begrenzing van d e terreinen, waarvan de be
stemming in onderdeelen op de plannen is 
aangegeven, op aanvaardbare wijze is reke
ning gehouden m et de behoefte aan wonin
gen, welke zich in de naaste toekomst te 
H aarlem zal doen gevoelen en ook overigens 
met de eischen, die de belangen der volks
huisvesting aan de uitbreiding van de be
bouwing aldaar stellen; 

dat niet is aangetoond geworden, dat daar
bij door het gemeentebestuur onvoldoende 
zou zijn gelet op het belang der betrokken 
eigenaren ; 

dat met name deze eigenaren niet aanne
melijk hebben kunnen maken, dat in de in-

getrokken gedeelten der uitbreidingsplannen 
aan hen toebehoorende gronden zijn begre
pen, ten aanzien waarvan zij er naar billijk
heid aanspraak op zouden kunnen maken, 
reeds in de naaste toekomst de bouwexploi
tatie ter hand te nemen; 

dat evenmin de omstandigheid, dat van 
het plan in onderdeelen ,.Zuid-Oost" uitslui
tend het gedeelte, waarbij de gronden zijn 
bestemd voor park- en sportdoeleinden, in 
stand wordt gehouden, als een onrechtvaar
digheid jegens de eigenaars, die tevens bouw
grond ter plaatse bezitten, kan worden aan
gemerkt, nu van de zijde der gemeente aan
koop of onteigening is toegezegd en in het 
beroepschrift uitdrukkelijk wordt te kennen 
gegeven, dat het in de bedoeling ligt, bij ge
mis van overeenstemming over aankoop de 
onteigening in het belang der volkshuisves
ting t en aanzien van die gronden toe te pas
sen, zoodat de betrokken eigenaars dan van 
een schadeloosstelling in den zin van art. 92 
der Onteigeningswet verzekerd zullen zijn; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte 
aan de desbetreffende gedeelten van het on
derhavige raadsbesluit goedkeuring hebben 
onthouden en deze gedeelten van het raads
besluit alsnog voor goedkeuring in aanmer
king dienen te komen; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Se
cretarissen-G eneraal van de Nederlandsche 
D epartementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging voor zooveel noodig van 
het bestreden besluit van Ged. Staten de ge
deelten van het vorengenoemd besluit van 
den raad der gemeente Haarlem, welke door 
Ged. S taten niet zijn goedgekeurd, alsnog 
goed te keuren . 

(A. B.) 

20 Februari 194z. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1920 art. 58 1e en 2e lid. Alg. 
Rijksambtenarenreglement artt. 57, 80 
en 96) . 

Een gehuwde ambtenares, analyste bij 
den dienst der Rijkslandbouwproefsta
tions, wordt in v e rband met reorganisa
tie van <lien dienst overgeplaatst van 
Wageningen (waar haar echtgenoot als 
ambtenaar werkzaam en woonachtig is) 
naar Maastricht. Zij geeft geen gevolg 
aan den herhaalden oproep haar werk
zaamheden in M. aan te vangen en wordt 
tenslotte op grond van art. 80 van het 
A.R.A.R . gestraft met ontslag. 

Tevergeefs wordt een beroep gedaan 
op art. 57, lid 1 , van dat Reglement, 
krachtens hetwelk rekening moet wor
den gehouden met persoonlijkheid en 
omstandigheden van den ambtenaar, aan 
wien een andere betrekking wordt opge
dragen. In casu immers werd aan deze 



53 20 FEBRUARI 1941 

ambtenares geen andere betrekking op
gedragen (zij kreeg in dezelfde betrek
king een andere standplaats). 

Evenmin kan een beroep worden ge
daan op art. 96 van het A.R.A.R ., ver
mits hier in elk geval geen sprake kan 
zijn van verandering in de inrichting 
van het dienstvak, waardoor haar dien
sten overbodig waren geworden; deze 
waren bij het dienstvak juist dringend 
vereischt. 

Geen onevenredigheid tusschen de 
straf en het feit (halsstarrigheid der 
ambtenares bij de weigering; de aan 
haar bekende behoefte van den dienst 
aan haar werkzaamheden). 

Uitspraak in zake : 
Mw. C . M. E. Wieringa, geboren Konings

feld, wonende te W ageningen, eischeresse in 
hooger beroep, voor wie ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
F . Perdok Hzn., wonende te 's-Gravenhage, 

tegert: 
den Minister van Economische Zaken, ge
daagde in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. K. T. M . van Rijckevorsel, wo~ 
nende te 's-Gravenhage. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Economische Za

ken bij besluit van 30 Maart 1940, no. 1931, 
Afdeeling VIII, Directie van den Landbouw, 

- gelet op de artt. Bo, 81, 82, 83 en 84 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
mede gelet op de artt. 48 en 1 7 van het K. B . 
van 29 April 1926, S. 109, tot regeling van 
den dienst der Rijkslandbouwproefstations, 
zooals dat sedert is gewijzigd -

heeft goedgevonden met ingang van 30 
Maart 1940 Mw. C . M . E. Wieringa-Ko
ningsfeld, analiste 1e klasse bij den dienst 
der Rijkslandbouwproefstations, wonende te 
Wageningen aan den Rijksstraatweg no. 77, 
doch werkzaam gesteld aan het Rijksland
bouwproefstation te Maastricht, als zoodanig 
te ontslaan, krachtens het bepaalde in de 
artt. Bo en 81, onder k, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en voorts te be
velen de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 
deze straf ; 

zulks na te hebben dverwogen: 
dat aan Mw. C . M. E. Wieringa-Konings

feld, analiste 1e klasse bij den dienst der 
Rijkslandbouwproefstations, wonende te 
Wageningen, doch sedert I Mei x939 werk
zaam gesteld aan het Rijkslandbouwproef
station te Maastricht, bij schrijven ,van 15 
October 1938, Directie van den Landbouw, 
no. 9724 I, afd. VII, is bericht, dat zij met 
ingang van 1 Mei 1939 zou worden werk
zaam gesteld aan het Rijkslandbouwproef
station te Maastricht, waarheen op dien da
tum de werkzaamheden, verbonden aan de 
veevoedercontrole, zouden worden overge
bracht; 

dat zij daarop een verzoek heeft ingediend 
om te Wageningen te mogen blijven, op 
welk verzoek echter afwijzend is beschikt; 

dat bij beschikking van den Directeur
Gcneraal van den Landbouw van 28 April 
1939, Directie van den Landbouw, no. 4253, 
afd. VII , is beslist, dat zij met ingang van 
1 Mei 1939 zou worden overgeplaatst van 
het Rijkslandbouwproefstation voor veevoe
deronderzoek te Wageningen naar dat te 
Maatsricht; 

dat zij op 1 Mei 1939 niet te ,Maastricht is 
verschenen tot vervulling van haar werk
zaamheden, doch aan den Directeur van het 
Rijkslandbouwproefstation aldaar door haar 
echtgenoot is medegedeeld, dat zij wegens 
ziekte haar werkzaamheden niet kon ver
richten; 

dat vervolgens, na onderzoek van wege den 
militairen geneeskundigen dienst, dien dienst 
is gebleken, dat zij zeer we! in staat was, 
haar werkzaamheden in vollen omvang te 
verrichten ; 

dat op grond daarvan aan -haar werd me
degedeeld, -dat verwacht werd, dat zij 22 Mei 
1939 haar werkzaamheden te Maastricht zou 
aanvangen; 

dat zij zich daarop wederom-op het stand
punt heeft gesteld, wegens ziekte haar werk
zaamheden niet te kunnen hei:vatten en nog~ 
maals heeft verzocht, hetzij plaatsing aan 
een instelling te Wageningen, hetzij opwecht
geldstelling; 

dat haar toen is geantwoord, dat een nader 
onderzoek door geneeskundigen zou plaats 
vinden; r 

dat zij zich derhalve voor een dergelijk 
onderzoek beschikbaar diende te houden, 
hetgeen zij echter niet heeft gedaan, zijnde 
zij naar het buitenland vertrokken; 

dat vervolgens bij beschikking van 24 Juli 
1939, Directie van den Landbouw, no. 6516 J , 
afd. VII, op grond van art. 44 van het Alge
mee·n Rijksambtenarenreglement is bepaald, 
dat de aanspraak op bezoldiging met ingang 
van 1 Juli 1939 was vervallen; 

dat zij vervolgens op 9 September 1939 
een onderhoud heeft gehad met den Direc
teur-Generaal van den Landbouw, waarbij 
zij verzocht ontslag wegens reorganisatie of 
overplaatsing naa r een te Wageningen ge
vestigde ins telling; 

dat haar vervolgens op 15 September 1939, 
onder mededeeling, dat aan haar verzoek tot 
overplaatsing of opwachtgeldstelling niet 
kon worden voldaan, nogmaals is verzocht, 
mede te deelen, of zij voor het nader onder
zoek een dokter wenschte aan te wijzen; 

dat zij hierop niet heeft geantwoord, ook 
niet na Op 5 en I6 October i:939 aan haar 
gezonden rappellen; 

dat op II December 1939 bedoeld genees
kundig onderzoek heeft plaats gehad door 
de geneesheeren-directeuren van de Krank
zinnigengestichten te Eindhoven (Woensel) 
en Grave, die zich daartoe in commissie had
den vereenigd; 

dat zij deze geneesheeren-directeuren heeft 
ontvangen met de mededeeling, dat zij zich 
over het onderzoek verwonderde, daar zij 
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zich volkomen gezond gevoelde en voor haar 
werk bekwaam, aan welke mededeeling zij 
toevoegde, dat zij bereid was, soortgelijk 
werk te Wageningen te hervatten; 

dat bedoelde geneesheeren-directeuren 
haar verder hebben onderzocht en haar licha
melijk en geestelijk voor werkhervatting ge
schikt hebl:,en geoordeeld onder aanteeke
ning, dat de onderzochte ook zelve ver
klaarde, deze meening te zijn toegedaan; 

dat zij zich desalniettemin niet voor werk
hervatting op de haar aangewezen stand
p!aats en op het haar aangewezen bureau 
heeft aangemeld; 

dat een en ander kennelijk is het weigeren 
van dienst op grond van een haar onwelge

-vallige standplaats en zij in elk geval op het 
tijdstip, waarop zij ook naar eigen inzicht 
zeer wel in staat was, haar arbeid te ver
richten, dezen arbeid had behooren te her
vatten; 

dat zij, overeenkomstig art. 82, lid 1, ·van 
het Algemeen Rijksabtenarenreglement in de 
gelegenheid gesteld, zich te verantwoorden, 
geen feiten of omstandigheden heeft aange
voerd, die als verschooning zouden kunnen 
worden aangemerkt ; 

dat derhalve op bovenstaande gronden aan 
Mw. C . M . E . Wieringa-Koningsfeld ont
slag, als bedoeld in art. 81, onder k, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, dient 
te worden gegeven; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 31 October 1940 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- Mw. C . M. E. Wieringa-Koningsfeld niet
ontvankelijk heeft verklaard in haar beroep 
tegen het bovenvermelde besluit van den 
Minister van Economische Zaken van 24 Juli 
1939 en haar beroep tegen <liens besluit van 
30 Maart 1940, vorenvermeld, ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat F. P erdok H zn., als gemachtigde 
van Mw. C . M. E. Wieringa-Koningsfeld, 
van genoemde uitspraak tijdig bij dezen 
Raad in beroep is gekomen, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden verzoe
kende, de uitspraak, waarvan beroep, te wil
len vemietigen en te willen bepalen: 

1 ° . dat aan Mw. C. M . E . Wieringa-Ko
ningsfeld ten onrechte ontslag is verleend 
volgens de artt. · 80 en 8 r , letter k, van bet 
Algemeen R ijksambtenarenreglement als 
analiste re klasse aan bet Rijkslandbouw
proefstation te Maastricht; 

2 °. dat baar over bet tijdperk van r Juli 
1939 tot 30 Maart 1940, a ltbans over het 
tijdperk gedurende haar ziekte, alsnog het 
salaris moet worden uitgekeerd; 

0 . dat Jbr. Mr. G . W . van der D oes, als 
gemachtigde van het Waamemend Hoofd 
van bet Departement van Landbouw en Vis
scherij, bij contra-memorie op de daarbij 
aangevoerde gronden beeft verzocht de be
streden uitspraak te willen bevestigen; 

In rechte: 
0. dat, blijkens den inboud van bet be

roepscbrift in verband met dien van het 
klaagscbrift, het onderhavige beroep kenne
lijk is gericht tegen bet besluit van den Mi-

nister van Economische Zaken van 30 Maart 
1940, no. 1931, Afdeeling VIII, Directie van 
den Landbouw, waarbij eischeresse is ge
straft met ontslag, alsmede tegen het besluit 
van voomoemden Minister van 24 Juli 1939, 
no. 6516 I, Afdeeling VII, Directie van den 
Landbouw, waarbij is besloten, te rekenen 
van 1 Juli 1939, baar aanspraak op bezoldi
ging te doen vervallen; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 58, 
lid 1 en 2, der Arnbtenarenwet 1929 een be
sluit, waarbij aan een ambtenaar een straf 
wordt opgelegd, kan worden aangevocbten 
op dezen grond, dat het besluit feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften; dat bij het 
nemen van dat besluit het administratief 
orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, of dat er tusschen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0 . dat op grond van den inhoud der geding
stukken vaststaat, dat eischeresse was ana
liste re klasse bij den dienst der Rijksland
bouwproefstations; dat zij werkzaam was 
aan het R ijkslandbouwproefstation te Wage
ningen en met ingang van r Mei 1939 is 
werkzaam gesteld aan het Rijkslandbouw
proefstation te Maastricht; dat zij heeft ge
weigerd aan die tewerkstelling gevolg te ge
ven, ook toen zij, naar eigen oordeel, daartoe 
in staat was en wel omdat zij, gehuwd zijnde 
met een te Wageningen wonenden en werk
zamen ambtenaar, die gemeente niet metter
woon wenschte te verlaten; 

0 . dat hier dus sprake is van een geval 
van kennelijke dienstweigering, zoodat ge
daagde bevoegd was, krachtens art. 80, j 0

• 

art. 81, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, haar te straffen met ontslag, zijn
de niet gebleken van bet bestaan van eenig 
ander toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift waarmede het ontslagbesluit zou 
strijden; 

0. dat met name art. 57 van genoemd re
glement, welk artikel, voorzoover hier ter 
zake dienende, luidt: 

,,/. Wanneer bet belang van den dienst 
zulks vordert, is de ambtenaar verplicht, al 
of niet in zijn dienstvak en al of niet op de
zelfde standplaats, eene andere betrekking 
te aanvaarden, die hem, in verband met zijne 
persoonlijkheid, zijne omstandigheden en de 
voor hem bestaande vooruitzichten, redelij
kerwijs kan worden opgedragen.", 
niet tegen bet bestreden besluit kan worden 
aangevoerd, overmits voor eischeresse, die 
was aangesteld als analiste bij den dienst der 
Rijkslandbouwproefstations, bet gevolg ge
ven aan de te werkstelling te M aastricbt aan 
bet aldaar gevestigde Rijkslandbouwproef
station niet beteekende aanvaarding van een 
andere betrekking; 

0 . dat evenmin tegen het bestreden besluit 
ter bestrijding kan worden ingebracbt, dat 
eischeresse, wegens wijziging in de inricbting 
van den dienst van genoemde stations of in 
de inricbting van den dienst van bet station 
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t e Wageningen, op wachtgeld gesteld had 
moeten warden, aangezien, oak al zou hier 
van een reorganisatie gesproken kunnen war
den - wat ten deze niet behoeft te warden 
beslist -, eischeresse daaraan geenszins een 
recht kan ontleenen om op wachtgeld te 
warden gesteld, wijl haar diensten niet over
bodig waren geworden, doch integendeel bij 
het dienstvak dringend vereischt waren; 

0 . voorts, dat door eischeresse niet is be
weerd en den Raad niet is gebleken, dat ge
daagde bij het nemen van het bestreden be
sl ui t van zijn strafbevoegdheid kennelijk een 
antler gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven; 

0. dat alsnu nag de vraag moet warden 
beantwoord, of er onevenredigheid bestaat 
tusschen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtreding; 

0 . dat die vraag, gelet op de halstarrig
heid, waarmede eischeresse weigerde haar 
tewerkstelling aan het Rijkslandbouwproef
station te Maastricht op te volgen, eener .. 
zijds, en op de behoefte, welke m en aldaar 
aan haar diensten had - hetwelk haar be
kend was - anderzijds, ontkennend moet 
warden beantwoord; 

0. t en slotte, dat gedaagde, ingevolge het 
bepaalde bij art. 84 van het Algemeen Ri_iks
ambtenarenreglement, bevoegd was te be
velen, dat de straf onmiddellijk zou warden 
ten uitvoer gelegd ; 

0 . dat uit dit alles volgt, dat het Ambte
narengerecht te Roermond het beroep van 
eischeresse tegen voormeld besluit van 30 
Maart 1940 terecht ongegrond heeft ver
klaard; 

0. met betrekking tot het genoemde be
sluit van 24 Juli 1939, dat, blijkens den brief 
van eischeresse aan gedaagde, dd. 2 7 Juli 
1939, dit besluit haar op 25 Juli 1939 bereikt 
heeft; 

0. dat eischeresse tegen dit besluit beroep 
heeft ingesteld bij het Ambtenarengerecht te 
Roermond bij klaagschrift, hetwelk dd. 24 
April 1940 aan dat gerecht is toegezonden, 
zoodat zij den voor beroep gestelden termijn 
aanmerkelijk heeft overschreden en dat ge
recht haar terecht niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in dat beroep; 

0 . dat de bestreden uitspraak dus behoort 
te warden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

25 Februari x94x. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 101bis.) 

Daar B. en W. en in beroep Ged. Sta
ten geweigerd hebben, ten behoeve van 
de beide godsdienstleeraren aan de on
derwerpelij ke school af te geven het be
wijs, bedoeld in art. 107 1e lid sub c, 
waren deze leeraren niet bevoegd tot 
het geven van bijzonder onderwijs en 
konden zij reeds hierom niet warden be-

schouwd als vakonderwijzers in den zin 
der wet. Het feit, dat art. 107 niet is 
opgenomen onder de voorschriften, 
waaraan moet zijn voldaan ter verkrij
ging der vergoeding ex art. 101bis, doet 
hieraan niet af. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door het R . K. 
Schoolbestuur Sint Willibrord te Arnhem 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 13 November 1940, n°. 97, tot onge
grondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Arnhem van 5 Augustus 1940, 
n°. 5629 Ond., waarbij de in art . 101bis, 
derde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 be
doelde vergoeding ten behoeve van de bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs, Hommelscheweg 169 te Arnhem, over 
het jaar 1939 is vastgesteld op f 3,728.74; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1941, n°. 45); 

0. dat de raad der gemeente Arnhem bij 
zijn evenvermeld besluit de in art . 101bis, 
derde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
bedoelde vergoeding, ten behoeve van de 
bijzondere school voor uitgebreid Jager on
derwijs, Hommelscheweg 169, aldaar, over 
het jaar 1939 heeft vastgesteld op f 3,728.74, 
daarbij onder meer overwegende, dat door 
de betrokken schoolbesturen bij hun aan
vragen zijn overgelegd de bewijzen, welke 
bedragen zij over 1939 aan belooningen ten 
aanzien van hun vakonderwijzers hebben be
taald, alsmede verklaringen, waarvan het 
bezit ingevolge het bepaalde in art. 107 der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor de vakonder
wijzers wordt vereischt, om bijzonder lager 
onderwijs in den zin der wet te mogen ge:ven; 
dat bij de controleering van deze bewijzen 
en verklaringen is gebleken, dat door twee 
schoolbesturen ook bewijzen zijn overgelegd 
van uitbetalingen van belooningen aan 
personen die ingevolge de Koninklijke beslis
sing van 15 Augustus 1936, n°. 73, 1 in ver
band met het bepaalde in art. 28, vijfde lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor de ver
goeding uit de gemeentekas, niet als vak
onderwijzers in den zin der aangehaalde wet 
kunnen warden aangemerkt, omdat zij niet 
uitsluitend onderwijs hebben gegeven in een 
of meer der vakken vermeld in art. 2 der 
wet onder h tot en met u; dat bovendien 
voor deze personen niet zijn overgelegd de 
verklaringen, waarvan het bezit ingevolge 
het bepaalde in art. 107 der wet voor hen 
wordt vereischt, om in den zin dier wet 
bijzonder lager onderwijs te mogen geven ; 
dat ten aanzien van deze gevallen derhalve 
geen gemeentelijke vergoedingen kunnen 
warden toegekend ; 

dat nadat het R. K. Schoolbestuur Sint 
Willebrord van dit raadsbesluit in beroep 
is gekomen bij Ged. Staten van Gelderland, 
deze bij hun besluit van 13 November 1940, 
n°. 97, dat beroep ongegrond hebben ver
klaard, daarbij overwegende, dat het school-

1 A. B. 1936 biz. 815. 
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bestuur in zijn adres onder meer aanvoert, 
dat in de aanvrage om vergoeding als werke
lijke uitgaven voor vakonderwijs aan de ge
noemde school over 1939 f 4,633.45 is opge
geven, zoodat de vergoeding voor een bedrag 
van f 904. 7 I is geweigerd; dat dit bedrag is 
uitgegeven ten behoeve van twee godsdienst
leeraren; dat het gemeentebestuur zijn wei
gering onder verwijzing naar het Koninklijk 
besluit van 15 Augustus 1936, n°. 73, gemoti
veerd heeft met het feit, dat godsdienstonder
wijs niet wordt genoemd onder de vakken, 
aangegeven onder h tot en met u in art. 2 
der wet , alsmede met het feit, dat de betrok
ken onderwijzers niet hebben overgelegd de 
verklaringen, vermeld in art. 107, eerste 
lid, der wet; dat de vergoeding ad f 904.71 
ten onrechte geweigerd is, aangezien het 
vak Godsdienstleer vermeld is op het leer
plan en lesrooster der onderhavige school en 
als examenvak voorkomt op het program 
van het officieele uitgebreid lager onderwijs 
-examen der R. K. scholen in Nederland; dat 
genoemd vak, als verband houdende met de 
richting van een R. K. uitgebreid lager on
derwijsschool, terecht ingevolge het bepaalde 
in den slotzin van art. 90, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 op het leerplan is 
gebracht, terwijl geen enkele wettelijke be
paling er zich tegen verzet het onderwijs in 
het vak Godsdienstleer als vakonderwijs, 
bedoeld in art. 101bis, voor vergoeding in 
aanmerking te brengen; dat de weigerings
grond, dat de twee godsdienstleeraren niet 
de verklaringen hebben overgelegd, vermeld 
in art. 107, eerste lid, der wet, evenzeer on
juist is ; dat immers de wet voor de verkrij
ging van de vergoeding voor vakonderwijs 
niet de voorwaarde stelt, dat de in art. 101bis 
vermelde vakonderwijzers de in art . 107 
bedoelde stukken overleggen; dat het school
bestuur en de betrokken vakonderwijzers er 
- ook in beroep - niet in zijn geslaagd om 
door overlegging van verklaringen van 
zedelijk gedrag de afgifte te verkrijgen van 
het bewijs, bedoeld in art. 107, eerste lid, 
onder c der wet; dat , aangezien aan een bij
zondere school ook onderwijs gegeven kan 
worden in niet in art. 2 genoemde vakken, 
voor hem, die daarin onderwijs geeft, het 
bepa Ide in art. 107 niet geldt, althans niet 
voor zoover overlegging van een akte van 
bekwjl.amheid wordt gevorderd; dat Ged. 
Stateh met den Onderwijsraad, van oordeel 
zijn, gat de Lager-Onderwijswet 1920 luidens 
den slotzin van art. 90, eerste lid, inderdaad 
toelaat, naast de in art. 2 vermelde vakken, 
andere vakken, vtrband houdende met de 
richting van bet onderwijs, op bet leerplan te 
brengen en blijkens art. 125, vijfde lid, vak
onderwijzers kent, die belast zijn met bet 
geven van onderwijs in andere vakken dan 
de in art. 2 genoemde; dat, nu bet vak Gods
dienstleer in het leerplan van de R . K. school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Arnhem 
is opgenomen , dit vak wettelijk dee! uit
maakt van het aan die school te geven on
derwijs, zoodat de gemeente, wat dit aangaat, 
verplicht is de hiervoor gedane uitgaven aan 
het schoolbestullr te vergoeden; dat evenwel 
degenen, die in 1939 aan de onderhavige 
school godsdienstonderwijs hebben gegeven , 
niet in het bezit zijn geweest van het bewijs, 

bedoeld in art. 107, eerste lid, onder c, der 
wet; dat - naar luid van de beslissing van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen dd. 15 Aug. 1940, n°. 23 0 . K. W . 1 

- deze leerkrachten derhalve niet tot bet 
geven van bijzonder onderwijs bevoegd waren 
en daarom niet konden worden beschouwd 
als vakonderwijzers in den zin der wet; dat 
het gemeentebestuur dan ook op dezen 
grond terecht de gevraagde vergoeding ad 
f 904.71 heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing het R. K. School
bestuur Sint Willebrord in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende dat de beslissing 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
onjuist is, omdat zij niet steunt op de wet; 
dat immers in de Lager-Onderwijswet 1920 
ter verkrijging der vergoeding, vermeld in 
art. 101bis dezer wet, niet de voorwaarde 
gesteld wordt, dat door de in dat artikel 
vermelde vakonderwijzers de in artikel 107 
dezer wet voormelde stukken worden over
gelegd; dat bet niet aannemelijk is, dat de 
wetgever, die in art. 90 heeft bepaald aan 
het slot van lid I, dat het leerplan kan om
vatten vakken verband houdende met de 
ricMing van het onderwijs, welke bepaling 
ten doe] had Godsdienstleer onder de aan de 
school te geven vakken op te nemen, deze 
regeling heeft willen krachteloos maken door 
voor degenen, die in dat vak onderwijs geven 
een eisch te stellen, waaraan niet kan voldaan 
worden, omdat geen wettelijke akte van 
bekwaamheid ten behoeve van dat onderwijs 
op de lagere school bestaat; dat van den 
godsdienstleeraar in redelijkheid niet meer 
mag verlangd worden dan de overlegging 
van de verklaring van zedelijk gedrag; dat 
het niet juist is , dat Ged. Staten van Gelder
land zich Jaten leiden door de beslissing van 
den Secretaris-Generaal van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen dd. 15 Augustus 
1940, n°. 23 0. K . W. , omdat deze beslissing 
genomen is in een niet volkomen gelijke zaak; 
dat het immers daarbij ging over de vergoe
ding voor vakonderwijs over 1938 en in het 
geding v66r de eindbeslissing het gemis van 
de verklaring van art . 107 geen rol heeft 
gespeeld en toen ook niet verklaringen van 
zedelijk gedrag zijn overge!egd, terwijl nu 
bij de vergoeding over 1939 reeds voor de 
indiening der declaratie het gemeentebestuur 
de aandacht van het schoolbestuur had 
gevestigd op dezen naar zijn meening op de 
wet gegronden eisch; dat het schoolbestuur 
teneinde aan het desbetreffende verzoek van 
burgemeester en wethouders van Arnhem 
te voldoen, ter afdeeling onderwijs ten ge
meentehuize heeft afgegeven de hierbij ge
voegde verklaringen van zedelijk gedrag van 
de twee godsdienstleeraren; dat de afdeeling 
onderwijs deze stukken niet heeft willen 
accepteeren tenzij tevens overgelegd werden 
de akten van bekwaamheid ; dat bet school
bestuur zich toen bij schrijven van 9 Maart 
1940 heeft gewend tot burgemeester en 
wethouders van Arnhem ter verkrijging der 
in art . 107 bedoelde verklaring; dat door 
burgemeester en wethouders van Arnhem bij 
besluit van 20 Maart 1940 is besloten be
zwaar te maken om ten behoeve van de 

1 C. V 1940 biz. 310. 
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twee godsdienstleeraren bedoelde verklaring 
af te geven, tegen welk besluit deze bij brief 
van 8 Mei 1940 bij Ged. Staten van Gelder
land beroep hebben ingestelci, welk beroep 
bij besluit van dat college van 5 Juni 1940, 
n°. 120, ongegrond verklaard is; 

0 . dat blijkens de stukken burgemeester 
en wethouders van Arnhem geweigerd heb
ben ten behoeve van de beide godsdienst
leeraren, die in 1939 aan de onderwerpelijke 
school godsdienstonderwijs gaven, af te geven 
het bewijs, bedoeld Jn art. 107, eerste lid, 
onder c, der Lager-Onderwijswet 1920, ter
wijl een tegen deze weigering ingesteld be
roep door Ged. Staten van Gelderland onge
grond verklaard is ; 

dat, daar derhalve deze leeraren niet in 
het bezit waren van het bewijs als boven
bedoeld, zij niet tot het geven van bijzonder 
onderwiis bevoegd waren en alreeds hiet om 
niet konden worden beschouwd als vak
onderwijzers in den zin der genoemde wet ; 

dat het appelleerend schoolbestuur welis
waar nog aanvoert, dat in de Lager-Onder
wijswet 1920 ter ·verkrijging van de vergoe
ding, vermeld in art. 101bis, niet de voor
waarde wordt gesteld, dat door de in dat 
artikel vermelde vakonderwijzers de in art. 
ro7 dier wet vermelde stukken moeten 
worden overgelegd, doch dat dit niet opgaat; 

dat immers, aangezien de bedoelde gods
dienstleeraren onbevoegd waren tot het 
geven van bijzonder onderwijs, geen aan
spraak kan worden gemaakt op vergoeding 
van hun wedden als onderwijzers; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat art. ro7 
niet is opgenomen onder de voorschriften, 
waaraan moet zijn voldaan ter verkrijging 
van die vergoeding; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeh op grond van par. l der Verordening 

n°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

3 Maart x94x . BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsc_he Zaken. (Wo
ningwet art. 36.) 

De aan het onderwerpelijk terrein ge
geven bestemming, waardoor op dat ter
rein geen andere bouw wordt toegestaan 
dan van een kerk of antler groot gebouw, 
maakt het den eigenaar onmogelijk, dit 
grondstuk op normale wijze te bebou
wen, en is dus niet gerechtvaardigd, nu 
de eigenaar geen voldoenden waarborg 
heeft, dat hij in het door hem te lijden 
nadeel in redelijke mate zal worden te
gemoetgekomen; deze waarborg had 
kunnen bestaan in de toezegging van de 
zijde van het gemeentebestuur, het ter
rein binnen een bepaald tijdvak, b.v. 5 
jaren, aan te koopen of te onteigenen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zakert, 

Gezien de beroepen, ingesteld door Jhr. 
Mr. J . C. Schorer te Culemborg, zoowel voor 

zichzelf als in zijn hoedanigheid van Direc
teur der Naamlooze Vennootschap Maat
schappij tot Exploitatie van Landgoederen 
en Gronden Toorenvliedt, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 
6 October 1939, 3• afdeeling, n°. 192 II/ III, 
waarbij goedkeuring werd verleend aan een 
uitbreidingsplan met daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften, vastgesteld door 
den raad der gemeente Koudekerke in zijne 
vergadering van 24 Mei 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 19 Februari 1941, N°. 47) ; 

0. dat de raad der gemeente Koudekerke 
bij besluit van 24 Mei 1939 o. a . een uitbrei
dingsplan met bijbehoorende bebouwings
voorschriften heeft vastgesteld; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun be
sluit van 6 Oct. 1939, N°. 192 II /III, 3• af
deeling, dit raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

dat zij daarbij ten aanzien van de door 
Jhr. Mr. J . C. Schorer te Culemborg, in zijne 
hoedanigheid van Directeur der N aamlooze 
Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie 
van Landgoederen en Gr-0nden Toorenvliedt 
ingebrachte bezwaren, gericht tegen de aan 
de perceelen 727 en 997 dier N aamlooze 
Vennootschap gegeven bestemming open 
bebouwing V, hebben overwogen, enz. 

dat met betrekking tot de door Jhr. Mr. 
J . C. Schorer voor zichzelven tegen het uit- . 
breidingsplan ingebrachte bezwaren, in 
hoofdzaak hierop neerkomende: 

a. dat op een gedeelte der perceelen 1887 
en 1888 geen andere bouw wordt toegestaan 
dan van een kerk of antler groot gebouw, 
waardoor de kans om dat perceelsgedeelte 
als bouwgrond te verkoopen uiterst gering 
wordt; 

b. enz.; 
door Ged. Staten bij hun evenvermeld 

besluit is overwogen, 
ad a. dat van perceel 1887 en 1888 (sloot) 

slechts een klein gedeelte voor openbare be
bouwing bestemd wordt en dat dit terrein
gedeelte zich moeilijk voor een andere be
stemming leent; 

ad b. enz.; 
dat de bezwaren van den appellant der

halve ongegrond moeten worden geacht dan 
we! door een herziening van het plan zullen 
komen te vervallen; dat iri ieder geval tegen 
het uitbreidingsplan geen dusdanige be
zwaren bestaan, dat daaraan goedkeuring 
zou moeten worden onthouden; 

dat van het genoemd besluit van Ged. 
Staten Jhr. Mr. J. C. Schorer bij een tweetal 
adressen zoowel in zijne hoedanigheid van 
Directeur der voorme!de Naamlooze Ven
nootschap als voor zichzelven in beroep . is 
gekomen; 

dat hij in het eerste adres aanvoert, enz.; 
dat in het tweede adres door den appellant 

wordt aangevoerd, dat hij niet kan inzien, 
waarom de perceelen 1887 en 1888 zoo zwaar 
moeten worden belast met een bebouwing 
volgens klasse V, waar reeds het grootste 
gedeelte van deze twee perceelen niet voor 
bebouwing in aanmerking komt en een antler 
gedeelte daarvan alleen met een kerk of 
antler groot gebouw mag bebouwd worden, 
wat reeds een groot nadeel voor den eigenaar 
beteekent; dat enz.; 
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0. enz. ; 
dat van onredelijke benadeeling van den 

,eigenaar evenmin kan gesproken worden ten 
.aanzien van het evengenoemd grondstuk, 
bestemd voor open bebouwing V; 

dat echter hetzelfde niet geldt voor het 
meergenoemd terrein, waarop een bijzonder 
gebouw zal verrijzen; 

dat toch onder de bestaande omstandig
heden de aan dat terrein gegeven bestemming, 
welke het den eigenaar onmogelijk maakt, 
dit grondstuk op normale wijze te bebouwen, 
niet gerechtvaardigd mag heeten, nu de 
.eigenaar geen voldoenden waarborg heeft, 
dat hij in het hierbedoeld nadeel in redelijke 
mate zal worden tegemoetgekomen; 

dat deze waarborg had kunnen bestaan in 
,de toezegging van de zijde van het gemeente
bestuur, het terrein binnen een · bepaald 
tijdvak, bijvoorbeeld 5 jaren, aan te koopen 
-0f te onteigenen ; 

dat , enz.; 
0 . dat op grond van het vorenstaande het 

bestreden besluit van Ged. Staten tot goed
keuring van het onderhavige uitbreidingsplan 
,dient te worden gehandhaafd, behoudens dat 
de gedeelten van het plan, die betrekking 
hebben op het bedoelde voor de stichting 
-van een bijzonder gebouw bestemde terrein 
alsmede op de in den evenvermelden drie
hoek gelegen gronden, niet voor goedkeuring 
-in aanmerking kunnen komen; 

Gezien de Woningwet ; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

I. met vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten, voorzoover dit 
betreft de gedeelten van het uitbreidingsplan 
der gemeente Koudekerke, betrekking heb
bende op het bedoelde voor de stichting van 
een bijzonder gebouw bestemde terrein als
mede op de gronden, gele1;en in den driehoek 
tusschen den Nieuwen Vlissingschen Weg, 
den Lagen Weg en de trambaan, aan die 
gedeelten van het plan alsnog goedkeuring 
te onthouden; 

I I. voor het overige de ingestelde beroepen 
ongegrond te verklaren. 

N .B. Het overig dee! van het besluit is 
van zuiver locaal en feitelijk belang en dus 
kortheidshalve weggelaten. (Red). 

(A. B .) 

4 Maart z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Sociale Zaken. (Hinderwet 
art. 2 VII.) 

Een stortplaats voor vuilnis, waarbij 
een houten Joods staat, waarin bij koude 
het sorteeren van vuil plaats heeft en 
waar voorts gesorteerde afval (Jompen, 
balen papier e. d.) wordt bewaard, ter
wijl het papier ter plaatse tot balen 
wordt verpakt, moet worden geacht te 
behooren tot de in art. 2 onder VII ge
noemde inrichtingen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

Gezien de beroepen. ingesteld door G. A . 
Veldhuij zen te Bloemendaal tegen de beslui
ten van burgemeester en wethouders van 
Velsen van 24 Januari 1940 en 8 Februari 
1940, waarbij hem het voortzetten der werk 
zaamheden in de inrichting tot bewaring 
en/of verwerking van asch en vuilnis op het 
oerceel kadastraal bekend gemeente Velsen, 
sectie F , N°. 412 (in het genoemde besluit 
van 24 Januari 1940 abusievelijk vermeld 
als N°. 387) is verboden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 19 Februari 1941, N° 52); 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Velsen bij hun besluit van 2 4 Januari 1940 
het voortzetten der werk,:aamheden in de 
inrichting, bestemd tot bewaring en/of ver
werken van asch en vuilnis, welke G. A. 
Veldhuijzen te Bloemendaal op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Velsen, se-:-tie F, 
N°. 387, in werking heeft, hebben verboden, 
uit overweging, dat hij deze inrichting in 
werking heeft zonder daartoe de volgens de 
Hinderwet vereischte vergunning te hebben 
gevraagd of verkregen; 

dat burgemeester en wethoude· s voor
noemd op 8 Februari daaraanvolgende op
nieuw het voortzetten der werkzaamheden 
in de inrichting van G. A. Veldhuijzen heb
ben verboden, bij dit nieuwe besluit, dat 
voor het overige gelijkluidend is aan dat van 
24 Januari 1940, de onjuist gebleken kada
strale nummeraanduiding van het onderha
vige perceel thans verbeterende van n°. 387 
in n°. 412 ; 

dat van deze besluiten van burgemeester 
en wethouders van Velsen G. A. Veldhuijzen 
bij een tweetal adressen in beroep isgekomen , 
ten aanzien van het bt!sluit van 24 J anuari 
1940 in de eerste p!aats wijzende op de fou
tieve kadastrale nummeraanduiding en 
voo1 ts in beide beroepschriften aanvoerende, 
dat hij heeft aangenomen van A. Zuurbier 
te Bloemendaal het afgraven en ophoogen 
van een aan den Jaatstgenoemde behoorend 
stuk grond, kadastraal bekend gemeente 
Velsen, sectie F, n°. 412 ; dat ter o1ihooging 
van het terrein tevens wordt gebruik ge
maakt van asch en anderszins, uit de ge
meente Bloemendaal afkomstig, doch dit 
ingevolge de overeenkomst door voornoem
den Zuurbier toelaatbaar wordt geacht; dat 
echter het gemeentebestuur van Velsen in 
deze overeenkomst vermeent te moeten zien 
een inrichting, bestemd tot bewaring en/of 
verwerking van asch en vuilnis, en hij deze 
inrichting in werking heeft zonder daartoe 
volgens de Hinderwet de vereischte vergun
ning te hebben gevraagd of verkregen; dat 
zijns inziens in dit geval niet krachtens de 
Hinderwet kan worden verboden om aan te 
nemen het afgraven en ophoogen van een 
stuk grond, zij het dan ook, dat hier gebruik 
mag worden gemaakt van afval; dat toch 
geen sprake kan zijn van een inrichting tot 
bewaring of verwerking, daar op het op te 
hoogen terrein geen inrichting van dien 
aard te vinden is, ten hoogste een schuur, 
waarin eenig gereedschap, een schop of een 
vork kan worden opgeborgen ; dat onder een 
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inrichting tot verwerking moet worden ver
staan: een door muren afgesloten of open 
ruimte, waarin werktuigen of machines 
worden gebezigd; dat in het onderhavige 
geval van dit laatste geen sprake is; 

0. dat blijkens een ingesteld onderzoek de 
stortplaats is gelegen op een perceel weiland, 
kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie 
F, n°. 412, dat gedeeltelijk uitgegraven is 
tot een zoodanige diepte, dat het ontgraven 
gedeelte met water is gevuld; 

dat dit onderzoek voorts heeft uitgewezen, 
dat in het ontgraven gedeelte vuilnis wordt 
gestort, hetwelk dan later afgedekt wordt 
met een laag aarde en een hoogte verkrijgt, 
welke aanmerkelijk uitsteekt boven het om
liggende terrein; dat tusschen het met aarde 
afgedekte gedeelte en het met water gevulde 
ontgraven gedeelte zich een terreinstrook 
bevindt met onafgedekt vuil ; dat op het 
terrein der inrichting een oprit is gemaakt 
om met auto's het terreingedeelte, waarop 
het vuil reeds is gestort, te kunnen bereiken; 
dat aldaar de weg nog beter berijdbaar is 
gemaakt door hierop enkele ijzeren platen 
te leggen; dat op het terrein nabij den ingang 
een houten loods staat, waarin, wanneer 
zulks door de koude weersgesteldheid niet 
buiten geschiedt, het sorteeren van vuil 
plaats heeft en waar voorts gesorteerde afval 
(lompen, balen papier en dergelijke) wordt 
bewaard; dat het papier ter plaatse met 
behulp van een eenvoudige pers tot balen 
wordt verpakt; 

dat een dergelijke stortplaats moet wor
den geacht te behooren tot de in art. 2, 
onder VII, der Hinderwet genoemde inrich
tingen, bestemd tot bewaring en verwerking 
van afval; 

dat mitsdien, nu ingevolge art. l der ge
noemde wet voor het oprichtien van deze 
inrichting vergunning noodig is en zij zonder 
de vereischte vergunning in werking is, 
burgemeester en wethouders terecht krach
tens art. 21 dier wet het voortzetten van de 
werkzaamheden daarin hebben verboden; 

dat derhalve het evenvermeld besluit van 
burgemeester en wethouders van 8 Februari 
1940 dient te worden gehandhaafd; 

dat echter het vorengenoemd besluit van 
burgemeester en wethouders van 24 Januari 
1940, hetwelk feitelijke beteekenis mist, 
aangezien het daarin genoemd perceel n°. 
387 niet tot stortplaats van afval dient, voor 
vernietiging in aanmerking komt; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

I. liet besluit van burgemeester en wet
houders van Velsen van 24 Januari 1940 te 
vernietigen; 

II. het beroep tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
van 8 Februari 1940 ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

6 Maart z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal, No. 865, Afdeeling A. V ., 
betreffende Invalidi:teitswet·, enz. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op § 1 van de Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel I. 

Aan artikel 6 der Invaliditeitswet wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende : ,,Als 
loon volgens deze wet wordt niet beschouwd 
de kinderbijslag, welken de arbeider ont
vangt ingevolge de Kinderbijslagwet of inge
volge een kinderbijslagregeling, welke als bij 
zondere regeling in den zin dier wet is er
kend." 

Artikel II. 

Aan artikel 5, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921 wordt een nieuwe volzin toege
voegd, luidende: ,,Als loon volgens deze wet 
geldt niet de kinderbijslag, welken de verze
kerde ontvangt ingevolge de Kinderbij~lag
wet of ingevolge een kinderbijslagregeling, 
welke als bijzondere regeling in den zin dier 
wet is erkend." 

Artikel III. 

Aan artikel 1, onder e , der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 wordt het navol
gende toegevoegd: ,,als loon volgens deze 
wet geldt niet de kinderbijslag, welken de ar
beider ontvangt ingevolge de Kinderbijslag
wet of ingevolge een kinderbijslagregeling, 
welke als bijzondere regeling in den zin dier 
wet is erkend;". 

Artikel IV. 

Aan artikel 6, eerste lid, der Ziektewet 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luiden
de: ,,Als loon volgens deze wet geldt niet de 
kinderbijslag, welken de verzekerde ontvangt 
ingevolge de Kinderbijslagwet of ingevolge 
een kinderbijslagregeling, welke als bijzon
dere regeling in den zin dier wet is erkend." 

Artikel V. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Dep. van Sociale Zaken, 

Verwey. 

Stcrt. 46. 
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8 Maart z94z . BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 40. ) 

Van ,,afschuiving" kan niet warden 
gesproken, nu moet warden aangenomen, 
dat de armlastige zonder voorkennis van 
het burgerlijk armbestuur te W. te D. 
een huisje had gehuurd en met zijn meu
bilair daarheen verhuisd was. Aan dat 
armbestuur kan er geen verwijt van war
den gemaakt dat, nu tusschen dit arm
bestuur en dat te D . omtrent de onder
steuning van den armlastige geen over
eenstemming was bereikt, het den door 
hem te W. genoten steun heeft inge
trokken, zoodra aan zijn bestuur bekend 
werd, dat de ondersteunde deze ge
meente op eigen hand verlaten had. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van M.A. Konings; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 26 Februari 1941, N°. 557; 

0. dat M. A. Konings, <lie als armlastige 
in de gemeente Werkendam door het burger
lijk armbestuur werd ondersteund, zich in 
het midden van October 1939 in de gemeente 
Dordrecht vestigde, waar hij door tusschen
kom§t van een zekeren P. van Driel zijne 
wekelijksche uitkeering van bet burgerlijk 
armbestuur te Werkendam ontving, totdat 
dit burgerlijk armbestuur omstreeks De
cember 1939 de steunuitkeering beeindigde, 
waarna het bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Dordrecht den steun aan 
Konings overnam; 

dat deze instelling, goede redenen meenen
de te hebben voor het vermoeden, dat tot de 
komst van Konings invloed in den zin van 
art. 40, 1• lid der Armenwet door of van wege 
bet burgerlijk armbestuur van Werkendam 
had medegewerkt, de tusschenkom5t van 
Ged. Staten van Zuidholland heeft ingeroe
pen ten einde een beslissing, als bedoeld in 
het 2de lid van het voormelde wetsartikel 
uit te lokken, daarbij aanvoerende, dat bij 
schrijven van II Mei 1939 aan haren secre
taris van wege het burgerlijk armbestuur te 
Werkendam werd medegedeeld, dat M. A. 
Konings voornemens was zich te vestigen 
te Dordrecht; dat voorts daarbij werd te 
kennen gegeven, dat men bij een eventueele 
vestiging van Konings in deze gemeente 
bereid was gedurende een nader overeen te 
komen tijd de ondersteuning te blijven door
betalen; dat verzocht werd om terzake een 
schikking te treffen ; dat de bedoelde Ko
nings, die lijdende was aan een ernstige 
chronische ziekte, in de gemeente Dordrecht 
meer hulp meende te kunnen krijgen van in 
deze gemeente woonachtige kennissen, welke 
hulp hij te Werkendam zou ontberen; dat 
zulks werd bevestigd door een verklaring 
van den geneeskundige C. Bresler, arts te 
Werkendam, op grand waarvan hare instel
ling zich bij schrijven dd. 6 October 1939 in 
beginsel bereid verklaarde in overweging te 
nemen zijn vestiging in de gemeente Dord
recht mogelijk te maken, door terzake de 
verlangde medewerking te verleenen; dat , 

aangezien het echter een armlastige betrof, 
die permament in ondersteuning zou blijven, 
zij heeft bericht, dat het haar billijk zou voor
komen, indien de termijn, gedurende welken 
de kosten van verzorging voor rekening 
behoorden te komen van het burgerlijk 
armbestuur te Werkendam, diende te war
den gesteld op ten minste een jaar; dat te
vens werd verzocht om een bereidverklaring 
met betrekking tot de vergoeding van alle 
verdere kosten, die over bet bedoelde tijd
vak zouden blijken noodig te zijn; dat bij 
schrijven van 8 November 1939 bet . burger
lijk armbestuur van Werkendam mededeelde 
er in te bewilligen om Konings gedurende 
een jaar met een bedrag van f 5 per week te 
zullen blijven steunen, ind,en hij zich in 
Dordrecht zou vestigen; dat zij ter beant
woording van dit schrijven, er bij schrijven 
van 18 November 1939 nogmaals op aange
drongen heeft om deze toezegging uit te 
breiden tot de volledige door haar te maken 
kosten ; dat zij op dit schrijven nimmer 
eenig bescheid ontving, evenmin als op haar 
brief van 18 Augustus 1939, waarbij verzocht 
werd te willen mededeelen van wie Konings 
bij een eventueel verblijf in Dordrecht de 
gewenschte hulp dacht te bekomen, teneinde 
te kunnen nagaan, of deze motiveering van 
de wenschelijkheid van zijn verblijf aldaar 
gegrond was; dat tijdens het plegen van dit 
overleg Konings er toe is overgegaan zich 
medio October te vestigen in hare gemeente;_ 
dat hij inmiddels aldaar een huisje huurde 
en aanvankelijk zijn uitkeering van het bur
gerlijk armbestuur te Werkendam -ontving, 
totdat het burgerlijk armbestuur van Wer
kendam zonder eenige motiveering de steun
uitkeering beeindigde ; dat de wenschelijkheid 
van het treffen van een regeling met betrek
king tot een eventueele opneming in een 
ziekenhuis of verstrekking van geneeskundi
gen bijstand, moge blijken uit het feit, dat 
Konings , kart nadat het burgerlijk armbe
stuur van Werkendam geweigerd had in zijn 
verder onderhoud te voorzien, moest warden 
opgenomen in het gemeenteziekenhuis te 
Dordrecht, in welke inrichting hij van 14 
December 1939-17 Februari 1940, derhalve 
gedurende 66 dagen, is verpleegd geweest; 
dat de mogelijkheid van een spoedige opne
ming in een ziekenhuis het burgerlijk armbe
~tuur van Werkendam bekend was; dat hij 
nag in Maart 1939 eenige weken voor reke
ning van de meergenoemde instelling ver
pleegd werd in het ziekenhuis te Raams
donkveer; dat volgens mededeeling van 
Konings deze verpleging indertijd plotseling 
werd beeindigd, hoewel hij nag niet geheel 
hersteld was; dat deze beeindiging van de 
verpleging een gevolg zou zijn geweest van 
de omstandigheid, dat het burgerlijk armbe
stuur van Werkendam zonder meer de beta
lingen staakte; dat oak nadien Konings 
voortdurend onder geneeskundige behande
ling bleef ; dat Konings , die, zooals gezegd, 
gedurende de eerste weken van zijn verblijf 
te Dordrecht reeds geneeskundige hulp 
noodig bleek ,te hebben, . zich herhaaldelijk 
gewend heeft tot bet burgerlijk armbestuur 
van Werkendam om geneeskundigen bijstand , 
doch dat dit college in gebreke bleef terzake 
de noodige voorzieningen te treffen; dat men 
integendeel uiteindelijk besloot de steunuit-
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keering geheel te beeindigen; dat zij ernstig 
bezwaar moet maken tegen het door het 
burgerlijk armbestuur van Werkendam in
genomen standpunt; dat het naar hare mee
ning volkomen in strijd is met de taak van 
bet orgaan der burgerlijke armenzorg om 
hulpverleening alleen te beperken tot bet 
verstrekken van geldelijken steun, terwijl 
men zich wenscht te onttrekken aan de 
geneeskundige armenzorg, ten aanzien waar
van bekend was, dat deze noodzakelijk was; 
dat zij voorts hare afkeuring moet uitspreken 
over de door het burgerlijk armbestuur te 
Werkendam gevolgde gedragslijn; dat men 
eerst door bepaalde toezeggingen de vesti
ging van een arme elders tracht te bevorde
ren, terwijl men, indien de vestiging van den 
betrokkene elders een feit is, zonder eenige 
kennisgeving deze toezegging buiten werking 
stelt; dat zij, bovenbedoelde feiten samen
vattende, moet aannemen, dat bier sprake 
was van afschuiving in den zin van art. 40 
der Armen wet ; dat de door het burgerlijk 
armbestuur van Werkendam gevolgde ge
dragslijn haars inziens moet worden opgevat 
als een bewuste poging om zich van de zorg 
van Konings te ontlasten; dat immers vast
staat, dat Konings in behoeftige omstandig
heden verkeerde bij zijn vestigingte Oordrecht, 
met andere woorden dat hij verkeerde in een 
toestand, die ondersteuning noodzakelijk 
maakte ; dat zijn vertrek naar Oordrecht 
eenerzijds be1nvloed werd door de door het 
burgerlijk armbestuur van Werkendam ge
dane bereidverklaring om te zullen steunen, 
indien hij zich in de gemeente Oordrecht zou 
hebben gevestigd, anderzijds door de hou
ding van de bedoelde instelJing van weldadig
heid, die de noodige geneeskundige hulp 
heeft onthouden, ter verkrijging waarvan 
Konings zich tijdens de gevoerde onderhan
delingen herhaalde malen tevergeefs tot bet 
burgerlijk armbestuur van Werkendam heeft 
gewend; 

dat het burgerlijk armbestuur te Werken
dam zijnerzijds aanvoert , dat aan Konings 
nog steun is uitgekeerd door het burgerlijk 
armbestuur van Werkendam, toen hij in 
Oordrecht vertoefde bij kennissen, doch hij 
nog woonachtig was in Werkendam; dat 
onder dezelfde omstandigheden P . van Oriel 
dit voor hem heeft meegenomen; dat deze 
Van Oriel geen lid is van het burgerlijk arm
bestuur van Werkendam; dat Konings zich 
bij het burgerlijk armbestuur van Werken
dam vervoegde met de mededeeling, dat hij 
wilde vertrekken naar Oordrecht; dat het 
burgerlijk armbestuur van Werkendam hem 
toen heeft trachten duidelijk te maken, dat 
hij in moeilijkheden zou komen als hij zoo 
naar Oordrecht vertrok; dat , zooals later ge
bleken is , Konings zelf in Oordrecht over deze 
zaak gesproken heeft en hij daarna aan het 
burgerlijk armbestuur mededeelde, dat het 
vertrek van een ondersteunde van de eene 
gemeente naar een andere gemeente zonder 
overleg moeilijkheden veroorzaakte; dat 
volgens Konings het burgerlijk armbestuur 
van Oordrecht hem gezegd had, dat het bur
gerlijk armbestuur van Werkendam zich in 
verbinding moest stellen met Oordrecht; dat 
op telkens aanhouden van Konings het bur
gerlijk armbestuur van Werkendam overleg 
gepleegd heeft met het burgerlijk armbe-

stuur van Oordrecht ; dat dit aanleiding is 
geweest, dat het burgerlijk armbestuur van 
Werkendam voor een jaar de ondersteuning 
a f S per week voor zijn rekening zou nemen; 
dat Oordrecht ook den eisch stelde , dat het 
burgerlijk armbestuur over hetzelfde tijdvak 
alle onkosten voor zijn rekening zou nemen, 
waarop zijn bestuur gemeend heeft niet te 
kunnen ingaan; dat , terwijl deze onderhan
delingen gaande waren, Konings reeds in 
Oordrecht een huisje bleek te hebben ge
huurd, wat het burgerlijk armbestuur van 
Werkendam niet bekend was, maar wat blijkt 
uit het schrijven van het bestuur van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Oordrecht van 
17 April 1940, N°. 10367; dat de meubels 
van Konings toen nog in Werkendam in zijn 
woning waren; dat, zoodra aan het burgerlijk 
armbestuur bekend was, dat Konings met 
zijn meubelen Werkendam verlaten had en 
dus in deze gemeente niet meer woonachtig 
was, zijn bestuur de ondersteuning heeft in
gehouden; dat het nooit aan Konings gezegd 
heeft, dat hij naar Oordrecht kon vertrekken 
en dat we! voor zijn ondersteuning zou ge
zorgd worden; dat zijn bestuur tegenover 
het burgerlijk armbestuur van Oordrecht 
zich bereid heeft verklaard als het tot een 
overeenstemming kwam; dat verschillende 
malen Konings zich bij het burgerlijk arm
bestuur van Werkendam vervoegde om ver
voerkosten van zijn meubels, wat echter 
steeds geweigerd is; dat, wat betreft het ver
leenen van geneeskundige behandeling, aan 
zijn bestuur niet bekend is op medisch advies 
ooit of te immer geneeskundige hulp te 
hebben geweigerd; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat M. A . 
Konings in October 1939 zonder voorkennis 
van het burgerlijk armbestuur te Werken
dam te Oordrecht een huisje had gehuurd 
en met zijn meubilair daarheen verhuisd was ; 

dat er aan het burgerlijk armbestuur te 
W erkendam in deze geen verwijt van kan 
worden gemaakt, dat, nu tusschen dit arm
bestuur en h et bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Oordrecht omtrent de onder
steuning van M. A. Koniugs geen overeen
stemming was bereikt, het den door hem te 
Werkendam genoten steun heeft ingetrok
ken, zoodra aan zijn bestuur bekend werd, 
dat de ondersteunde deze gemeente op eigen 
hand verlaten had; 

dat ook voor het overige niet is gebleken, 
dat tot de komst van Konings in de gemeente 
Oordrecht eenige invloed, als bedoeld in 
artikel 40, 1• lid der Armenwet door of van 
wege het burgerlijk armbestuur van Werken
dam zou hebben medegwerkt; 

Gezien de Armen wet ; 
Heeh op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N °. 23/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche Oepartementen van Algemeen Bestuur 
besloten : 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art . 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot 
dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

J 
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8 Maart z94I. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. ( Ge
meentewet art. 25£.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten be
slist dat X door het aanvaarden van 
werk als houtbinder in de gemeentelijke 
bebossching heeft opgehouden raadslid 
te zijn, daar hij als houtbinder in dienst 
is genomen door het Staatsboschbeheer, 
zij het ook voor de uitvoering van een 
werk ten behoeve der gemeente; als zoo
danig is hij niet aan te merken als amb
tenaar in den zin van art. 25 sub f. Een 
beroep op het 6e lid van art. 2 5 faalt, 
aangezien X niet in dienst der gemeente 
werkzaam was. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien de beroepen, in~esteld door den 
raad der gemeente Herpen en J. School al
daar tegen het besluit van Ge.d. Staten der 
provincie Noordbrabant dd. l 1 December 
1940, G. N°. 353, III• afdeeling, waarbij is 
uitgesproken, dat J . School voornoemd, door 
het aanvaarden van werk als houtbinder in 
de gemeentelijke bebossching, heeft opge
houden raadslid te zijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
19 Februari 1941, N°. 49); 

0. dat de raad van de gemeente Herpen 
(Noordbrabant) in zijn vergadering van 22 
November 1940, ingevolge art. 27, 3de lid, 
der gemeentewet, heeft beslist dat J. School 
door het aanvaarden van een betrekking als 
houtbinder bij een werk, dat vanwege de 
gemeente door het Staatsboschbeheer werd 
uitgevoerd, niet heeft opgehouden lid van 
den raad te zijn, zulks uit overweging, dat de 
betrokkene niet werkt voor de gemeente 
Herpen, maar voor het Staatsboschbeheer, 
welk lichaam belast is met de leiding over de 
bebossching en J . School ook - zonder 
tusschenkomst van het gemeentebestuur -
heeft aangesteld; 

dat , nadat de burgemeester van H erpen 
en F. van den Heuvel, lid van den raad dezer 
gemeente tegen de beslissing bezwaren bij 
Gedeputeerde Staten van N oord-Brabant 
hadden ingediend, dit college bij besluit van 
II December 1940, G., N°. 353, III• Afdee
ling, met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit heeft beslist, dat J. School door 
het aanvaarden van een betrekking als 
houtbinder bij het bovenomschreven werk 
heeft opgehoude n raadslid te zijn; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat ingevolge het bepaalde in art. 25 onder I 
der gemeentewet het lidmaatschap van den 
gemeenteraad onder meer onvereenigbaar is 
met de betrekking van ambtenaar vanwege 
het gemeentebestuur aangesteld, en dat in
gevolge de slotbepaling van dit wetsartikel 
met amhtenaar te dezen gelijk te stellen is 
hij , die in dienst van de gemeente op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam is; dat uit de bij hun college inge
komen ·stukken gebleken is, dat het gemeen
tebestuur van Herpen aan het Staatsbosch
beheer de leiding bij de bedoelde bebosschings
werkzaamheden heeft opgedragen en aan 

dit lichaam de bevoegdheid heeft toegekend 
om het voor deze werkzaamheden noodige 
personeel te benoemen en te ontslaan; dat 
derhalve het door het Staatsboschbeheer 
aangenomen personeel vanwege het ge
meentebestuur is aangesteld; dat J. School, 
voornoemd, door het Staatsboschbeheer bij 
het onderhavige werk is aangesteld op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht; 
dat J . School mitsdien door het aanvaarden 
van deze aanstelling een betrekking heeft 
aangenomen, welke ingevolge het bepaalde 
in art. 25 onder f. der gemeentewet, juncto 
de slotbepaling van dit artikel , met het lid
maatschap van den gemeenteraad onvereenig
baar is; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Herpen en J . School in beroep zijn 
gekomen ; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat bij de 
toelating als lid van den raad van J . School 
reeds bezwaren tegen die toelating werden 
gemaakt op grond van het feit, dat hij toen 
werkte in de centrale werkverschaffing 
,.Maasverbetering" staande onder leiding 
van het lichaam de N ederlandsche Heide
maatschappij, alwaar hij werkte als werkloo
ze arbeider van de gemeente Herpen ; dat 
bij beslissing van Ged. Staten van 16 Augus
tus 1939 werd verklaard dat dit werk van 
J . School niet in strijd was met <liens lid
maatschap van den raad; dat dus naar het 
oordeel van den raad door het College van 
Ged. Staten twee tegenstrijdige beslissingen 
over een volgens den raad gelijk geval 
worden genomen; dat toch bij de beslissing 
van 16 Augustus 1939 werd verklaard, dat 
de betrokkene geen dienstverband met de 
gemeente maar we! met het Rijk had, aange
zien het hier centrale werkverschaffing be
trof; terwijl bij de laatste beslissing van 11 
December 1940 is aangegeven dat de betrok
kene, ook al werkt hij voor het Staatsbosch
beheer, hij toch vanwege het gemeentebe- . 
stuur is aangesteld en onder de betrekkelijke 
wetsbepalingen valt; dat het hier volgens 
den raad enkel gaat om een verschil in de 
leiding bij de uitvoering van dit werk en ook 
thans het Staatsboschbeheer, evenals voor
heen de Nederlandsche Heidemaatschappij 
enkel de werkgever is, met wien de betrok
kene eenig dienstverband heeft, temeer daar 
het gemeentebestuur zich met dit dienstver
band, met name met de aanneming enz. van 
personeel niet heeft bemoeid; dat wel het 
werk wordt uitgevoerd voor de gemeente, 
maar dit in het geval van 1939 eigenlijk ook 
zoo was. aangezien de gemeente arbeiders 
tewerkstelde bij centrale objecten; 

dat J . School aanvoert, dat hij op grond 
van de beslissing van Ged. Staten van 16 
Augustus 1939 steeds heeft aangenomen, dat 
zoodanig werk geoorloofd was ; dat het werk 
voor het Staatsboschbeheer met dat voor 
de Heidemaatschappij volkomen gelijk kan 
worden gesteld; dat immers het eenige ver
schil is dat een antler lichaam met de leiding 
van het werk is belast; dat de verhouding 
met de gemeente van iemand die werkloos 
is inniger is dan van iemand als hij , die werk 
in het vrije bedrijf aanvaardt; dat bovendien 
de centrale werkverschaffing met subsidie 
van het Rijk wordt uitgevoerd, onverschillig 
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hoe veel dit subsidie bedraagt, maar geheel 
voor rekening van de gemeente is, daar 
nimmer tevoren zeker is welk bedrag en in 
hoeverre van het Rijk wordt terugontvangen 
en zeker niet uitgesloten is dat alle kosten 
voor de gemeente zullen zijn, terwijl ook nog 
de tewerkstelling van een werk looze in 
gemeentelijke of centrale werkverschaffing 
geheel van het persoonlijk inzicht van het 
gemeentebestuur afhangt, waaruit zou zijn 
af te leiden, dat zelfs plaatsing in gemeente
lijke werkverschaffing geoorloofd zou zijn; 
dat wijders het werk in de gemeentelijke 
bebossching geheel of gedeeltelijk met Rijks
voorschot geschiedt en dus ook hier van een 
verhouding met het Staatsboschbeheer of 
het Rijk kan worden gesproken, evenals bij 
centrale werkverschaffing; dat hij in ieder 
geval geheel te goeder trouw en steunende op 
de gezegde uitspraak het werk heeft aan
vaard en niet anders wist dan dat hij inder
daad in dienst stond van het Staatsboschbe
heer, aangezien het gemeentebestuur bij 
zijne aanneming voor dit werk geen enkel 
zeggingsrecht had en zich daarmede ook 
nimmer heeft bemoeid, maar veeleer bij 
verschillende gelegenheden heeft verklaard 
niets met dit werk te maken te hebben; dat 
dit ten overvloede blijkt uit het feit, dat hij 
reeds veel eerder en geregeld gelijk werk 
heeft verricht, zonder nadeelige gevolgen 
met betrekking tot zijn lidmaatschap van 
den raad; dat in deze echter een zeer per
soonlijke overweging in verband m~t de 
vereeniging der gemeenten Ravenstem en 
Herpen een hoofdrol speelt, aangezien het al 
dan niet verliezen van het lidmaatschap 
door hem voor een bepaald lid van den raad 
van het hoogste belang is; dat ook de raad 
der gemeente Herpen van deze meening is, 
gezien de in deze door den raad genomen 
beslissingen ; 

0 ., dat J. School, die blijkens de stukken 
als houtbinder in dienst is aangenomen door 
het Staatsboschbeheer, zij het ook voor de 
uitvoering van een werk ten beheove van de 
gemeente, niet als ambtenaar als bedoeld bij 
art. 25, 1ste lid onder f der gemeentewet is 
aan te merken; 

dat een beroep op het bepaalde in het 6• 
lid van dit artikel faalt, aangezien J. School 
niet in dienst der gemeente Herpen werk
zaam was ; 

dat de bestreden beslissing van Ged. 
Staten mitsdien niet kan worden gehand
haafd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het b'ezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 11 December 
1940, G. N•. 353, Ille afdeeling, de bezwaren 
van den burgemeester van Herpen en van 
F. van den Heuvel, lid van den raad dezer 
gemeente, tegen de beslissing van den raad 
der gemeente Herpen van 22 November 
1940 alsnog ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

zo Maart z94z. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Sociale Zaken. (Hinderwet 
art. 12jis artt. 8 en 15.) 

Ondanks het feit, dat B. en \V. hebben 
nagelaten van hun besluit tot weigering 
van het ontslaan van den concessionaris 
van eenige voorwaarden eener hinder
wetsvergunning door aankondiging aan 
het publiek kennis te geven, is appellant 
niettemin in zijn beroep ontvankelijk, 
daar de in art. 15 1e lid bedoelde termijn 
geenszins uitsluit de bevoegdheid om 
voor <lien termijn in beroep te komen. 

Een juiste uitlegging van art. 12 2e 
lid brengt mede, dat B. en W . geen be
slissing mogen nemen op een verzoek om 
ontslag van een of meer voorwaarden -
ook dan wanneer deze beslissing afwij
zend is - voordat aan de belanghebben
den gelegenheid is gegeven bezwaren in 
te brengen. Ook de omstandigheid, dat 
de aan de vergunning verbonden voor
waarden nog niet zijn opgevolgd, kan 
geen aanleiding geven om het voor
schriftvan art. 12 2elid niet na te komen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gezien het beroep, ingesteld door de firma 
J. I. de Jong, te Gorredijk, gemeente Opster
land, tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders dier gemeente van 12 Januari 
1940, n• . 5402, waarbij geweigerd is haar te 
ontslaan van de naleving van een drietal 
voorwaarden, verbonden aan de haar en 
haar rechtverkrijgenden onder dagteekening 
van 29 Augustus 1939 verleende vergunning 
tot het uitbreiden van de metaalwarenfa
briek op het perceel kadastraal bekend ge
meente Gorredijk, sectie B, n°. 1678; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 26 Februari 1941, n• . 61); 

0. , dat burgemeester en wethouders van 
Opsterland bij hu,i schrijven van 12 Januari 
1940, n• . 5402, afwijzend hebben beschikt 
op het verzoek van de firma J . I. de Jong te 
Gorredijk om haar te ontslaan van de voor
waarden, gesteld onder c, d en e van de aan 
haar bij besluit van burgemeester en wet
houders dezer gemeente van 29 Augustus 
1939 verleende vergunning voor het uitbrei
den van haar metaalwarenfabriek; 

dat van deze b esltssing de firma J . I. de 
Jong in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat zij ernstig bezwaar heeft tegen het maken 
van de voorzieningen, in de bovengenoemde 
vergunning sub c. d en e vermeld; dat im
mers deze voorzieningen volgens begrooting 
van een deskundige een uitgave zullen ver
eischen van f 1500 a f 1600, terwijl voorts 
na het verleenen van de vergunning gebleken 
is, dat naleving van deze voorwaarden niet 
noodig is, zooals moge blijken uit een bij 
haar beroepschrift overgelegd schrijven van 
den Hoofdinspecteur van den Arbeid van het 
9• district der Arbeidsinspectie dd. 19 
December 1939, waarin deze kostbare voor
zieningen zelfs niet noodig worden geoordeeld 
voor de arbeiders in de fabriek, zoodat nog 
te minder hinder voor de omgeving te duch
ten zal zijn; dat zij dan ook op 29 December 
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1939 onder aanvoering van de bovenver
melde gronden aan bet bestuur der gemeente 
Opsterland ontslag beeft verzocbt van de 
naleving der voorwaarden sub c, d en e van 
de op 29 Augustus 1939 verleende vergun
ning; dat burgemeester en wetbouders der 
gemeente Opster!and echter afwijzend op 
dit verzoek bebben beschikt, door welke 
afwijzing zij zicb bezwaard gevoelt en daar
tegen nog aanvoert, dat zij niet , ondanks 
baar daartoe strekkend verzoek, in de gele
genbeid is gesteld baar bezwaren nader toe 
te lichten en voorts dat ook de belangheb
benden, bedoeld in art . 12, lid 2, der Hinder
wet niet in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bezwaren in t e brengen ; 

0 . wat betreft de ontvankelijkbeid van de 
appellante in baar beroep, dat uit de stukken 
blijkt , dat burgemeester en wetbouders van 
Opsterland hebben nagelaten van bet be
streden besluit overeenkomstig art. 8, 1• lid, 
in verband met de artt. 12 en 15 der Hinder
wet door aankondiging aan het publiek 
kennis te geven; 

dat weliswaar kracbtens art. 15, 1• lid, 
der wet beroep openstaat binnen 14 dagen 
na de afkondiging der beslissing, docb dat de 
appellante niettemin in haar beroep ont
vankelijk is; 

dat immers de bedoelde termijn geenszins 
uitsluit de bevoegdbeid om v66r dien termijn 
in beroep te komen ; 

0. , wat de zaak zelve aangaat, dat inge
volge art. 12, tweede lid, der Hinderwet het 
gemeentebestuur, indien blijken mocbt, dat 
de naleving der gestelde voorwaarden niet 
noodig mocht zijn, den concessionaris gebeel 
of gedeeltelijk daarvan kan ontslaan, na 
aan belangbebbenden, te wier beboeve de 
voorwaarden zijn gesteld, gelegenbeid te 
bebben gegeven bunne bezwaren in te bren
gen; 

dat een juiste uitlegging van deze wetsbe
paling medebrengt, dat burgemeester en 
wetbouders geen beslissing mogen nemen op 
een verzoek om ontslag van een of meer 
voorwaarden - ook dan wanneer deze be
slissing afwijzend is -, v66rdat aan de 
belangbebbenden de bedoelde gelegenbeid 
is gegeven; 

dat ook de, zicb blijkens een terzake uitge
bracbt ambtsbericht van burgemeester en 
wetbouders van Opsterland in bet onder
werpelijke geval voordoende omstandigbeid, 
dat de aan de vergunning verbonden voor
waarden nog niet zijn opgevolgd, geen aanJ 
1eiding vermag te vormen om de evenbedoel
de wetsbepaling niet na te komen; 

dat derbalve moet worden geoordeeld, dat 
burgemeester en wethouders van Opsterland 
in deze ten onrecbte bebben nagelaten den 
belanghebbenden gelegenbeid te geven bunne 
bezwaren terzake van bet door de appellante 
gedane verzoek in te brengen, in verband 
waarmede bun besluit niet in stand beboort 
te word en gebouden; 

Gezien de Hinderwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den R ijkscommis
s aris voor bet bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de .Neder!andscbe 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

bet besluit van burgemeester en wetbou
ders van Opsterland, vervat in hun scbrijven 
van 12 Januari 1940, n°. 5402, te vernietigen. 

(A. B.) 

xo M aart r94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Prijsopdrijvings. en Hamsterwet 
1939 a rt. 12; Sv. art. 350.) 

,,Een verbod opzettelij k overtreden" 
beteekent: bandelen terwijl men er zicb 
van bewust is, dat die bandeling ople
vert een overtreding van bet verbod. Er 
bestaat geen reden om de voormelde 
woorden, waar zij in de bepaling van art. 
12 lid 1 aanhef en onder b der Prijsop
drijvings. en Hamsterwet 1939 voorko
men, in een van die eigenlijke beteekenis 
afwijkenden zin op te vatten. 

De door bet Hof aan bet t elaste ge
legde gegeven uitlegging, volgens welke 
daarbij t . a. v. bet bij gereq. bestaan 
bebbende opzet niets anders is gesteld 
dan dat dit op bet zicb verscbaffen van 
een grootere boeveelbeid, 2 .4 K.G. koffie 
dan zij of de bedoelde groep van per
sonen gedurende een week placbt te ge
bruiken gericbt is geweest , moet, als 
zijnde met de woorden der telastelegging 
vereenigbaar, in cassatie worden geeer
biedigd. 

Op bet beroep van den Proc.-Generaal bij 
bet Gerecbtsbof te 's-Gravenbage, requirant 
van cassatie tegen een arrest van dat Ge
recbtsbof van 4 Nov. 1940, voor zoover daar
bij in booger beroep, met vernietiging van 
een vonnis van den P olitierecbter bij de 
A~r.-Recbtbank te Dordrecbt van 11 Juli 
1940, M . G. V., ecbtgenoote van J. de K., 
zonder beroep, wonende te Leerdam, ter zake 
van bet te baren aanzien bewezen verklaarde 
van alle recbtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Het Hof te 's-Gravenbage beeft bij een 
bij verstek gewezen airest van 4 N ov. 1940 
in booger beroep, met vernietiging van een 
door den Politierecbter bij de Arr.-Recbt
bank te Dordrecbt op II Juli 1940 gewezen 
vrijsprekend vonnis, ten aanzien van de ver
dacbte M . G. V. bewezen verklaard dat deze 
verdacbte bet baai feitelijk telastegelegde 
beeft begaan, voorts dat feit niet strafbaar 
verklaard en de verdachte te dier zake van 
alle recbtsvervolging ontslagen. 

Aan genoemde verdacbte is bij inleidende 
dagvaarding telastegelegd: 

dat zij op of omstreeks 20 Maart 1940 te 
Leerdam, altbans in bet arrondissement Dor
drecbt, nadat op . grond van art. 9 van de 
Prijsopdrijvings- en bamsterwet 1939 bij be
scbikking van den Minister van Economische 
Zaken van 28 Aug. 1939, no. 46496 M koffie 
was aangewezen als soort van goederen, waar
van bet een ieder verboden is zicb binnen 
een kalenderweek meer te verscbaffen dan 
bij, of de groep van personen, voor welke bij 
gewoon is zicb die goederen te verscbaffen, 
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satz 2) erhalt, wenn er es verlangt, vom nie0 

derlandischen Staat den Metallwert der ab
gelieferten Sache vergtitet. 

(2) FUr abgelieferte Gegenstande kann 
in besonderen Fallen auf Antrag eine dari.iber 
hinausgehende VergUtung gewahrt werden. 
Dern Antrag ist <las Gutachten eines amtlich 
beeideten Sachverstiindigen Uber den Wert 
des Gegenstandes beizuftigen. 

§ 7. 
(1) Die Ablieferung erfolgt gemeinde

weise. 
(2) Deutsche Staatsangehorige, die nicht 

gemass § 5 der Ersten Verordnung zum 
Reichsbtirgergesetz vom 14. November 1935 
(RGBI. IS. 1333) Juden sind oder als Juden 
gelten, erftillen ihre Ablieferungspflicht zu 
Handen der mit der Durchftihrung der Me
tallablieferung beauftragten Ortsgruppenlei
ter des Arbeitsbereiches Niederlande der Na
tionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar
tei . 

(3) Alie tibrigen Ablieferungspflichtigen 
erfiillen ihre Ablieferungspflicht bei Erfas
sungsstellen, die von den Gemeinden bis zum 
10. Juli 1941 errichtet werden. 

(4) Bis zum r. Juli 1941 wird das ftir die 
Erfassungsstellen (Absatz 3) geltende Ab
lieferungsverfahren, das Prtifungsverfahren 
(§ 5) sowie das VergUtungsverfahren (§ 6) 
<lurch die Generalsekretiire in den sachlich 
in Betracht kommenden Ministerien gere
gelt. 

(5) Die BUrgermeister sind daftir ver
antwortlich, <lass die Ablieferung bei den 
nach Absatz 3 errichteten Erfassungsstellen 
in vollem Umfange erfolgt. 

§ 8. 
Die Ablieferung muss bis spatestens 10. 

August 1941 durchgeftihrt sein. 

§ 9. 
(1) Wer 
1) der Ablieferungspflicht vorsatzlich 

oder fahrlassig nicht genUgt, oder 
2) vorsatzlich oder fahrlassig dem Ver

bot des § 1 zuwider Uber abzuliefernde Ge
genstande oder Metallbestande verfiigt, oder 

3) sich vorsatzlich abgelieferte Gegen
stande oder Metallbestiinde rechtswidrig zu
eignet, 
wird mit Gefangnis bis zu fiinf Jahren und 
mit Geldstrafe in unbeschrankter Hohe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1) zu einer nach Absatz 1 strafbaren 
Handlung auffordert oder sich dazu erbietet, 
oder 

2) eine solche Aufforderung oder ein sol
ches Erbieten annimmt. 

(3) In besonders schweren Fallen ist auf 
Gefangnis bis zu acht Jahren zu erkennen. 

(4) Die nach Absatz 1 oder 2 strafbaren 
Handlungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

(artikel 2, lid 2) ontvangt, indien hij zulks 
verlangt, van het Rijk der N ederlanden de 
metaalwaarde van het ingeleverde voorwerp 
vergoed. 

(2) Voor ingeleverde voorwerpen kan in 
bijzondere gevallen op verzoek een hoogere 
vergoeding worden uitgekeerd. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een rapport van 
een beeedigd deskundige omtrent de waarde 
van het voorwerp. 

Artikel 7. 
(1) De inlevering geschiedt voor iedere 

gemeente afzonderlijk. 
(2) Rijksduitschers, die niet ingevolge 

§ s van de Eerste Verordening tot uitvoe
ring van de Rijksburgerwet (Reichsbiirger
gesetz) van 14 November 1935 (R.W.B. I, 
biz. 1333) jood zijn of als jood worden aan
gemerkt, moeten de inlevering verrichten bij 
den met de uitvoering der metaalinlevering 
belasten ,,Ortsgruppenleiter" van het ,,Ar
beitsbereich Niederlande" der Nationaal
Socialistische Duitsche Arbeiderspartij. 

(3) Alie overige tot inlevering verplichte 
personen moeten de inlevering verrichten bij 
inleveringsbureaux, welke vanwege de , ge
meenten uiterlijk op 10 Tuli 1941 moeten zijn 
ingesteld. 

(4) Uiterlijk op 1 Juli 1941 wordt voor 
de in lid 3 bedoelde inleveringsbureaux de 
wijze van inlevering, van onderzoek (artikel 
5) en van vergoeding (artikel 6) door de 
Secretarissen-Generaal van de betreffende 
Departementen geregeld. 

(5) De burgemeesters zijn er voor ver
antwoordelijk, dat de inlevering bij de in lid 
3 bedoelde inleveringsbureaux ten voile 
plaats vindt. 

Artikel 8. 
De inlevering moet uiterlijk op 

tus 1941 beeindigd zijn. 

(1) Hij die 
Artikel 9. 

10 Augus-

1) de verplichting tot inlevering opzette
lijk of door zijn schuld niet nakomt, of 

2) opzettelijk of door zijn schuld in strijd 
met het bepaalde in artikel 1 over in te le
veren voorwerpen of metaalvoorraden be
schikt, of 

3) zich opzettelijk ingeleverde voorwer
pen of metaalvoorraden wederrechtelijk toe-
eigent, · 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaar en met geldboete tot een 
onbeperkt bedrag of met een dezer straffen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij die 

1) tot een feit, als bedoeld in het eerste 
lid, aanzet of ;;ich daarvoor aanbiedt, of 

2) op zoodanig aanzetten ingaat of zoo
danige aanbieding aanneemt. 

(3) In buitengewoon ernstige gevallen 
dient gevangenisstraf van ten hoogste acht 
jaar te warden opgelegd. 

(4) Feiten, als bedoeld in het eerste en 
tweede lid, warden beschouwd als misdrijven. 

17 
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(5) Wird die strafbare Handlung im 
Rahmen des Betriebes einer juristischen Per~ 
son vertibt, so wird bestraft, wer den Auf
t,ag zu der strafbaren Handlung erteilt hat 
oder dabei die tatsachliche Leitung hatte. 

§ IO. 

Neben der Strafe kann auf Einziehung der 
Gegenstande und Metallbestande, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt 
werden. 

§ n. 
Verfahren wegen Verbrechen im Sinne des 

§ 9 gehoren zur ausschliesslichen Zustandig
keit des Wirtschaftsrichters gemass den Be
stimmungen der Verordnung Nr. 71/1941 
tiber die gerichtliche Behandlung von Wirt
schaftsstrafsachen. 

§ 12. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ktindung in Kraft. 

Den Haag, am 18. Juni 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gebiete, 
SEYSS- lNQUART. 

N°. 109. 

u. ]uni z94z . VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien ftir Justiz 
und des Innem, wodurch die Verord
nung Nr. 24'1940 zur Sicherung der of
fentlichen Ordnung in den Niederlanden 
abgeandert wird. (Verordnungsblatt , 
Stuck 25). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars ftir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 24'1940 zur Sicherung 
der offentlichen Ordnung in den Niederlan
den wird wie folgt abgeandert: 

§ 2, Absatz 4, hat zu lauten: 
,,(4) Die Bestimmungen der Ab

satze 1 und 2 gelten nicht ftir 
1) Versammlungen reingottesdienst

licher, ktinstlerischer oder gesellschaft
licher Art; 

2) Versammlungen anderer als der 
im Absatz 2 bezeichneten Art, wenn 
nicht mehr als 20 Personen daran teil
nehmen." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ktindung in Kraft. 

Den Haag, am 12. Juni 194r. 
Der G.-S. im Min. fiir Justiz ( mit der 

W ahrnehmung der Geschiifte beauftragt), 
J. P . H OOYKAAS. 

Der G .-S. im Min. des Innern, 
K. J. FREDERIKS. 

(5) Wordt het strafbare feit begaan in 
het bedrijf van een rechtspersoon, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem , die tot het plegen van 
het feit opdracht gaf of die de feitelijke lei
ding had bij het verboden handelen of na
laten. 

Artikel 10. 

Naast de straf kan ook de verbeurdverkla
ring van de voorwerpen of metaalvoorraden , 
waarop het strafbare feit betrekking heeft, 
uitgesproken worden. 

Artikel n. 

In overeenstemming met het bepaalde bij 
het Besluit No. 71/r941 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economisch !even, oordeelt de economische 
rechter bij uitsluiting over misdrijven, als 
bedoeld in artikel 9. 

Artikel 12 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Juni 194r. 
De Rijkscommissaris voor her bezette 

Nederlandsche p_ebied , 
S EYSS- l NQIJART. 

N°. 109. 

z2 ]uni z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen- G eneraal van de Departementen 
van Justitie en van Binnenlandsche Za
ken tot wijziging van de Verordening 
No. 24/r940 ter verzekering van de open
bare orde in N ederland. ( Verordeningen
blad, Stuk 25). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

De Verordening No. 24'1940 ter verzeke
ring van de openbare orde in Nederland 
wordt als volgt gewijzigd: 

§ 2, lid 4, wordt gelezen als volgt: 
,, (4) De bepalingen der leden 1 en 2 

gelden niet voor: 
1) vergaderingen met een zuiver 

godsdienstig of artistiek karakter en be
sloten gezelschappen; 

2) vergaderingen van anderen aard 
dan dien, bedoeld in lid 2, indien aan 
haar niet meer dan twintig personen 
deelnemen." 

Artikel 2. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Juni 194r. 

De w nd. S.-G. van het Dep. v. Justitie, 
] . P . H OOYKAAS. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 
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z2. ]uni z94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretiire in den Ministerien des In
nern und filr Landwirtschaft undFische
rei zur Verhiitung von Wald-, Heide
und Moorbriinden (Verordnung zur Ver
hiitung von Wald-, Heide- und Moor
briinden). (Verordnungsblatt,Stiick 25) . 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Es ist verboten, in Wiildern oder auf 
Heide- oder Moorfliichen oder in einer Ent
fernung von weniger als hundert Metem da
von 

1) offenes Feuer oder offenes L icht mit 
sich zu fiihren; 

2) brennende oder glimmende Gegen
stiinde fallen zu !assen, fortzuwerfen oder 
unvorsichtig zu handhaben; 

3) im Freien oder in leichtbrennbaren 
Gebiiuden und Holzbauten ein Feuer anzu
ziinden, ohne eine schriftliche Erlaubnis des 
an dem Grundstiick Nutzungsberechtigten 
mit sich zu filhren, oder das erlaubterweise 
angeziindete Feuer unbeaufsichtigt zu !assen; 

4) in der Zeit vom 1. Marz bis zum 31. 
Oktober zu rauchen, ohne eine schriftliche 
Erlaubnis des an dem Grundstiick Nutzungs
berechtigten mit sich zu fiihren. 

§ 2. 

(1) Der an dem Grundstiick Nutzungs
berechtigte darf eine Erlaubnis nach § 1, 

Ziffern 3 und 4, nur erteilen, wenn bei vor
sichtiger Abwiigung aller Umstiinde eine 
Feuersgefahr fiir Wald-, Heide- oder Moor-: 
fliichen nicht zu befiirchten ist. Er kann die 
Erlaubnis ortlich und zeitlich beschriinken 
und Bedingungen daran kniipfen. 

(2) Einer Erlaubnis nach § 1, Ziffern 3 
und 4, bedarf nicht, wer zu dem an dem 
Grundstiick Nutzungsberechtigten nachweis
lich in einem stiindigen Dienstverhiiltnis 
steht, wenn er auf diesem Grundstiick beruf
lich tiitig ist. Das gleiche gilt fiir P ersonen, 
die behordlich angeordnete oder genehmigte 
Arbeiten auf solchen Grundstiicken durch
fiihren, sowie fiir die J agdausiibungsberech
tigten. 

§ 3. 
Bei Anwendung dieser Verordnung werden 

zu den Wald-, Heide- und Moorfliichen auch 
die sie durchschneidenden offentlichen und 
nichtoffentlichen Strassen und Wege gerech
net, mit der Massgabe, dass das im § 1 , Zif
fer 4 , erwiihnte Verbot sich nicht auf offent
Jiche Strassen erstreckt, die kunststrassen
rniissig ausgebaut sind und eine mindestens 
vier Meter breite feste Decke haben. 

§ 4. 
(1) Wer 

z2 ]uni z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Binnenlandsche Zaken en van Land
bouw en Visscherij ter voorkoming van 
gevaar voor bosch-, heide- en veenbrand 
(Besluit bosch-, heide- en veenbranden). 
(Verordeningenblad, Stuk 25). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemrning met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het is verboden in bosschen of op heide
of v eengronden of binnen een afstand daar
van van minder dan honderd meter 

1) zich met open vuur of eenige open 
vlam te bevinden; 

2) brandende of smeulende voorwerpen 
te laten vallen, weg te werpen of daarmede 
onvoorzichtig om te gaan; 

3) in de open lucht of in licht brandbare 
gebouwen en getimmerten een vuur aan te 
maken zonder een schriftelijke vergunning 
van den gebruiker van het perceel bij zich te 
hebben of een vuur, waartoe vergunning is 
verleend, onbewaakt te laten; 

4) gedurende het tijdvak van 1 Maart tot 
en met 31 October te rooken zonder een 
schriftelijke vergunning van den gebruiker 
van het perceel bij zich te hebben. 

Arti)cel 2. 

(1) De gebruiker van het perceel mag 
een vergunning, bedoeld in artikel 1, onder 3 
en 4, slechts verleenen, wanneer na zorgvul
dige afweging van alle omstandigheden geen 
gevaar voor bosch-, heide- of veenbrand te 
duchten is. H ij kan de vergunning naar plaats 
en tijd beperken en voorwaarden aan haar 
verbinden. 

(2) Voor hem, die kan aantoonen, dat hij 
in blijvend dienstverband staat tot den ge
bruiker van het perceel, is een vergunning, 
bedoeld in artikel 1, onder 3 en 4, niet ver
eischt, wanneer hij op dit perceel uit hoofde 
van zijn beroep werkzaam is. Hetzelfde geldt 
voor dengene, die in opdracht of met ver
gunning van overheidswege op zoodanige 
perceelen werkzaam is, zoomede voor den
gene, die tot het genot van de jacht gerech
tigd is. 

Artikel 3. 
Voor de toepassing van dit besluit warden 

tot bosschen, heide- en veengronden mede 
gerekend te behooren de openbare en niet 
openbare wegen, welke deze terreinen door 
kruisen, met dien verstande, dat het verbod, 
bedoeld in artikel 1, onder 4, niet geldt voor 
openbare wegen , welke als kunstweg zijn 
aangelegd en een wegdek van ten minste 
vier meter in de breedte hebben. 

(1) Hij die 
Artikel 4, 
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1) den Bestimmungen des § 1 zuwider
handelt, oder 

2) als Nutzungsberechtigter eines Grund
stiicks bei Erteilung einer Erlaubnis im Sin
ne des § 1, Ziffem 3 und 4, nicht die erfor
derliche Vorsicht iibt, 
wird, soweit nicht auf Grund anderer Be
stimmungen eine schwerere Strafe verwirkt 
ist, mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit 
Geldstrafe bis LU hundertfiinfzig Gulden be
straft. 

(2) Wer eine nach Absatz 1 strafbare 
Handlung begeht, die einen Brand zur Folge 
hat, oder wer cine nach Absatz 1 strafbare 
Handlung wiederholt begeht, kann, soweit 
keine schwerere Strafe verwirkt ist, mit Ge
fangnis oder Haft bis zu drei Monaten und 
mit Geldstrafe bis zu tausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft werden. 

§ 5. 
Die nach § 4, Absatz 1, strafbaren Hand

Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen), 
die nach § 4 , Absatz 2, strafbaren Handlun
gen sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 6. 
Mit der Fahndung nach den in dieser Ver

ordnung mit Strafe bedrohten Handlungen 
sind, unbeschadet der Bestimmungen des Ar
tikels 141 der Strafprozessordnung (Wetboek 
van Strafvordering), beauftragt. 

1) die Beamten der staatlichen und Ge
meindepolizei; 

2) die dazu vom Generalsekretar im Mi
nisterium des Innern bestimmten Personen. 

§ 7. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als .,Verordnung zur Ver

hiitung von Wald- , Heide- und Moorbran
den" zitiert. 

D en Haag, am 12 . Juni 1941. 

Der G .-S. im Min. des Innern 
(in Vertretung), 

H. W . J. MULDER. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

N° . 111. 

29. M ai 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fiir Finan
zen , wodurch die Verordnung Nr. 203/ 
1940 iiber die Einfuhr inlandischer und 
auslandischer Zahlungsmittel und Ef

_fekten erganzt wird. (Verordnungsblatt, 
Stiick 25) . 

Au£ Grund des § 20 der Devisenverord
nung 1941 und gemass den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3 /1940 des Reichskommis
sars fiir die besetzten niederlandischen Ge
biete wird verordnet: 

1) handelt in strijd met het bij artikel 1 
bepaalde, of 

2) als gebruilcer van een perceel bij het 
verleenen van een vergunning, bedoeld in 
artikel 1, onder 3 en 4, niet de noodige zorg
vuldigheid betracht, 
wordt, voor zoover op grond van andere be
palingen geen zwaardere straf is verbeurd, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veer
tien dagen of geldboete van ten hoogste hon
derd en vijftig gulden. 

(2) Wanneer een feit, bedoeld in het vo
rig lid, een brand ten gevolge heeft of wan
neer een zelfde persoon zich aan een zooda
nig feit bij herhaling schuldig maakt, kan 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoog
ste drie maanden en geldboete van ten hoog
ste duizend gulden of een dezer straffen war
den opgelegd, voor zoover op grand van an
dere bepalingen geen zwaardere straf is ver
beurd. 

Artikel 5. 
Feiten, als bedoeld in artikel 4, lid 1, war

den beschouwd als overtredingen ; feiten, als 
bedoeld in artikel 4, lid. 2, worden als mis
drijven beschouwd. 

Artikel 6. 
Met het opsporen van de in dit besluit 

strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd 
de bepaling van artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering, belast: 

1) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie ; 

2) de personen, daartoe aangewezen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner a fkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

bosch-, heide- en veenbranden". 

's-Gravenhage, 12 Juni 1941. 

De S.- G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
H. W. J. MULDER, 1. S.-G. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCH FELD. 

N °. 111. 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Financien, houdende aanvulling van het 
Besluit No. 203/r940 betreffende den 
invoer van binnenlandsche en buiten
landsche betaalmiddelen en effecten. 
(Verordeningenblad, Stuk 25.) 

Ingevolge artikel 20 van het Deviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/I940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

Im § 1 der Verordnung Nr. 203/1940 Uber 
die Einfuhr inlandischer und auslandischer 
Zahlungsmittel und Effekten wird im Ab
satz 1 hinter dem ersten Satz folgender Satz 
eingefiigt: 

,.Dasselbe gilt fiir auf Dinar lautende 
Zahlungsmittel, die im bisherigen Jugo
slawien in Umlauf waren." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 29. Mai 1941. 
Der G.-S. im Min. iiir Finanzen 

( mit der Wahmehmung der Geschalte 
beaultragt), 

M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

N °. 112. 

4. ]uni 1941. ZWEITE VERORDNUNG 
des Generalsekretars im Ministerium 
fi.ir Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
wodurc_h die Verordnung Nr. 243/1940 
zur Durchfiihrung des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Zuteilungvon Gasgeneratoren) 
abgeandert wird. (Verordnungsblatt, 
StUck 25). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3" 
1940 des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ l. 

. Im § 1 der Verordnung Nr. 243/1940 zur 
Durchfiihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Gasgeneratoren) in der Fas
sung der Verordnung Nr. 46/1941 entfallen 
die Worte : ,, , soweit sie zum Antreiben von 
Motoren dienen,". 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 4. Juni 1941 . 
Der G .-S. im Min. iiir Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

6. ]uni 1941. VERORDNUNG des Gene
ralsekreta.rs im Ministe rium filr Water
staat, wodurch die Vierte Ausfiihrungs
vorschrift zur Verordnung Nr. 15/1940 
Uber den Transport von Personen und 
Gi.itern (Nr. 38/1940) abgeandert wird. 
(Verordnungsblatt, StUck 25) . 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

Artikel 1 . 

In artikel 1 van het Besluit No. 203/r940 
betreffende den invoer Nan binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en effec
ten wordt na den eersten zin van het eerste 
lid ingevoegd: 

Hetzelfde geldt ten aanzien van in 
Dinar uitgedrukte betaalmiddelen, welke 
in het oorspronkelijke Zuidslavie in cm
loop waren. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

M . M . ROST VAN TONNINGEN. 

4 ]uni ! 94I. TWEEDE BESCHIKKII'-!G 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van de 
Beschikking No. 243/r940 ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van 
gasgeneratoren). (Verordeningenblad, 
Stuk 25). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 van de Verorde
ning No. 3/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 
In artikel 1 van de Beschikking No. 243/ 

1940 ingevolge de Distributiewet 1939 (dis
tributie van gasgeneratoren), zooals die is 
gewijzigd bij Beschikking No. 46/1941, ver
vallen de woorden: ,. , een en antler voor 
zoover dienende voor de aandrijving van 
motoren,". 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juni 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

6 ]uni 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat tot wijziging van het Vierde 
Uitvoeringsbesluit ingevolge de Veror
dening No. 1s/1940 betreffende het ver
voer van personen en goederen (No. 38/ 
1940). (Verordeningenblad, Stuk 25) . 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

Die Vierte Ausfi.ihrungsvorschrift zur Ver
ordnung Nr. 15/r940 tiber den Transport von 
Personen und Gtitem (Nr. 38/1940) wird wie 
folgt abgeandert: 

I. 
§ 1 hat zu lauten wie folgt : 
,,(1) Die au£ Grund des Gesetzes vom 

24. Juni 1939 tiber den Personenverkehr mit 
Kraftwagen (Staatsblatt Nr. 527) erteilten 
Konzessionen fiir regelrnassige Autobusver
bindungen ( autobusdiensten en groepsver
voer) innerhalb einer oder mehrerer Gemein
den werden zur Erzielung eines moglichst 
zweckmassigen Gebrauchs der fur diese Be
forderungen verfiigbaren Transportmittel 
zeitweilig ausser Kraft gesetzt. Wahrend die
ser Zeit werden Konzessionen im obigen Sin
ne nicht erteilt und laufende Konzessionen , 
deren Gtiltigkeitsdauer ablauft, nicht ver
langert. 

(2) Von dieser Ausserkraftsetzung sind 
die Konzessionen ausgenommen, hinsichtlich 
deren die Kommission fiir die Erteilung der 
Konzessionen fiir denPersonenverkehr(Com
missie Vergunningen Personenvervoer) ent
scheidet, dass ihre ganzliche oder teilweise 
Aufrechterhaltung zwecks Erhaltung der not
wendigen Beforderungsgelegenheit fiir Per
sonen geboten ist. 

(3) Zur Befriedigung des notwendigen 
Transportbedarfs kann die Kommission zeit
weilige Konzessionen erteilen. Ausserdem 
kann sie, im Interesse der meist gewlinschten 
Betriebsweise, erteilte Konzessionen zeitwei
Jig abandem und weitere besondere Mass
nahmen ' treffen. Zur Anwendung der in oder 
gernass dem Gesetze tiber den Personenver
kehr mit Kraftwagen erlassenen Vorschrif
ten gelten diese zeitweiligen oder zeitweilig 
abgeanderten Konzessionen im Sinne dieses 
Gesetzes mit der Massgabe, dass die Artikel 
21 und 28 keine Anwendung finden." 

II. 
Im § 2 ist anstatt ,,Konzession" ,,G eneh

migung" und anstatt ,,Generalverkehrsin
spektor" ,,Reichsverkehrsinspektor" zu le
sen. 

III. 
Im § 3 der niederlandischen Fassung ist 

anstatt .,de beslissing" ,,de toezending van de 
beslissing" zu lesen . 

IV. 
§ 4 hat zu lauten wie folgt: 
,,(1) Alie Konzessions- und Genehmi

gungsscheine werden vom Reichsverkehrsin
spektor ausgest ellt und sind nur gtiltig, falls 
sie von ihm oder in seinem Auftrag beglau
bigt sind. 

(2) Auf der Windscheibe der benutzten 
Kraftfahrzeuge muss ein Erkennungszeichen , 
d essen Muster der G eneralverkehrsinspektor 
festsetzt, gefiihrt werden; es muss mit dem 
Konzessions- oder Genehmigungsschein aus
gestellt und auf gleiche Weise beglaubigt 
sein." 

Artikel x. 
H et Vierde Uitvoeringsbesluit ingevolge 

de Verordening No. 15/r940 betreffende het 
vervoer van personen en goederen (No. 38/ 
1-940) wordt gewijzigd als volgt : 

I . 
· § 1 wordt gelezen: 

(1)De vergunningen voor autobusdiensten 
en groepsvervoer, zoowel binnen een gemeen
te als in meer dan een gemeente, verleend 
krachtens d e Wet Autovervoer Personen, 
zijn, ten einde een zoo doeltreffend mogelijk 
gebruik van de door dit vervoer beschikbare 
middelen te verzekeren , tijdelijk buiten wer
king gesteld. Gedurende dien tijd worden 
nieuwe vergunningen, als hierbedoeld, niet 
verleend en wordt'!n bestaande vergunningen, 
waarvan de geldigheidsduur afloopt, niet 

- ·verlengd. 

(2) Van deze buitenwerkingstelling zijn 
uitgezonderd de vergunningen ten aanzien 
van welke de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer beslist, dat haar geheele of ge
deeltelijke instandhouding is geboden tot het 
behoud van noodzakelijke vervoergelegen
heid voor personen. 

(3) Ter voorziening in de noodzakelijke 
vervoerbehoefte kan de Commissie tijdelijke 
vergunningen verleenen. Bovendien kan zij, 
i'h het belang van de meest gewenschte ex
ploitatiewijze, verleende vergunningen tijde
lijk wijzigen en verdere bijzondere voorzie
ningen treffen .Voor de toepasselijkheid van 
de bij of krachtens ·de Wet Autovervoer Per
sonen gegeven voorschriften worden deze 
tijdelijke en tijdelijk gewijzigde vergunnin
gen geacht tijdelijke vergunningen, als be 
doeld in die wet, te zijn, met dien verstande, 
dat de artikelen 21 en 28 niet van toepassing 
zijn. 

II. 
In § 2 wordt in plaats van ,,Konzession" 

gelezen : Genehmigung, en wordt in plaats 
van ,, Generalverkehrsinspektor" gelezen : 
Reichsverkehrsinspektor. 

. III. 
In § 3 wordt in plaats van ,,de beslissing" 

gelezen: de toezending van de beslis~ing. 

IV. 
§ 4 wordt gelezen: 
( 1) Alie vergunnings- en toestemmings

bewijzen worden door den Rijksinspecteur 
van het Verkeer afgegeven en zijn slechts 
geldig, indien zij door of vanwege dezen zijn 
gewaarmerkt. 

( 2) Op de gebezigde motorrijtuigen moet 
op de voorruit een herkenningsteeken vol
gens een door den Inspecteur- Generaal van 
het Verkeer vastgesteld model worden ge
voerd, dat met het vergunnings- of het toe
stemmingsbewijs is afgegeven en op dezelfde 
wijze moet zijn gewaarmerkt. 
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V. 
§ 6 hat zu lauten wie folgt : 
,,Eine Uebertretung der Vorschrift des§ 4, 

Absatz 2, gilt als Uebertretung einer kraft 
des Gesetzes i.iber den Personenverkehr mit 
Kraftwagen erlassenen Vorschrift. Die Ueber
tretung ist eine strafbare Handlung im Sinne 
des Artikels 63 dieses Gesetzes." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ih·rer Ver~. 
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 6 Juni 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 

N °. 114. 

a6: Juni z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch einige ge
werbe- und arbeitsrechtliche Bestim
mungen abgeandert werden. (Verord
nungsblatt, Sti.ick 26). 

. /1,.uf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
x:ers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ l . 

·Folgende Bestimmungen werden aufgeho-· 
hen: 

1) die Artikel 13 und 36 des Arbeits
gesetzes 1919 (Staatsblatt 1919, Nr. 624) ; 

2) der Beschluss vom 21. September 1920 
zur Durchfi.ihrung des Artikels 36, Absatz 3, 
Buchstabe b, des Arbeitsgesetzes 1919 
(Staatsblatt Nr. 745); ~ 

"3f · Artikel 4 des Beschlusses i.iber die 
Arbeitszeit in Ladengeschiiften 1932 (Staats
blatt 1932 , Nr. 84); 

4) Artikel 59 des Beschlusses i.iber die 
Arbeifszeit in Fabrikert und Werkstiitten 
1936 (Staatsblatt 1936, Nr. 862). 

§ 2. 

Das Gesetz i.iber den Ladenschluss 1930 
(Staatsblatt Nr. 460) wird wie folgt abge
iindert: 

I. 
Artikel 5 des Gesetzes wird aufgehoben. 

II. 
Im Artikel 6, Absatz 2, werden die Worte: 

,,en in he t tweede lid van artikel s" ge
strichen . 

III. 
Im Artikel 9, Absatz 4, werden die Worte: 

.,en de in het tweede lid-van artikel 5" ge
strichen. 

IV. 
Die Verweisung auf Artikel 5 in Artikel 3 , 

Absatz 2, Artikel 9, Absiitze 1, 3 und 5, Ar
tikel ga, Absatz 1, und Artikel 10, Absatz 1, 
entfiillt. 

V. 
. § 6 wordt gelezen : 

Overtreding van § 4, lid 2 , wordt geacht te 
zijn overtreding van een voorschrift, krach
tens de Wet Autovervoer, Personen gegeven. 
De overtreding vormt een st:r-afbaar feit in 
den zin van artikel 63 van die wet. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Juni 1941 . . 
De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 
- D. G . W. SPITZEN. 

N °. 114. 

z6 ]uni z_94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne~_ 
derlandsche gebied, houdende wijziging 
van eenige bepalingen op het gebied van 
het bedrijfsleven en vanhetarbeidsrecht. 
(Verordeningenblad, Stuk 26) . 

Op grand van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1 . 

De volgende bepalingen warden ingetrok
ken: 

1) de artikelen 13 en 36 van de Arbeids
wet 1919; 

2) het Besluit van 21 September 1920 
(Staatsblad No. 745) tot vaststelling van een 
Algemeenen Maatregel van Bestuur, als be
doeld in artikel 36, derde lid, onder b, der 
Arbeidswet 1919 ; 

3) artikel 4 van het Werktijdenbesluit 
voor winkels 1932 ; 

4) artikel 59 van het Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1936. 

Artikel 2 . 

De Winkelsluitingswet 1930 wordt gewij
zigd als volgt : 

I. 
Artikel 5 dier wet wordt ingetrokk~n. 

II. 
In artikel 6, lid 2, vervallen de woorden: 

,,en in het tweede lid van artikel 5". 

III. 
In artikel 9, lid 4, vervallen de woorden: 

,.en de in het tweede lid van artikel 5" . 

IV. 
De verwijzing in artikel 3, lid 2 , artikel 9, 

leden 1 , 3 en 5, artikel 9a, lid 1, en artikel 
10, lid 1; naar het bepaalde in artikel 5 v er
valt. 
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§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 26. Juni 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

26. Mai 194z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fiir Fi
nanzen und fiir Justiz, wodurch die Ver
ordnung Nr. 213/1940 iiber besondere 
Massnahmen auf dem Gebiete des Ver
sicherungswesens abgeandert wird. (Ver
ordnungsblatt, Stiick 26.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung _Nr. 3/1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Der zweite Absatz des § 10 der Verord
nung Nr. 213/i 940 iiber b esondere Mass
nahmen auf dem Gebiete des V ersicherungs
wesens hat zu lauten wie folgt : 

,.(2) Verbindlichkeiten aus Schaden oder 
Ereignissen, die nach einem van den Gene
ralsekretaren in den Ministerien fiir Finan
zen und fiir Justiz zu bestimmenden Zeit
punkt e ingetreten sind, werden n,icht be
riicksichtigt." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tri tt am Tage ihrer 
Verkiindung in Kraft. 

D en Haag, am 26. Mai 1941. 
Der G .-S. im Min. fiir Finanzen 

(mit der Wahrnehmung der Geschiifte 
beauftragt), 

M. M. ROST VAN T o NNINGEN. 

Der G.-S . im Min. f iir ]ustiz (mit der 
Wahrnehmung derGeschiifte beauftragt), 

J . P . H OOYK AAS. 

N •. 116. 

20. ]uni z941. VERORDNU NG d er Gene
ralsekretiire in den Minist erien fiir Fi
nanzen und fii r H andel , Gewerbe und 
Schiffahrt iiber die Anbietun g ausliin
d ischer Effekten. (Verordnungsb latt, 
Stuck 26,) 

Auf Grund des § 80 der D evisenverord 
nung 1941 und gemiiss den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des R eichskommis
sars fiir die besetzten niederlandischen Ge
biete wird verordnet: 

§ I. 

(1 ) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir F inanzen kann bestimmen , <lass Inliinder 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's- Gravenhage, 26 Juni 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS - INQUART. 

N °. 115. -

26 Mei I 941. BESL UIT van de Secretaris
sen- G eneraal van de DepartementeP 
van Financien en van Justitie, houdeuue 
wiizigin g van het Besluit No. 213/1940 
betreffende bijzondere maatregelen op 
h e t gebied v a n het verzekeringswezen. 
(Verordeningenblad, Stuk 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i 940 van den Rijks
commissa ris v oor het b ezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

Het tweede lid van artikel 10 van het Be
sluit No. 213/1940 betreffende bijzondere 
maatregelen op het gebied van het verzeke
ringswezen wordt als volgt gelezen : 

,, ( 2) Met verplichtingen wegens scha
den, ontstaan, of gebeurtenissen, voorgeval
len na een door de Secretarissen-Generaal 
v an de Departementen van Financien en van 
Justitie te bepalen tijdstip, wordt geen re
kening gehouden ." 

Artikel 2 . 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijn e r afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep .. van Financien, 
M . M . R OST VAN TONNINGEN. 

De wnd. S .-G. v an het Dep. van ]ustitie: 
]. P. HOOYKAAS. 

N °. 116. 

2 0 ]uni 194i. BESLUIT van de Secreta
rissen -G eneraal van de Departementen 
v an Financien en van H andel , Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de aan
biedin g van b uitenlandsche effecten. 
(Verordeningenblad, Stuk 26.) 

I ngevolge artikel 80 van he t D eviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 v an den 
Rijkscommissaris voor het b ezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) D e S ecretaris-Generaal van het D e

partement van Financien kan bepalen, dat 
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die ihnen gehorenden und anfallenden aus
landischen Effekten oder einzelne Gruppen 
dieser W erte der Niederlandischen Bank un
mi ttelbar oder durch Vermittlung einer De
visenbank anzubieten und auf Verlangen zu 
verkaufen und zu i.ibertragen haben. 

(2) Die Bestimmungen des § 44, Ab
satze 3 bis 9, der Devisenverordnung 1941 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 20. Juni 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 

( mit der Wahrnehmung der Geschaite 
beauftragt), 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, i 

H . M. HIRSCHFELD. 

a4: ]uni 194I. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fiir Finan
zen i.iber die Dividendensteuer (Divi
dendensteuerverordnung 1941) . (Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 26.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3 /1940 des Reichskomrnissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

ABSCHNITT I. 

Steuer gegenstand. 

' § l. 

(1) Unter der Bezeichnung ,,Dividen
densteuer" wird als Vorauszahlung auf die 
Einkommensteuer und Gewinnsteuer eine 
Steuer erhoben von dem Kapitalertrag aus 
Aktien, Genusscheinen und Gewinnobliga
tionen der Aktiengesellschaften und Kom
manditgesellschaften auf Aktien, die ihren 
Sitz im Inland haben und nicht nach § 2, 

Ziffer 1, der Gewinnsteuerverordnung 1940 
(Nr. 83/1940) von der Gewinnsteuer befreit 
sind. 

(2) Ob eine Gesellschaft ihren Sitz im 
Inland hat, wird nach den Umstanden be
urteilt. 

§ 2 . 

(1) Als Kapitalertrag gelten unter an
derem : 

1) alle Gewinnausschi.ittungen einschliess
lich derjenigen auf Teilschuldverschreibun
gen ; 

2) alle Liquidationsausschi.ittungen, so
weit sie das eingezahlte Kapital i.ibersteigen ; 

3) bei Ausgabe von Aktien ohne Ein
zahlung des vollen Nennwerts (Gratis
aktien) : der Nennwert, soweit nicht nach-

ingezetenen verplicht zijn de hun in eigen
dom toebehoorende en nadien door hen ver
kregen buitenlandsche effecten of bepaalde 
groepen dezer waarden rechtstreeks of door 
tusschenkomst van een Deviezenbank aan 
de Nederlandsche Bank aan te bieden en op 
verlangen te verkoopen en over te dragen. 

(2) De bepalingen van artikel 44, derde 
tot en met negende lid, van het Deviezen
besluit 1941 zijn van overeenkomstige toe-. 
passing. 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 Juni 1941. 
De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 

M._ M . ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

N °.117. 

24 ]uni 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de dividendbelas
ting (Besluit · op de Dividendbelasting' 
1941) . (Verordeningenblad, Stuk 26.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Voorwerp der belasting. 

Artikel 1 . 

(1) Onder den naam van ,,dividendbe
lasting" wordt, bij wijze van voorheffin•g op 
de inkomstenbelasting en de winstbelasting, 
een belasting geheven van de opbrengst van 
aaiideelen, winstbewijzen en winstdeelende 
obligatien . van naamlooze vennootschappen 
en commanditaire vennootschappen op aan
deelen, welke binnen het Rijk gevestigd zijn 
en niet van de winstbelasting zij n vrijgesteld 
krachtens artikel 2, 1 °.,van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940 (No. 83/1940) . 

(2) Of een vennootschap binnen het Rijk 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. 

Artikel 2. 

(1) Als opbrengst worden onder meer 
beschouwd: 

1 ° . alle winstuitdeelingen, met inbegrip 
van die, welke op obligatien geschieden; 

2 °. alle liquidatie-uitkeeringen, voor zoo
ver zij het gestorte kapitaal te boven gaan ; 

3 °. bij uitreiking van aandeelbewijzen 
zonder storting van de volle nominale waar
de: de nominale waarde, voor zoover n iet 
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weislich au£ die Aktien eine Einzahlungstatt
gefunden hat oder stattfinden wird. Ent
sprechendes gilt bei Erhi:ihung des Nenn
werts von Aktien ohne entsprechende Ein
zahlung und bei Verzicht au£ Einzahlungs
ansprliche durch die Gesellschaft; 

4) die ganze oder teilweise Rlickzahlung 
des eingezahlten Kapitals, soweit Gewinn 
vorhanden ist, es sei denn, dass zuvor durch 
eine Aenderung des Gesellschaftsvertrags 
das Gesellschaftskapital entsprechend herab
gesetzt worden ist; 

5) feste Zinsen aus Teilschuldverschrei.,_ 
bungen, bei denen eine vom Gewinn oder 
von der Hi:ihe der Gewinriausschiittungen der 
Gesellschaft abhangige zusatzliche Verzin
sung vorgesehen ist. 

(2) Ausschlittungen in Geld oder in einer 
andem Form gelten auch dann als Kapital
ertrage, wenn -sie nicht durch bereits erziel
ten Gewinn gedeckt sind . • 

ABSCHNITT II. 

Steuersatz und Steuererhebung. 

§ 3 · 
(I) Die Steuer betragt IS vom Hundert 

des ungekiirzten Ertrags. . 
(2) Die Steuerschuld entsteht an _dem 

Tage, an dem der Ertrag zahlbar ist oder in 
and,erer Weise gcfordert werden kann. 

(3) Die Steuer schuldct die Gesellschaft 
fiir Rechnung des - unmittelbar odcr durch 
Zertifikat - Ertragsberechtigten. 

§ 4. 

(1) Die Steuer ist vom Ert~ag einzube: 
halten. Uebemimmt :der .Ss:lrul!iner des Er
trags die Steuer fiir eigene Rechnung, so 
wird der Ertrag ii:ir '"die~Steuerberechnung 
mit 1oo/85 vervie\fp<,!)t. : , 

(2) Wird dei- Ertrag nicht ,n Geld, -son
dem durch die Ausstellung eines Beweismit
tels gewahrt, dann erhalten die im § 7 be
zeichneten Personen und Ki:irperschaften 
eine Forderung in Hi:ihe des Steuerbetrags an 
denjenigen, dem das . Beweismittel gegeben 
wire!. Wegen dieser Forderung haben sie an 
dem Beweismittel ein Zuriickbehaltungs
recht. 

§ 5. 
(1) Die Leiter der Ki:irperschaft, die den 

Ertrag schuldet, haben die Steuerschuld 
binnen fiinf Tagen, nachdem sie entstanden 
ist (§ 3, Absatz 2), anzumelden und zugleich 
die Steuer abzufiihren. 

(2) Die Anmeldung und Abfiihrung sine! 
beim .,Ontvanger der directe belastingen", 
in dessen Amtsbezirk die Ki:irperschaft nach 
§ II der Gewinnsteuerverordnung I940 ihren 
Sitz hat, vorzunehmen. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Finanzen kann fiir die Anmeldung einen 
Vordruck festsetzen und Vorschriften Uber 
die Abfiihrung erlassen. 

blijkt, dat storting heeft plaats gevonden of 
zal plaats vinden; bijschrijving op aandeel
bewijzen wordt met uitreiking van zoodanige 
bewijzen -gelijkgesteld; 

4 ° . geheele of gedeeltelijke teruggave 
van hetgeen op aandeelen is gestort, indien 
en yoor zoover er zuivere winst is, tenzij te 
voren het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap door wijziging in de akte van 
oprichting dienovereenkomstig is vermin
derd; 

5°. vaste interessen van obligatien, waar
op tevens uitdeelingen kunnen geschieden, 
welke hetzij van de winst; hetzij van het be
drag van de winstuitdeelingen van de ven
nootschap afhankelijk zijn. 

(2) Uitdeelingen in geld of in anderen 
vorm worden ook als opbrengst beschouwd, 
indien zij niet door reeds behaalde winst 
zijn gedekt. 

HOOFDSTUK II. 

Bedrag van de belasting en wijze van he/ling. 

Artikel 3. 

(r) De belasting bedraagt IS ten honderd 
van de bruto-opbrengst. • - . 

. (2) , De belasting is verschuldigd ten dage 
waarop de opbrengst betaalbaar of op andere 
wijze vorderbaar_is , 

(3) De belasting is voor rekening van 
degenen, die - rechtstreeks: of door middel 
v:,i.n certificaten - tot de opbrengst gerech
ijgd zijn, verschuldigd door de vennootschap. 

!: Artikel 4. 

(I) De belasting wordt op de opbrengst 
ingehouden. Neegit de schuldenaar van de 
opbrengst de belasting voor eigen rekening, 
clan wordt voor de berekening van de belas
ting· de opbrerigst met 100/85 vermenigvul
digd. 
· (2) Bestaat de opbrengst niet in geld, 
doch in een bewijsstuk, clan verkrijgen de in 
artikel 7 bedoelde personen en lichamen ten 
bedrage van de belasting een vordering op 
hem, aan wien dat bewijsstuk wordt afge
geven. Voor deze vordering hebben zij op 
dat bewijsstuk een recht van terughouding. 

' 

Artikel 5. 
(r) De bestuurders van het lichaam, dat 

de opbrengst verschuldigd is, zijn gehouden 
binnen vijf dagen nadat de belasting op den 
voet van artikel 3, lid 2, verschuldigd· is ge
worden, daarvan aangifte te doen en tevens 
de belasting af te dragen. . 

(2) Aangifte en afdracht geschieden bij 
den ontvanger der ·c1irecte belastingen, bin
nen wiens dienstkring het lichaam gevestigd 
is in den zin van artikel II van het Besluit 
op de Winstbelasting I940. 

(3) De SecretaFis-Generaal van het De
partement van Financien kan voor-de aan
gifte een formulier vaststellen en voorschrif
ten geven met betrekking tot de afdracht. 
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§ 6. 
Der Schuldner des Ertrags hat ein Ver

zeichnis zu ftihren, worin er die fi.ir die 
Steuerberechnung erforderlichen Angaben 
nach den vom Generalsekretiir im Ministe
rium fi.ir Finanzen zu erlassenden Vorschrif
ten eintriigt. 

§ 7. 
(1) Der Schuldner des Ertrags und der

jenige, bei dem der Ertrag zahlbar gestellt 
wciiden ist, das Verwaltungsbi.iro, das den 
Ertrag an Inhaber von Zertifikaten weiter
zahlt, und jeder, zu <lessen Beruf das Kaufen 
oder Einlosen von Dividendenscheinen regel
miissig gehort, ist verpflichtet, dem Glau
biger eine Bescheinigung auszustellen, die · 
folgende Angaben enthiilt: 

1) den Namen und die Anschrift · des 
Glaubigers; 

2) den Tag, an dem der Ertrag zahlbar 
war oi:ler in anderer Weise gefordert werden 
konnte; 

3) den Ertrag (gegebenenfalls erhoht 
nach § 4, Absatz 1); 

4) den Steuerbetrag; 
5) den Ausstellungstag der Bescheini

gung. 
(2) Die Bescheinigung ist auszustellen, 

sobald der Ertrag ausgezahlt, gutgeschrieben 
oder verrechnet worden ist. Wird der Ertrag 
nicht in Geld gewiihrt, so tritt die Aushiin
digung des Ertrags an die Stelle der Auszah
lung. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministeriuin 
fi.ir Finanzen kann weitere Vorschriften iiber 
die Besclieinigung und i.iber Aufzeichnungs
pflichten erlassen. Bei Nichtbeachtung die
ser Vorschriften gelten die Bestimmungen 
dieses Paragraphen als nicht erfi.illt. 

(4) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fur Finanzen kann Befreiung von der im 
Absatz 1 bezeichneten Verpflichtung ge
wiihren. 

§ 8. 
(1) Wenn die Steuer fi.ir Rechnung einer 

inliindischen juristischen Person, die nicht 
gewinnsteuerpflichtig ist, gezahlt worden ist, 
gewiihrt ihr der Inspekteur auf iliren Antrag 
Steuererstattung. Der Antrag ist binnen 
einem Monat nach dem Ausstellungstag der 
im § 7 bezeichneten Bescheinigung beim In
spekteur einzureichen. Ueber den Antrag 
entscheidet der Inspekteur. · 

(2) Inspekteur im Sinne dieser Verord
nung ist der ,,lnspecteur der directe belas
tingen" oder der ,,lnspecteur der registratie", 
in dessen Amtsbezirk der Schuldner des Er
trags nach § 11 der Gewinnsteuerverordnung 
1940 seinen Sitz hat. 

ABSCHNlTT III. 
Steuernachlorderung. 

§ 9. 
(1 ) Wird die S teuer nicht oder nicht in 

richtiger Hohe einbehalten oder abgefi.ihrt 
oder ist eine zu hohe Erstattung · gewiihrt 

Axtikel 6. 
Degene, die de opbrengst verschuldigd is, 

houdt een register, waarin hij de gegevens, 
noodig voor de berekening van de belasting, 
boekt volgens door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien te stel
len regelen. 

Artikel 7. 
(1) Degene, die de opbrengst verschul

digd is, alsmede degene, bij wien de op
brengst is betaalbaar gesteld, het administra
tiekantoor, dat de opbrengst doorbetaalt aan 
certificaathouders, en ieder tot wiens beroep 
bet koopen of innen van dividendbewijzen 
gewoonlijk behoort, is verplicht den recht
hebbende een nota uit te reiken, welke de 
volgende gegevens bevat: 
· 1 °. den naam en het adres van den recht
hebbende; 

2 °. den dag waarop de opbrengst betaal
baar of op andere wijze vorderbaar was; 

3 °. de opbrengst (eventueel verhoogd 
volgens artikel 4, lid 1); 

4 °. het bedrag van de belasting; 
5°. de dagteekening. 

(2) De nota dient te worden uitgereikt 
zoodra de opbrengst uitbetaald, te goed ge
schreven of verrekend is . Bestaat de op
brengst niet in geld, dan staat de afgifte van 
de opbrengst met een betaling gelijk. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd_ nadere 
voorschriften te geven met betiekking tot de 
dividendnota en het houden van aanteeke
ningen. lndien deze voorschriften niet in 
acht genomen zijn, wordt aangenomen, dat 
aan de bepalingen van dit artikel niet is 
voldaan. · 

(4) De Secretaiis-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd vrijstel
ling te verleenen van de in ·het eerste lid om
schreven verplichting. 

Artikel 8. 
(1) Indien de belasting is betaafd voor 

rekening van een binnenlandschen rechtsper
soon, die niet aan de winstbelasting onder
worpen is, wordt hem op zijn verzoek terug
gaaf van de belasting verleend. Het verzoek 
moet . bij den · inspecteur worden ingediend 
binnen een maand na de dagteekening van 
de nota, bedoeld in artikel 7. Op het verzoek 
wordt uitspraak gedaan door den inspecteur. 

(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van ,,de inspecteur" is daarmede bedoeld de 
inspecteur der directe belastingen of die der 
registratie, onder wiens inspectie de schulde
naar der opbrengst in den zin van artikel II 

van het Besluit op de Winstbelasting 1940 is 
gevestigd. 

HOOFDSTUK III. 

N avordering. 

Artikel 9. 
(1) Indien de dividendbelasting niet of 

niet tot het juiste bedrag is ingehouden of 
afgedragen of indien een te hooge teruggaaf 
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worden, so kann die zu wenig einbehaltene 
oder abgefiihrte Steuer oder die zuviel er
stattete Steuer durch Veranlagung nachge
fordert werden. Die Nachforderung ist aus
geschlossen, wenn mehr als fiinf Jahre seit 
dem Ende des Kalenderjahres, in dem die 
Steuer hiitte einbehalten oder abgefi.ihrt 
werden sollen, verstrichen sind. 

(2) § I8, Absiitze 2 bis 5, der Gewinn
steuerverordnung I940 finden bei der Nach
forderung sinngemiiss Anwendung. 

§ IO. 

· (I) Die nach § 9 nachgeforderte Steuer 
gilt fiir die Beitreibung als eine direkte 
Steuer. 

(2) Die Steuer ist innerhalb eines Mo
nats nach dem Ausstellungstag des Steuer
bescheids zu entrichten. 
- (3) § 23 der Gewinnsteuerverordnung 
I940 findet sinngemiiss Anwendung. 

~SCHNITT IV. 

Beschwerde und Beruiung. 

§ II , 

Wer sich durch den Betrag, der ihm a.ls 
Dividendensteuer berechnet worden ist, be
schwert fiihlt, kann binnen einem Monat 
nach dem Ausstellungstag der im § 7 bezeich
neten Bescheinigung einen Antrag auf Er
stattung beim Inspekteur einreichen. Der
jenige, der den Ertrag schuldet, ist deswegen. 
nicht haftbar. 

§ I2. 

Wer sich durch eine Entscheidung d~s In
spekteurs nach den §§ 8 und I I beschw.ert 
fiihlt, kann binnen einem Monat, nach dem 
die Abschrift der Entscheidung zur Post ge
geben oder gegen Empfangsbescheinigung 
ausgehiindigt worden ist, bei dem Berufungs
rat fiir die direkten Steuem ( raad van be
roep voor de directe belastingen), in <lessen 
Amtsbezirk die Entscheidung getroffen war
den ist, Berufung einlegen. 

§ I3. 
In Bezug auf die Einreichung und die Be

arbeitung der Beschwerden und Berufungen 
sind alle Vorschriften, die fiir dieEinreichung 
und die Bearbeitung von Beschwerden und 
Berufungen in Einkommensteuersachen gel
ten, anwendbar. 

ABSCHNITT V. 

Sonderbestimmungen. 

§ I4, 

Die§§ 24, 25, 26, 28 und 29 der Gewinn
steuerverordnung I940 sind auf die Divi
dendensteuer anwendbar. 

§ IS, 

Der Generalsekretar im Ministerium fiir 
Finanzen kann die zur Durchfiihrung und 
Ergiinzung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften erlassen . 

is verleend, kan de te weinig ingehouden of 
afgedragen belasting of de te veel terugge
geven belasting door middel van een aanslag 
worden nagevorderd. Navordering is uitge
sloten, indien meer dan vijf jaren sedert het 
einde van het kalenderjaar, waarin de be
lasting had moeten worden ingehouden of 
afgedragen, zijn verstreken. 

(2) Artikel I8, leden 2 tot en met 5, van 
het Besluit op de Winstbelasting I940 vinden 
bij de navordering overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel IO. 

(I) De volgens artikel 9 opgelegde aan
slagen worden, voor wat betreft de invorde
ring, als aanslagen in een directe belasting 
aangemerkt. 

(2) De aanslagen moeten worden vol
daan binnen een maand na de dagteekening 
van het aanslagbiljet. 

(3) Artikel 23 van het Besluit op de. 
Winstbelasting I940 vindt overeenkomstige 
toe passing. 

HOOFDSTUK IV. 

Bezwaar en beroep. 

Artikel II. 

Hij die bezwaar heeft tegen het bedrag, 
dat hem als dividendbelasting in rekening is 
gebracht, kan binnen een maand na de dag
teekening van de nota, bedoeld bij artikel 7, 
een bezwaarschrift, houdende verzoek om· 
teruggaaf, indienen bij den inspecteur. Te
genover dengene, die de opbrengst verschul
digd is, bestaat te dier zake geenerlei aan
spraak. 

Artikel I2. 

Hij die bezwaar heeft tegen een uitspraak 
van den inspecteur ingevolge de artikelen 8 
en II, kan binnen een maand, nadat het af
~chrift van die uitspraak ter post is bezorgd 
of tegen ontvangbewijs is uitgereikt, in be
(0ep komen bij den raad van beroep voor de 
directe belastingen, binnen wiens rechtsge
bied de uitspraak is ,gedaan. 

Artikel I3, 

Ten aanzien van de indiening en behande
ling van de bezwaar- en beroepschriften zijn 
verder van toepassing alle voorschriften, gel
dende voor de indiening en behandeling van 
bezwaar- en beroepschrifte n in zake inkom
stenbelasting. 

HOOFDSTUK V. 
· Bijzondere bepalin~en. 

Artikel I4, 

De artikelen 24, 25, 26, 28 en 29 van het 
Besluit op de Winstbelasting I940 zijn ook 
voor de dividendbelasting van toepassing. 

Artikel IS. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd voorschriften , 
noodig ter uitvoering en tot aanvulling van 
dit besluit, uit te vaardigen. 
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ABSCHNITT VI. 

Strafbestimmungen. 

§ 16. 

(1) Wer eine im § 5 bezeichnete Anmel
dung vorslitzlich unrichtig oder unvollstlin
dig abgibt, vorslitzlich eine im § 7 bezeich
nete Bescheinigung mit unrichtigem lnhalt 
aushlindigt oder bei einem im § 8 bezeich
neten Erstattungsantrag vorslitzlich unrich
tige Tatsachen behauptet, wird, wenn daraus 
ein Nachteil fiir den Staat entstehen kann, 
mit Geflingnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

(2) § 30, Absatze 2 und 3, der Gewinn
steuerverordnung 1940 finden auf alle im 
Absatz 1 bezeichneten strafbaren Handlun
gen sinngemliss Anwendung. 

§ 17. 

Wer dem Inspekteur, dem Berufungsrat, 
einem von dem Inspekteur beauftragten Be
amten oder einer von dem Vorsitzenden des 
Berufungsrates beauftragten Person vorslitz
lich ein falsches oder verflilschtes Buch oder 
anderes Schriftstiick vorlegt oder zur Ein
sichtnahme anbietet, wird mit Geflingnis bis 
zu zwei J ahren bestraft. 

§ 18. 

(1) Wer vorslitzlich die ihm durch § 14 
dieser Verordnung in Verbindung mit § 28 
der Gewinnsteuerverordnung 1940 auferlegte 
Geheimhaltungspflicht verletzt, wird mit Ge
flingnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bis zu sechshundert Gulden bestraft. 

(2) Wer fahrllissig die Geheimhaltungs
pflicht verletzt, wird mit Haft bis zu drei 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu drei
hundert Gulden bestraft. 

(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf 
Antrag desjenigen ein, der durch die Ver
letzung der Geheimhaltungspflicht betroffen 
ist. 

§ 19. 

Mit Geldstrafe bis zu eintausend Gulden 
wird bestraft, 

1) wer eine ihm durch die §§ 5, 6, 7 oder 
15 auferlegte Verpflichtung nicht vollstlin
dig erfiillt; 

2) wer eine der ihm durch § 14 dieser 
Verordnung in Verbindung mit § 25 oder § 29 
der Gewinnsteuerverordnung 1940 auferleg
ten Verpflichtungen nicht vollstlindig erfiillt. 

§ 20. 

(1) Die nach dieser Verordnung strafba
ren Handlungen sind Verbrechen ( misdrij
ven), mit Ausnahme der nach § 19 strafba
ren Handlungen, die Uebertretungen ( over
tredingen) sind. 

(2) Die §§ 35, 36 und 37 der Gewinn
steuerverordnung 1940 finden sinngemliss 
Anwendung. 

HOOFDSTUK VI. 

Strafbepalingen. 

Artikel 16. 

(1) Hij die een aangifte, als bedoeld is 
bij artikel 5, opzettelijk onjuist of onvolledig 
doet, hij die opzettelijk een dividendnota, als 
bedoeld is bij artikel 7, met een onjuisten in
houd uitreikt, en hij die bij een verzoek om 
teruggaaf ingevolge artikel 8 opzettelijk on
juiste feiten stelt, wordt, indien daaruit na
deel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den. 

(2) Artikel 30, leden 2 en 3, van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 vinden op 
alle in het eerste lid omschreven strafbare 
feiten overeenkomstige toepassing. 

Artikel 17. 

Hij die aan den inspecteur, aan den raad 
van beroep, aan een door den inspecteur aan
gewezen ambtenaar of aan een door den 
voorzitter van den raad van beroep aangewe
zen persoon opzettelijk een valsch of ver
valscht boek of ander geschrift overlegt of 
ter inzage aanbiedt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

Artikel 18. 

(1) Hij die opzettelijk de hem bij artikel 
14 van dit besluit, in verband met artikel 28 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van t en hoogste 
zeshonderd gulden. 

(2) Hij , aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is ges.:honden. 

Artikel 19. 

Met geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt gestraft : 

1 °. hij die niet volledig voldoet aan een 
verplichting, opgelegd bij of krachtens een 
van de artikelen .5, 6, 7 en 15; 

2 °. hij die niet volledig voldoet aan een 
van de verplichtingen, opgelegd bij artikel 14 
van dit besluit, in verband met artikel 25 of 
artikel 29 van het Besluit op de Winstbelas
ting 1940. 

Artikel 20. 

(,) De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten warden beschouwd als misdrijven, be
halve de fei ten, strafbaar volgens artikel _ 19, 
die als overtredingen warden beschouwd. 

(2) De artikelen 35, 36 en 37 van het 
Besluit op de Winstbelasting 1940 vinden 
overeenkomstige toepassing. 
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ABSCHNITT VII. 

Schlussbestimmungen. 

§ 21. 

(1) Diese Verordnung tritt am achten 
Tage nach dem Tage ihrer Verkiindung in 
Kraft. . 

(2) Sie wird als ,,Dividendensteuerver
ordnung 1941" zitiert. 

Den Haag, am 24. Juni 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 

(mit der Wahrnehmung der Gescha.fte 
beauftragt), 

H. POSTMA. 

N°. 118. 

20. ]uni z94z . VERORDNUNG des Gene
ralsekretii.rs im Ministerium flir Finan
zen, wodurch die Umsatzsteuerverord
nung 1940 (Nr. 242 /1940) abgciindert 
und ergii.nzt wird. (Verordnungsblatt, 
Stiick 26.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemii.ss den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederlii.ndischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Die U~satzsteuerverordnung 1940 (Nr. 
242/x940) wird wie folgt abgciindert und er-
gii.nzt: 

I. 
1) § 3, Absatz 1, Ziffer 3, hat zu lauten: 

,,3) Grosshii.ndler: der Untemehmer, der 
Gegenstii.nde von andern erwirbt und diese 
Gegenstii.nde ohne weitere Beazbeitung oder 
Verarbeitung an Unternehmer zur Verwen
dung in deren Unternehmen weiterliefert;". 

2) § 3, Absatz 1, Ziffer 4, hat zu lauten : 

,,4) Einzelhii.ndler: der Unternehmer, der 
Gegenstii.nde von andem erwirbt und diese 
Gegenstii.nde ohne weitere Bearbeitung oder 
Verarbeitung an Nichtuntemehmer weiter
liefert;". 

3) § 3, Absatz 1, Ziffer 5, hat zu lauten: 

,.5) Inspekteur: der nach den vom Gene
ralsekretar im Ministerium fiir Finanzen zu 
erlassenden Vorschriften zustii.ndige .,inspec
teur der accijnzen".". 

II. 
§ 6 hat zu lauten_: 

.,§ 6. 
(1) Der Satz der Umsatzsteuer betrii.gt 

zwei vom Hundert. 
(2) Abweichend vom Absatz 1 betrii.gt 

der Steuersatz : 
1) vier vom Hundert flir die Lieferun

gen von Gegenstii.nden durch den Hersteller 
selbst, ausgenommen: 
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HOOFDSTUK VII. 

Slotbepaling. 

Artikel 21. 

(1) Dit besluit treedt in werking met in
gang van den achtsten dag na dien zijneraf
kondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 
op de Dividendbelasting 1941". 

's-Gravenhage, 24 Juni 1941. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van Financ.ien, 

. H. POSTMA. 

N °. 118. 

20 ]uni z94I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van h~t Departement van 
Financien, houdende wijziging en aan
vulling van het Besluit op de Omzetbe
lasting 1940 (No. 242/1940) . (Verorde-
ningenblad, Stuk 26.) · 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks '. 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaaJd_: ~ 

A;tikef x. 

Het Besluit op de Omietbelasting 1940 
wordt gewijzigd als volgt : · 

I. 
1) Artikel 3, eerste lid, onder 3, wordt 

gelezen: 
,,3) groothandelaar: den ondernemer, die 

goederen van anderen betrekt en deze goe
deren, zonder ze verder te bewerken of te 
verwerken, doorlevert aan ondememers, die 
de goederen ten behoeve van hun onderne
ming betrekken;". 

2) Artikel 3, eerste lid, onder 4, wordt 
gelezen : 

,,4) kleinhandelaar: den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goe
deren, zonder ze verder te bewerken ·of te 
verwerken, doorlevert aan anderen dan on-
dememers ;". · 

3) Artikel 3 , eerste lid, onder 5, wordt 
gelezen: 

.,5) inspecteur: den inspecteur der ac
cijnzen, die ingevolge door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien vast te stellen voorschriften ter zake be
voegd is.". 

II. 
Artikel 6 wordt geleze~: 

,,Artikel 6. 
(1) Het tarief van de ornzetbelasting be

draagt twee ten honderd. 
(2) Met afwijking van het eerste lid be

draagt het tarief van de belasting : 
1) vier ten honderd voor de leveringen 

door fabrikanten van hun producten met uit
zondering van: 
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a) die· Lieferungen von Gegenstiinden an 
Unternehmer zur Verwendung in deren Un
temehmen; 

b) die Lieferungen von Gas und Elektri
zitiit; 

c) die Lieferungen von Gegenstiinden, 
die der Generalsekretii.r -im Ministerium fur 
Finanzen bestimmt; 

2) einhalb vom Hundert fur die Liefe
rungen <lurch Grosshli.ndler :jils solche. 

(3) Fur die Lieferungen von Getreide, 
von Mehl und Schrot (Kleie) aus Getreide 
und von Brot ermii.ssigen sich die Sii.tze von 
zwei und vier auf eins vom Hundert. 

(4) Fur die Lieferungen der Landwirte, 
Gartenbauem, Forstwirte, Viehbesitzer und 
Fischer, soweit es sich um ihre eigenen Er
zeugnisse hangelt, ermii.ssigen sich der Satz 
von zwei auf eins und der Satz von vier auf 
drei vom Hundert.". 

III. 
§ xo hat zu lauten: 

,,§ IO. 

(1) Wer Gegenstii.nde unmittelbar oder 
uber eine Zollniederlage ins Inland einfuhrt, 
hat eine Ausgleichsteuer von zwei vom Hun
dert des Werts der Gegenstii.nde zu entrich
ten. 

(2) Die Ausgleichsteuer wird nach Art 
eines unter das Tarifgesetz 1934 (Tariefwet 
z934) fallenden Zolls erhoben. 

(3) Wert der Gegenstii.nde ist der im Ar
tikel 120 des Allgemeinen Gesetzes ( Alge
meene Wet) vom 26. August 1822 (Staats
blatt Nr. 38) bezeichnete Wert zuzuglich 
sii.mtlicher niederlii.ndischen Steuem und Ab
gaben . . 

(4) Kann bei einem Gegenstand auf Ver
langen bei der Zollabfertigung nicht nachge
wiesen werden, dass er fur einen Untemeh
mer zur Verwendung in <lessen Unternehmen 
bestimmt ist, so betragt der Satz der Aus
gleichsteuer vier vom Hundert. Das gilt nicht 
fur Gas, Elektrizitii.t und andere Gegenstiin
de, die der Generalsekretii.r im Ministerium 
fur Finanzen bestimmt. 

(5) Fur Getreide, fur Mehl und Schrot 
(Kleie) aus Getreide und fur Brot ermii.ssi
gen sich der Satz von zwei und der Satz von 
vier auf eins vom Hundert.". 

IV. 
§ II, Ziffer 3, hat zu lauten : 
,,3) Der Verbrauch eigener Erzeugnisse 

<lurch Landwirte, Gartenbauem, Forstwirte, 
Viehbesitzer und Fischer in ihrem Haushalt 
fur sich und ihre Haushaltsangehi:irigen.". 

V. 
1) § 1a, Absatz 1, Ziffer a, hat zu lauten: 

,,2) die Lieferungen von Seeschiffen;". 
a) § 12, Absatz 1, Ziffer 5, hat zu lauten : 

,,5) die Lieferungen eines Grosshii.ndlers 
in Bezug auf Gegenstii.nde, die der General-

a) de leveringen van goederen aan on: 
dernemers ten behoeve van hun Of!deme~ 
ming; 

b) de leveringen van gas en electricit~it; 

c) de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien aan te wij
zen leveringen van goederen; 

2) een half ten honderd voor de leverin
gen door groothandelaren als zoodanig. 

(3) Ten aanzien van de leveringen va~ 
granen, van meel .en bloem van granen en 
van brood worden voormelde percentages 
van twee en vier tot een verminderd. 
: (4) Ten aanzien van de leveringen door 
landbouwers, tuinbouwers, boschbouwers, 
veehouders en visschers. van hun producten 
worden voormeld percentage van twee tot 
een en voormeld percentage van vier tot drie 
verminderd.". 

III. 
Artikel 10 wordt gelezen: 

,,Artikel 10. 

(1) Hij die goederen rechtstreeks of over 
entrepot hier te lande invoert is een invoer
belasting verschuldigd ten bedrage van twee 
ten honderd over de waarde der goederen. 

(2) Voormelde invoerbelasting wordt ge
heven op denzelfden voet als ware zij als in
voerrecht opgenomen in het bij de Tariefwet 
1934 behoorende tarief. 

(3) Onder waarde der goederen wordt 
verstaan die, welke is omschreven in artikel 
120 van de Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad No. 38), vermeerderd met 
alle Nederlandsche belastingen en heffingen. 

(4) Voor goederen ten aanzien van wel
ke, desgevorderd, bij visitatie niet kan wor
den aangetoond, dat zij bestemd zijn voor 
een ondernemer ten behoeve van zijn onder
neming, bedraagt het tarief van de invoer
belasting vier ten honderd. Deze bepaling 
geldt niet voor gas, electriciteit en door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien aan te wijzen goederen. 

(5) Ten aanzien van granen, van meel 
en bloem van granen en van brood worden 
voormelde percentages van twee en vier tot 
een verminderd.'.'. 

IV. 
Artikel II, onder 3, wordt gelezen : 
,,3) het door landbouwers, tuinbouwers, 

boschbouwers, veehouders en visschers be
schikken voor eigen gebruik voor zich en hun 
gezinnen over producten van hun landbouw-, 
tuinbouw-, boschbouw-, veeteelt, of v issche-
rijbedrijf.". 

V. 
1) Arti.l<el 12, eerste lid, onder 2 , wordt 

gelezen: 
,,2) de levering van zeeschepen;". 
2) Artikel 12 , eerste lid, onder 5, wordt 

gelezen: 
,,5) de levering door een groothandelaar 

van door voornoemden Secretaris-Generaal 
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sekretiir im Ministerium fiir Finanzen be
stimmt, soweit die L ieferungen im Anschluss 
an die Einfuhr dieser Gegenstiinde in einen 
Seehafenplatz stattfindet oder soweit es sich 
um die erste Lieferung im Inland ausserhalb 
eines Seehafenolatzes handelt;". 

3) § xa, Absatz 1, Ziffer 17, hat zu lau
ten: 

,,1 7) die Instandsetzungsarbeiten, Um
bauarbeiten und iihnliche Arbeiten an See
schiffen;". 

4) § 12, Absatz 2, ist zu streichen. 

VI. 
1) § 13, Absatz x, Ziffer 2, hat zu lauten: 

,,2) Seeschiffe;". 
2) § 13, Absatz 1, Ziffer 3, hat zu lauten: 

,,3) Rohstoffe, die der Generalsekretiir 
im Ministerium fiir Finanzen bestimmt;". 

VII. 
1) § 14 und § 15, Absatz 1, sowie die zur 

Verordnung gehorende Liste sind zu streichen. 
2) Die Absiitze 2, 3 und 4 des § 15 er

halten die Ziffem (1), (2) und (3). 

VIII. 
1) . Im § 17 wird ,,§ 15, Absatz 2" ersetzt 

<lurch ,,§ 15, Absatz 1". 

2) Dern 17 wird folgender Absatz 2 hin
zugefiigt: 

,,(2) Der Generalsekretiir im Ministe
rium fiir Finanzen kann auch Vorschriften 
erlassen, die verhindern, dass Lieferungen 
von Gegenstiinden oder Leistungen sowohl 
im Inland als in einem Lande, auf das der 
Absatz 1 angewendet worden ist, besteuert 
werden oder unbesteuert bleiben.". 

IX. 
§ 18, Absatz 1, Ziffer 2, hat zu lauten: 

,,2) Gegenstiinde, wofiir <lurch sein Zu
tun die geschuldete Umsatzsteuer oder Aus
gleichsteuer nicht oder nicht vollstiindig ent
richtet worden ist, erworben oder". 

X. 
§ 27, Absatz r, hat zu lauten: 
,.(1) Der Untemehmer hat dem Inspek

teur, in dessen Amtsbe.z:irk es verlangt wird, 
und den von ihm beauftragten Beamten Ein
sicht in alle Bucher und Schriftstiicke zu ge
wiihren, deren Kenntnis fiir die Durchfiih
rung dieser Verordnung von Nutzen sein 
kann.". 

XI. 
Dern § 28 wird unter Ziffer 4 folgendes 

hinzugefiigt: 
,,4) Vorschriften erlassen, nach denen 

von ihm oder in seinem Auftrag bestimmte 
Handler auf Antrag oder von Amts wegen 
als Hersteller der gemiiss diesen Vorschriften 
erworbenen Gegenstiinde gelten.". 

aan te wijzen goederen, voor zoover de leve
ring, onmiddellijk volgende op den invoer 
van die goederen, wordt verricht in een zee
havenplaats of de eerste levering hier te 
lande buiten een zeehavenplaats uitmaakt;". 

3) Artikel 12, eerste lid, onder 17, wordt 
gelezen: 

,,17) de herstellingen, de verbouwingen 
en dergelijke werkzaamheden aan zeesche
pen ;". 

4) Artikel 12, tweede lid, vervalt. 

VI. 
1) Artikel 13, eerste lid, onder 2, wordt 

gelezen: 
,.2) zeeschepen:". 
2) Artikel 13, eerste lid, onder 3, wordt 

gelezen: 
,,3) de door voomoemden Secretaris-Ge

neraal aan te wijzen grondstoffen;". 

VII. 
1) Artikel 14, artikel 15, eerste lid, en de 

bij het besluit behoorende tabel vervallen. 
2) De leden 2, 3 en 4 van artikel 15 war

den vemummerd tot onderscheidenlijk 1, 2 

en 3 . 
VIII. 

1) In artikel 17 wordt in plaats van 
,,artikel 15, tweede lid" gelezen: ,,artike!' 15, 
eerste lid". 

2) Aan artikel 17 wordt een lid toege
voegd luidende : 

,,(2) Voornoemde S ecretaris-Generaal is 
mede bevoegd regelingen te treffen, waar
door wordt voorkomen, dat ten aanzien van 
-leveringen van goederen of het verrichten 
van diensten heffing van belasting, zoowel 
hier te lande als in een land ten aanzien 
waarvan bet eerste lid is toegepast, plaats 
vindt of achterwege blijft.". 

IX. 
Artikel 18, eerste lid, onder 2, wordt ge

lezen: 
,,2) een persoon goederen heeft betrok

ken, waarvoor door zijn toedoen niet of niet 
volledig de verschuldigde omzetbelasting of 
invoerbelasting is voldaan,". 

X. 
Artikel 27, eerste lid, wordt gelezen: 
,.(1) Een ondernemer is, desgevorderd, 

gehouden inzage te verleenen van alle boe
ken en bescheiden, waarvan de kennisne
ming voor de uitvoering van dit besluit van 
nut kan zijn, aan den inspecteur, binnen 
wiens ambtskring de inzage wordt gevorderd, 
of aan een door dezen aangewezen ambte-
naar.". 

XI. 
Aan artikel 28 wordt toegevoegd: 

,,4) regelingen te treffen, krachtens welke 
door of vanwege hem aangewezen handela
ren, al dan niet op verzoek, worden aange
merkt als fabrikant van op den voet van die 
regelingen ingeslagen goederen.". 
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§ 2. 

(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Finanzen kann Ueberleitungsvorschriften 
zu dieser Verordnung erlassen. 

(2) § 3 7 der Umsatzsteuerverordnung 
1940 findet entsprechende Anwendung. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1941 

in Kraft. 
Den Haag, am 20. Juni 1941. 

Der G.-S. im il!in. liir Finan2en 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beaultragt), 

H. POSTMA. 

N °. 119. 

z4. ]uni 1941. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fiir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und fiir 
Landwirtschaft und Fischerei tiber die 
Errichtung, Erweiterung und Umstel
lung von Betrieben. (Verordnungsblatt, 
Stuck 26.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. :1/1940 des Reichskommissars 
fur die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

(1) Im Sinne dieser Verordnung ist zu 
verstehen unter: 

1) ,,Generalsekretiir": der Generalsekre
tar im Ministerium fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt; 

2) ,,Industriebetrieb": jeder Betrieb, in 
dem fabrikmassig oder tiberwiegend maschi
nell Gtiter hergestellt oder bearbeitet wer
den · 

3) ,,Handelsbetrieb": jeder Betrieb, in 
dem mit Gtitern gehandelt wird, mit Aus
nahme der Einzelhandelsbetriebe; 

4) ,,Errichtung eines Industriebetriebes": 
das Anfangen oder Anfangenlassen mit der 
Herstellung oder Bearbeitung von Gtitern in 
einem solchen Betrieb ; 

5) ,,Errichtung eines Handelsbetriebes" : 
das Anfangen oder Anfangenlassen mit dem 
Handel mit Waren in einem solchen Betrieb ; 

6) ,,Erweiterung eines Industriebetrie
bes": dat Vergrossern oder Vergrossernlassen 
der Produktionskapazitat eines solchen Be
triebes. 
• (2) Unter der Errichtung eineslndustrie
oder Handelsbetriebes ist bei Anwendung 
dieser Verordnung die Wiederinbetrieb
nahme eines solchen Betriebes, der nicht 
!anger als ein Jahr stillgelegen hat, durch 
denselben Unternehmer nicht zu verstehen. 

§ 2. 

Ohne Genehmigung des Generalsekretiirs 

Artikel 2. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien stelt, voor zooveel 
noodig, de in verband met dit besluit noo
dige overgangsbepalingen vast. 

(2) Artikel 37 van het Besluit op de Om
zetbelasting 1940 vindt overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Juli 1941. 
's-Gravenhage, 20 Juni 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA. 

N °, 119. 

24 ]uni 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visscherij, hou
dende bepalingen betreffende het vesti
gen, uitbreiden en veranderen van be
drijven. (Verordeningenbiad, Stuk 26.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) D it besluit verstaat onder : 

1) ,,Secretaris-Generaal": den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart; · 

2) ,,industrieel bedrijf": ieder bedrijf, 
waarin goederen fabriekmatig of overwegend 
machinaal worden voortgebracht of bewerkt; 

3) ,,handelsbedrijf": ieder bedrijf, waar
in anders dan in den kleinhandel goederen 
worden verhandeld; 

4) ,,vestigen van een industrieel bedrijf": 
het in een zoodanig bedrijf aanvangen of doen 
aanvangen van het voortbrengen of bewer
ken van goederen; 

5) ,,vestigen van een handelsbedrijf": 
het in een zoodanig bedrijf aanvangen of 
doen aanvangen van het verhandelen van 
goederen; 

6) ,,uitbreiden v an een industrieel be
drijf": he_t vergrooten of doen vergroofen 
van de productiecapaciteit van een zoodanig 
bedrijf. · 

(2) Onder het vestigen van een in
dustrieel bedrijf of van een handelsbedrijf 
wordt voor de toepassing van dit besluit niet 
verstaan het weder in wc:;rking brengen van 
een zoodanig bedrijf door denzelfden onder
nemer, indien dit niet !anger dan een jaar 
buiten werking is geweest. 

Artikel 2. 

Het is verboden zonder vergunning van 
18 



oder eines von ihm bestellten Bevollmachtig
ten ist es verboten, 

1) einen Industriebetrieb zu errichten 
oder zu erweitem; 

2) in einem Industriebetrieb zur Her
stellung o_der Bearbeitung von Giitem iiber
zugehen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieser Verordnung iiblicherweise in die
sem Betrieb nicht hergestellt oder bearbeitet 
werden. 

§ 3. 
Der Generalsekretiir kann°Vorschriften er-

lassen iiber · · -
1) den Produktionsumfang eines Indu

striebetriebes oder einer Gruppe von Indu
striebetrieben; 

2) die in einem Industriebetrieb oder in 
einer Gruppe von Industriebetrieben zu be
folgenden Produktionsmethoden. 

§ 4· 
Ohne Genehmigung des Generalsekretars 

oder eines von ihm bestellten Bevollmach
tigten ist es ver6oten, 

1) einen Handelsbetrieb zu errichten; 
2) in einem Handelsbetrieb zum Handel 

mit Waren iiberzugehen, mit denen im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
i•n ahnlichen Betrieben im allgemeinen nicht 
gehandelt wird. 

§ 5. 
(1) Es ist verboten, in vom General

sekretiir zu bestimmenden Gewerbezweigen 
ohne seine Genehmigung oder die eines von 
ihm bestellten Bevollmachtigte n einen Be
trieb zu griinden oder zu erweitem, der y.e
der ein Industrie- noch ein Handelsbetrieb 
ist. 

(2) Der Generalsekretar kann fiir einen 
auf Grund des Absatzes 1 bestimmten Ge
werbezweig ·festsetzen, was unter Griindung 
und Erweiterung eines Betriebes zti verste
hen ist. 

§ 6. 
Der Generalsekretiir kann von den Ver

boten der §§ 2, 4 und 5 bedingt oder unbe: 
dingt, ganz oder teilweise Befreiung ge
_wahren. 

§ 7. 
Der Generalsekretiir erllisst die zur 

Durchfiihrung dieser Verordnung erforder
li.chen Vorschriften. Diese konnen sich auch 
auf die Art und Weise beziehen, in der Ge
nehmigungen nach den §§ 2 , 4 und 5 zu be
antragen sind, sowie auf die Bedingungen 
- insbesondere auch hinsichtlich zu ge
wlihrender Bankgarantien und anderer zu 
leistender dinglicher oder personlicher Si
cherheiten -, unter denen solche Geneh
migungen erteilt werden. 

§ 8. 
Jedermann ist verpflichtet, auf Verlangen 

die Auskiinfte zu erteilen und die Angaben 
zu machen , die der Generalsekretiir oder 
sein Bevollmachtigter zum Zwecke der 
D urchfiihrung dieser Verordnung fiir erfor
derlich halt. 
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den Secretaris-Generaal of van een door 
dezen aangewezen gemachtigde: 

1) een industrieel bedrijf te vestigen of 
· ui t te breiden; · · 

2) in een industrieel bedrijf over te gaan 
tot het voortbrengen of bewerken van goe
deren , welke op ·bet tijdstip van de inwer
kingtreding van dit besluit niet tot de nor
male in dat bedrijf voortgebrachte of be
werkte goederen behooren. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor

schriften te geven met betrekking tot: 
1) den omvang van de productie in een 

industrieel bedrijf of groep van industrieele 
bedrijven; 

2) de in een industrieel bedrijf of groep 
van industrieele bedrijven te volgen produc
tiemethoden. 

Artikel 4. 
_ Het is verboden zonder vergunning van 
den Secretaris-Generaal of van een door 
dezen aangewezen gemachtigde:· 
. - 1) een handelsbedrijf te vestigen; 

2) in een haridelsbedrijf goederen te gaan 
verhandelen, welke op het tijdstip van de 
"inwerkingtreding van dit besluit in het al
gemeen niet in soortgelijke bedrijven wor
-den verhandeld. 

Artikel 5. 
(1) Het is verboden in -een door den Se, 

cretaris-Generaal aan te wijzen tak van be
drijf zonder vergunning van hem of van een 
door hem aangewezen gemachtigde een be
drijf, hetwelk niet is een industrieel bedrijf 
of een handelsbedrijf, te vestigen of uit te 
breiden. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
ten aanzien van een krachtens het vorige lid 
aangewezen tak van bedrijf te bepalen, wat 
ender bet vestigen en uitbreiden van een be
drijf meet worden verstaan. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd van de 

bij de artikelen 2, 4 en 5 gegeven verboden, 
al dan niet voorwaardelijk, geheele of ge
deeltelijke ontheffing te verleenen. 

Artikel 7. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor 

.de uitvoering van dit besluit de noodige 
voorschriften te geven. Deze kunnen mede 
betreffen de wijze, waarop vergunningen, als 
bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5, worden 
.,iangevraagd en de voorwaarden - in het 
bijzonder ook met betrekking tot het stellen 
yan bankgaranties en het geven van andere 
zakelijke of persoonlijke zekerheden -, 
yVaaronder dergelijke 'Vergunningen worden 
verleend. 

Artikel 8. 
Een ieder is verplicht, desgevraagd, de 

door den Secretaris-Gencraal of een door 
dezen aangewezen gemachtigde voor de uit
voering van dit besluit noodig geachte in
lichtingen en opgaven te verstrekken. 
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§ 9. 
Wird den Vorschriften der §§ 2, 4 und 5 

oder einer auf Grund dieser Verordnung er
lassenen Vorschrift zuwider gehandelt oder 
nicht gehandelt, so kann vom Generalsekre
tiir oder in seinem Auftrag, notigenfalls un
ter Zwang ( met behulp van den sterken 
arm), der den Vorschriften entsprechende 
Zustand auf Kosten des Zuwiderhandelnden 
hergestellt werden. 

§ IO. 

Zur Bestreitung der Kosten, die mit der 
Durchfiihrung dieser Verordnung verbunden 
sind, konnen nach den vom Generalsekretar 
zu erlassenden Richtlinien, von den betrof
fenen Untemehmem Gebi.ihren erhoben wer
den. 

§ II. . 

(1) Mittels volls~reckbaren Zahlungsbe
-fehls konnen eingetrieben werden 

1) die nach § 9 geschuldeten Kosten urid 

2) die nach § 10 geschuldeten Gebi.ihren, 
wenn der Schuldner, nachdem er zur Zahlung 
aufgefordert worden ist, es versaumt, seiner 
Zahlungspflicht zu geni.igen. 

(2) Der Zahlungsbefehl wird vom Gene
ralsekretar oder in seinem Auftrag ausgefer
tigt und vom Prasidenten des Landgerich
tes ( arrondissements-rechtbank), in <lessen 
Sprengel der Schuldner seinen Wohnort oder 
Sitz hat, fi.ir vollstreckbar erklart. 1st der 
Zahlungsbefehl gegen einen Schuldner ge
richtet, der in den Niederlanden keinen 
Wohnort oder Sitz hat, so wird der Zahlungs
befehl vom Prasidenten des Landgerichtes 
D en Haag fi.ir vollstreckbar erklart. 

(3) Der Zahlungsbefehl wird auf Kosten 
des Schuldners <lurch den Gerichtsvollzieher 
zugestellt und nach den Vorschriften der Zi
vilprozessordnung (Wetboek van Burg,er
Jijke Rechtsvordering) i.iber Urteile und voll
streckbare Urkunden vollstreckt. 

(4) lnnerhalb von dreissig Tagen nach 
Zustellung kann gegen den Zahlungsbefehl 
<lurch Ladung des Staates vor das Landge
richt, <lessen Prasident den Befehl fi.ir voll
streckbar erklart hat, Einspruch erhoben 
werden. 

(s) Der Einspruch hemmt die Voll
streckung des Zahlungsbefehls. Dies kann je
doch im Kurzverfahren ( kort geding) aufge
hoben werden. 

(6) Der Richter ist bei der Verteilung 
.der Beweislast frei. 

§ 12 . 

(1) Wer den Verboten der §§ 2, 4 oder 
5 vorsatzlich zuwiderhandelt oder eine auf 
Grund des § 3 erlassene Vorschrift vorsatz
lich n icht erfiillt, wird mit Gefangnis bis zu 
fiinf Jahren un d mit Geldstrafe bis zu ein
hunderttausend Gulden oder mit einer dieser 
S trafen bestraft. Der Richter kann · die 
Schlicssung des Betriebes anordnen. 

Artikel 9. ,~, 
H etgeen in strijd met het bepaalde' in~e 

artikelen 2, 4 en 5 of met eenig kratlitens 
dit besluit gegeven voorschrift: is of- woi-dt 
verricht of is nagelaten, kan door of namens 
den Secretaris-Generaal, desnoods m et be
hulp van den sterken arm, worden teniet
gedaan, belet of verricht op kosten van den 
overtreder. 

Artikel 10. 

Ter bestrijding van kosten, verbonden aan 
-de uitvoering van dit besluit, kunnen van d e;: 
betrokken ondememers gelden worden ge
vorderd, hetgeen geschiedt met inachtneming 
van nader door den Secretaris-Generaal te 
stellen regelen. 

Artikel II . 

. (1) Bij dwangbevel, medebrengende het 
techt om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten, kunnen wbrden 
ingevorderd: 

1) de ingevolge artikel 9 verschuldigde 
kosten; 

2) de ingevolge artikel 10 verschuldigde 
gelden, indien de schuldenaar, na tot betaling 
gesommeerd te zijn, in gebreke blijft aan zijn 
betalingsplicht te voldoen. • - ) 
· (2) Het dwangbevel wordt door of van
wege den Secretaris-Generaal uitgevaardigd 
en executoir verklaard door den president 
van de arrondissements-rechtbank, in wel
ker rechtsgebied de schuldenaar ' zijn woon
plaats dan wel zijn zetel heeft. Indien het 
dwangbevel is uitgevaardigd tegen een schul
denaar, die niet zijn woonplaats of zetel bin
nen Nederland heeft, wordt het dwangbevel 
executoir verklaard· door den president van 
de arrondissements-rechtbank te 's-Graven-
.hage. - _ 

(3) Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploot be
teekend en ten ui tvoer gelegd op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
akten voorgeschreven wijze. 

(4) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning staat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van den Staat voor de ar
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(s) Het verzet schorst de tenuitvoerleg
_ging van het dwangbevel. Deze s<;horsing kan 
in kart geding warden opgeheven. 

(6) De rechter. is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast . 

Artikel 12 . 

(1) Hij die het bij artikel 2, 4 of s ge
geven verbod opzettelijk overtreedt, dan wel 
een krachtens artikel 3 gegeven voorschrift 
opzettelijk niet nakomt, wordt gest raft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
m et geldboete van ten hoogste honderddui
zend gulden of met een dezer straffen. D e 
rechter kan de sluiting van het betrokken 
bedrijf gelasten. 
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(a) Wer fahrliissig verschuldet, dass den 
Verboten der §§ a, 4 oder 5 zuwidergehandelt 
oder eine auf Grund des § 3 erlassene Vor
schrift nicht erfilllt wird, wird mit Gefiing
nis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 
zu zehntausend Gulden bestraft. 

(3) Wer einer auf Grund des § 7 erlas
senen Vorschrift, die ausdri.icklich als straf
bare Handlung im Sinne dieser Bestimmung 
bezeichnet wird, zuwiderhandelt oder einer 
nach § 8 auferlegten Verpflichtung nicht ge
ni.igt, wird mit Haft bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu fi.inftausend Gul
den bestraft. 

(4) Die nach Absatz 1 und 2 strafbaren 
Handlungen sind Verbrechen ( misdrijven); 
die nach Absatz 3 strafbaren Handlungen 
sind Uebertretungen ( overtredingen). 

(5) Wird eine nach den Absiitzen 1 bis 3 
strafbare Handlung im Rahmen des Betrie
bes einer juristischen Person begangen, so 
wird bestraft, wer den Auftrag zu der straf
baren Handlung erteilt hat oder dabei die 
tatsiichliche Leitung hatte. 

§. 13. "' 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 18 der Verordnung Nr. 52 /1 940 i.iber die 
Deutsche Gerichtsbarkeit in Strafsachen 
findet eine Strafverfolgung nur auf Antrag 
des Generalsekretiirs statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Anhiin
gigmachung des Hauptverfahrens bei Ge
richt ( totdat de zaak ter terechtzitting aan
hangig is gemaakt) zuri.ickgenommen wer
den. 

§ 14. 

(1) Jedermann ist zur Geheimhaltung 
<lessen verpflichtet, was er in Zusammen
hang mit der Durchfi.ihrung dieser Verord
nung in Erfahrung bringt. 

(2) Wer vorsiitzlich die im Absatz 1 auf
erlegte Geheimhaltungspflicht verletzt, wird 
mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu eintausend Gulden bestraft. 

(3) Wer fahrliissig die im Absatz 1 auf
e rlegt e Geheimhaltungspflicht verletzt, wird 
mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geld
strafe bis zu sechshundert Gulden bestraft. 

(4) Die nach den Absiitzen 2 und 3 straf
baren Handlungen sind Verbrechen ( misdrij
ven). 

§ 15. 

Verfahren wegen der nach den §§ 12 und 
14 mit Strafe bedrohten Handlungen geho
ren zur ausschliesslichen Zust iindigkeit des 
Wirtschaftsrichters gemiiss den Bestimmun
gen der Verordnung Nr. 71/i941 i.iber die 
gerichtliche Behandlung von Wirtschafts
strafsachen. 

§ 16. 
(1) Im Falle einer Verurteilung wegen 

einer nach § 12 strafbaren Handlung konnen 
die Gegenstande, mit denen die strafbare 

(2) Hij aan wiens schuld het te wijten is, 
dat het bij artikel 2, 4 of 5 gegeven verbod 
wordt overtreden dan we! een krachtens 
artikel 3 gegeven voorschrift niet wordt na
gekomen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of met geldboetc 
van ten hoogste tienduizend gulden. 

(3) H ij die een krachtens artikel 7 gege
ven voorschrift, voor zoover uitdrukkelijk 
aangeduid als strafbaar feit in den zin van 
het onderhavige artikel, overtreedt dan we! 
de bij artikel 8 opgelegde verplichting niet 
nakomt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste vijfduizend gulden. 

(4) De bij lid 1 en 2 strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. De 
bij lid 3 strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

(5) Indien een feit, strafbaar gesteld bij 
de leden 1, 2 of 3, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

Artikel 13. 

(1) Onverminderd het bepaalde bij § 18 
der Verordening No. 52/1940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken 
vindt geen strafvervolging plaats dan op 
verzoek van den Secretaris-Generaal. 

(2) Het verzoek kan warden inge'trok
ken, totdat de zaak ter terechtzitting aan
hangig is gemaakt. 

Artikel 14. 

(1) Ieder is verplicht tot geheimhou
ding van al hetgeen hem in verband met de 
uitvoering van dit besluit is bekend gewor
den. 

(2) H ij die opzettelijk de bij het vorige 
lid opgelegde verplichting tot geheimhou
ding schendt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de in het eerste lid bedoelde verplichting tot 
geheimhouding te wijten is, ' wordt gestraft 
met hechtenis vah ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

(4) D e in de leden 2 en 3 strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven. 

Artikel 15. 

In overeenstemming met het bepaalde bij 
het Besluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berechting van strafzaken, rakende het 
economische !even, oordeelt de economische 
rechter bij uitsluiting over de bij de artikelen 
12 en 14 strafbaar gestelde feiten. 

Artikel 16. 
(1) B ij veroordeeling wegens een feit, 

strafbaar gcsteld bij artikel 12, kunnen goe
deren, door middel van dat feit verkregen 
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Handlung veri.ibt wurde, auf die sie sich be
zieht oder die durch sie erlangt worden sind, 
einschliesslich ihrer Verpackung eingezogen 
werden, ohne Riicksicht darauf, ob sie dem 
Verurteilten gehoren oder nicht. 

(2) Der Generalsekretiir kann Vorschrif
ten iiber die Bestimmung der auf Grund des 
Absatzes 1 eingezogenen Gegenstiinde und 
Verpackungen erlassen. 

§ 17. 
Mit der Fahndung nach den in dieser Ver

ordnung mit Strafe bedrohten Handlungen 
sind, ausser den im Artikel 141 der Straf
prozessordnung (Wetboek van Straivorde
ring) oder seinen Durchfiihrungsbestimmun
gen bezeichneten Personen, beauftragt 
. 1) die nicht in jenem Artikel erwiihnten 
Beamten der staatlichen und Gemeinde
polizei; 

2) die Beamten nach Artikel 77 des Ar
beitsgesetzes 1919; 

3) die sonstigen vom Generalsekretiir 
damit beauftragten Personen. 

§ 18. 
Die Fahndungsbeamten konnen jederzeit 

alle Gegenstiinde, die zur Erforschung der 
Wahrheit dienen konnen oder deren Einzie
hung, Vernichtung oder Unbrauchbar
machung angeordnet werden kann, beschlag
nahmen sowie die Auslieferung dieser Ge
genstiinde zwecks Beschlagnahme fordern. 

§ 19. 
Die Fahndungsbeamten konnen jederzeit 

Einsichtnahme in alle Unterlagen verlangen, 
soweit sie dies fiir die ordnungsmiissige Er
fiillung ihrer Aufgabe fiir notwendig halten. 
Personen, die auf Grund ihres Standes, ihres 
Berufes oder ihres Amtes zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind, konnen die Einsichtnahme 
in Unterlagen verweigern, auf die sich ihre 
Geheimhaltungspflicht erstreckt. 

§ 20. 

(1) Die Fahndungsbeamten haben jeder
zeit Zutritt zu allen Orten, deren Betreten 
sie zur ordnungsmiissigen Erfiillung ihrer 
Aufgabe fiir notwendig halten. N otigenfalls 
verschaffen sie sich den Zutritt unter Zwang 
( met behulp van den sterken arm). 

(2) Unbeschadet der Vorschriften des 
Artikels 120 der Strafprozessordnung (Wet
boek van Straivordering) diirfen sie Woh
nungen gegen den Willen des Bewohners nur 
betreten in Begleitung eines Polizeikommis
sars oder des Biirgermeisters der Gemeinde 
oder versehen mit einem allgemeinen oder 
besonderen schriftlichen Auftrag des Gene
ralstaatsanwalts am Gerichtshof ( procureur
generaal bij het gerechtshof) oder des Staats
anwalts ( of/icier van justitie) oder mit einem 
besonderen schriftlichen Auftrag des Polizei
kommissars oder, falls in der Gemeinde kein 
Polizeikommissar seinen Sitz hat, des Biir
germeisters. Ueber das Betreten ist eine Nie
derschrift aufzunehmen wovon demjenigen, 
<lessen Wohnung betreten wurde, innerhalb 

of waarmede of met betrekking tot welke 
dat feit is gepleegd, met hun verpakking 
worden verbeurdverklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

(a) Door den Secretaris-Generaal kun
nen regelen worden gesteld met betrekking 
tot de bestemming van de krachtens dit ar
tikel verbeurd te verklaren goederen en ver
pakkingen. 

Artikel 17. 
Met de opsporing van de bij dit besluit 

strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, 
belast: 

1) de niet in dat artikel genoemde amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie ; 

. 2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de Arbeidswet 1919 ; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 18. 
De opsporingsambtenaren zijn te allen 

tijde bevoegd om in beslag te nemen, zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen . 

Artikel 19. 

De opsporingsambtenaren kunnen te allen 
tijde inzage vorderen van alle bescheiden , 
waarvan zij voor de goede vervulling van 
hun taak inzage noodig oordeelen. Personen, 
die uit hoofde van hun stand, hun beroep of 
hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, 
kunnen de inzage weigeren van bescheiden, 
tot welke hun plicht tot geheimhouding zich 
uitstrekt. 

Artikel 20. 

(1) De opsporingsambtenaren hebben te 
allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor zoo
ver zij betreding daarvan voor een goede 
vervulling van hun taak redelijkerwijze noo
dig kunnen oordeelen. Zoo noodig verschaf
fen zij zich den toegang met behulp van den 
sterken a rm. 

(2) Onverminderd bet bepaalde in arti
kel 120 van het Wetboek van Strafvorde
ring treden zij in woningen tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officier 
van justitie of van een bijzonderen schrifte
liiken last van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris van 
politie is, van den burgemeester. Van dit 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
waarvan binnen tweemaal 24 uren aan den
gene, in wiens woning is binnengetreden, af
schrift wordt uitgereikt of t,oegezonden. 
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von 48 Stunden eine Abschrift auszuhiindi
gen oder zuzusenden ist. Darin muss der 
Zeitpunkt des Betretens und der damit be
absichtigte Zweck angegeben werden :.. . _ , 

(3) Die Fahndungsbeamten sind berech
tigt, Personen zu· bezeichnen, die mit ihrien 
die im Absatz I erwiihnten Orte betreten 
konnen. Im Falle des Absatzes 2 ist dies in 
die Niederschrift aufzunehmen. 

§ 21. 

Insoweit ein Betrieb, auf den diese Ver
ordnung Anwendung findet, auf dem Gebiete 
der Nahrungsversorgung im Sinne des § I 
der Verordnung Uber die Organisation der 
Emiihrungswirtschaft I94I (Nr. 69/194I) 
tiitig ist, werden die auf Grund dieser Ver
ordnung dem Generalsekretiir zustehenden 
Befugnisse vom G eneralsekretiir im Ministe
rium fiir Landwirtschaft und Fischerei oder 
von einem von diesem bestellten Bevoll
machtigten ausgelibt, und zwar im Beneb
nien mit dem Oeneralsekretar oder einem 
von ihm bestellten Bevollmachtigten. 

§ 22. 

(I) Diese Verordnung tritt am Tage nach 
gem Tage ihrer VerkUndung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz Uber Ge
nehmigungen fiir Betriebe I938 (Bedrijfs
vergunningenwet 1938) ausser Kraft. 

§ 23. 
Diese Verordnung wird als ;,Verordnung 

Uber die Errichtung, Erweiterung und Um
stellung von Betrieben I94I " zitiert. 

Den Haag, am 24. Juni I94I, 
Der G.-S. im Min. fii r Handel, Gewerbe 

und Schilfahrt, . 
H . M . HIRSCHFELD. 

D er G.-S. im Min . liir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 120. 

4. Juli z94z . VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederliin
dischen Gebiete Uber die Auflosung 
parlementarischer P arteien. (Verord
nungsblatt, Stlick 27.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des F Uh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom I8. Mai I 940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I . 

Folgende P ersonenvereinigungen und Stif
tungen sind aufgelost: 

I) die R omisch-K a tholische Staatspartei 
( Roomsch-Katholieke Staatspartij) ; 

2) die Sozial-D emokratische Arbeit er
partei (Sociaal- D emocratzsche Arbeiderspar
tij ) ; -

Daarin wordt mede van bet tijdstip van bet· 
binnentreden en van bet daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

(3) De opspo~irigsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen , die met hen 
de in lid I bedoelde plaatsen kunnen betre
den. Jn het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding geµiaakt in het proces
verbaal. 

Artikel 21. 

Voor zoover een bedrijf, waarop dit besluit 
toepassing vindt, werkzaam is op bet gebied 
der voedselvoorziening, als omscbreven in 
artikel I van bet Organisatiebesluit Voedsel
voorziening I94I (No. 69/I94I) -worden de in 
bet onderhavige besluit aan d en Secretaris
Generaal toegekende bevoegdheden uitge
oefend door den Secretaris-Generaal van bet 
Departement van Landbouw en Visscherij 
of door een door dezen aangewezen gemach
tigde, een en ander na overleg met den Se
cretaris-Generaal of met een door dezen aan
gewezen gemachtigde. . 

Artikel -22 . 

. (1) Dit besluit treedt in werking tnet in
gang van den dag, volgende op dien van 
zijn afkondiging. 
- (2) Tegelijkertij d treedt de Bedrijfsver
~nningenwet 1938 buiten werking. 

Artikel 23. 

Dit . besluit kan worden aangehaald on
der den titel : ,,Bedrij fsvergunningenbesluit 
I94I". 

's-Gravenhage, 24 Juni I941. 
De S .-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M : HIRSCHFELD . 

D e S .-G. van het D ep . van Landbouw 
en V isscherij, 

H . M . HIRSCHFE LD. 

N °. 120 . 

4 Juli z94z. VERORDENING van den 
R ijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied, houdende ontbin
ding v an parlementaire part ijen . (Veror
deningenblad, Stuk 27.) 

Op grond van § 5 van bet D ecreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in N ederland van I8 Mei 
I940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

D e hiema genoemde vereenigingen v an 
personen en stichtingen zijn ontbonden: 

1) de Roomsch-Katholieke Staatspartij; 

- 2) de S ociaal-Democratisch e Arbeiders
~artij; 
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3) die Antirevolutionare Partei ( Antire
volutionaire Partij); 

4) die Christlich-Historische Union 
(Christelijk-Historische Unie) ; 

5) der Freisinnig-Demokratische Bund 
(Vrijzinnig-Democratische Bond) ; 

6) die Liberale Staatspartei (Liberale 
Staatspartij); 

7) die Christlich-Demokratische Union 
(Christelijk-Democratische Unie ) ; 

8) die Politisch-Reformierte Partei 
(Staatkundig Gereformeerde Partij). 

§ 2. 

Die Liquidation der aufgelosten Personen
vereinigungen und Stiftungen erfolgt <lurch 
den Kommissar fiir die nichtwirtschaftlichen 
Personenvereinigungen · und Stiftungen ge
mass den Bestimmungen der Verordnung Nr. 
41 /1941 Uber die Neuordnung auf dem Ge
biete der nichtwfrtschaftlichen Personenver
einigungen und Stiftungen. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 4. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niede.rlii.ndischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

5 . Juli z94r. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete, womit eine Anordnung 
des Beauftragten fiir den Vierjahresplan 
Uber die Bestellung eines Reichskommis
sars fiir den Unilever-Konzem fiir die 
besetzten niederlandischen Gebiete fiir 
verbindlich erkliirt wird. (Verordnungs
blat>t, Stiick 28). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiihrers 
Uber AusUbung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich : 

Einziger Paragraph. 
(1) Die in der Anlage abgedruckte An

ordnung des Beauftragten fiir den Vierjahres
plan iiber die Bestellung eines Reichskom
missars fiir den Unilever-Konzem wird fiir 
die Firma Lever Brothers & Unilever und 
ihre B et eiligungen fiir verbindlich erklart. 

(2) Die Befugnisse des Reichskom mis
sars fiir den Unilever-Konzem werden in den 
besetzten niederliindischen Gebieten du rch 
einen v an ihm bestellten Reichsbeauftragten 
a usgeiibt. 

Den Haag, am 5. Juli 1941. 
Der R eichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
8EYSS- lNQUART. 

N°. 120-121 

3) de Antirevolutionaire Partij; 

4) de Christelijk-Historische Unie; 

· s) de Vrijzinnig-Democratische Bond; · 

6) de Liberale Staatspartij ; 

7) de Christelijk-Democratische Unie; 

8) de Staatkundig Gereformeerde P a rtij . 

Artikel 2 . 

De vereffening van de zaken van de ont-
1:>onden vereenigingen van personen en stich
tingen geschiedt door den Commissaris voor 
de niet commercieele vereenigingen en stich
tingen overeenkomstig het bepaalde bij de 
Verordening No. 4r/ rn41, ten einde te ko
men tot een herordening op het gebied van 
de niet commercieele vereenigingen en stich
tingen. 

Artikel 3. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p_ebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N °, 121. 

5 Juli z94r. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende verbin
dendverklaring voor het bezette Neder
landsche gebied van eeri beschikking 
van den Gevolmachtigde voor het Vier
jarenplan betreffende de benoeming van 
een Rijkscommissaris voor het Unilever
concem. (Verordeningenblad, Stuk 28). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fiihrer over de u itoefening van de regee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) b epaal ik: 

Eenig artikel. 
(1) De in de bijlage afgedrukte beschik

king van den Gevolmachtigde voor het Vier
jarenplan betreffende de benoeming van een 
R ijkscommissaris v oor het Unilever-concern 
wordt voor de Firma Lever Brothers & Uni
lever en haar deelnemingen verbindend ver
klaard. 

(2) De bevoegdheden van den Rijkscom
missaris v oor het Unilever-concern worden 
in het bezette Nederlandsche gebied door een 
door hem aangewezen R ijksgemachtigde uit
geoefend. 

's-Gravenhage, s J uli 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS - lNQUART. 
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ANLAGE. 

ANORDNUNG 
zur Durchliihrung des Vi"erjahresp/ans iiber 
die Einsetzung eines Reichsbeaultragten liir 

den Unilever-Konzern. 

Auf Grund der Verordnung zur Durch
fi.ihrung des Vierjahresplans vom 18. Oktober 
1936 (RGBI. I S. 887) ordne ich an: 

I. 
Zur Wahrung der Interessen des Deut

schen R eiches und zur S icherstellung des 
Einsatzes fi.ii: die grossdeutsche Ernahrungs
und industrielle Oel- undFettwirtschaft setze 
ich mit dem Ziel einer Zusammenfassung der 
Geschaftsleitungen bei der Firma Lever Bro
thers & Unilever und ihren Beteiligungen 
(Unilever-Konzern) einen Reichskommissar 
filr den Unilever- Konzern ein. 

Zurn Reichskommissar fi.ir den Unilever
Konzern bestelle ich den Staatssekretar Dr. 
Posse. 

Der Reichskommissar untersteht mir un
mittelbar. Ob ein Betrieb zum Unilever
Konzern gehort, wird im Aufsichtswege ent
schieden. 

II. 
Der R eichskommissar i.ibt die gesetzlichen 

und satzungsmassigen Befugnisse der Organe 
der Gesellschaften und der Generalversamm
lungen aus. Er kann seine Rechte delegieren 
und Bevollmachtigte ernennen. 

Verfilgungen und Verpflichtungsgeschafte 
i.iber das Vermogen der in Abschnitt I ge
nannten Unternehmungen nach dem 2. Sep
tember 1939 werden unwirksam, wenn der 
Reichskommissar sie nicht nachtraglich ge
nehmigt. 

III . 
Bei Unternehmungen, die im Handels- und 

Genossenschaftsregister eingetragen sind, ist 
die Bestellung des Reichskommissars von 
Amts wegen gebi.ihrenfrei einzutragen. Die 
Kosten des Kommissariats tragen die Unter
nehmungen , bei denen der Reichskommissar 
bestellt ist. 

IV. 
Dern Reichskommissar wird ein Beirat zu

geteilt, der aus den beteiligten R essorts und 
aus Vertretern derjenigen Wirtschaftszweige 
besteht, in denen sich der Konzern oder seine 
Unternehmungen betatigen. 

V. 
D er Erlass von Durchfi.ihrungsvorschrif

ten im Verwaltungswege bleibt vorbehalten. 

Berlin, den 23. Juni 1941. 
Der Reichsmarscha/1 des Gross

deutschen Reiches, 
GoRING. 

Beauftragter fi.ir den Vierjahresplan. 

BIJLAGE. 
BESCHIKKING 

ter uitvoering van het Vierjarenplan betrel
fende de benoeming van een Rijksgevol

machtigde ,,oor het Unilever-concern. 

Op grond der Verordening ter uitvoering 
van het Vierjarenplan van 18 October 1936 
(R.W.B. I, biz. 887), bepaal ik: 

I. 
Ter behartiging van de belangen van het 

Duitsche Rijk en ten einde de · Groot-Duit
sche voedselvoorziening en industrieele olie
en vetvoorziening te waarborgen, wordt door 
mij, met het doe! de onderscheidene besturen 
bij de Firma Lever Brothers & Unilever en 
haar deelnemingen · (Unilever-concern) sa
men te vatten, een Rijkscommissaris voor 
het Unilever-concern benoemd. 

Tot Rij kscommissaris voor het Unilever
concern wordt door mij benoemd Staats
secretaris Dr. Posse. 

D e Rijkscommissaris staat rechtstreeks 
onder mij . De vraag, of een bedrijf al dan 
niet tot het Unilever-concern behoort, wordt 
door dengene, die het uiteindelijke toezicht 
heeft, beslist. 

II. 
De Rijkscommissaris oefent de bevoegd

heden uit, welke aan de organen der ven
nootschappen, met inbegrip van de alge
meene vergadering, ingevolge de wet of de 
statuten zijn toegekend. Hij kan zijn rechten 
delegeeren en gemachtigden benoemen. 

Beschikkingen en verbintenissen met be
trekking tot het vermogen van de onder I 
bedoelde ondernemingen, welke na 2 Sep
tember 1939 tot stand zijn gekomen, verlie
zen hun geldigheid, wanneer de Rijkscom
missaris deze niet alsnog goedkeurt. 

III. 
B ij ondememingen, welke in het Handels

register en ,,Genossenschaftsregister" zijn 
ingeschreven, dient de benoeming van den 
Rijkscommissaris ambtshalve en kosteloos 
te worden ingeschreven. De kosten van het 
Commissariaat worden door de ondernemin
gen, bij welke de Rijkscommissaris is be
noemd, gedragen. 

IV. 
Aan den Rijkscommissaris wordt een raad 

van bijstand toegevoegd, welke is samenge
steld uit de betrokken takken van dienst en 
uit vertegenwoordigers van die takken van 
economisch !even, waarover de werkzaam
heden van het concern of zijn ondernemin
gen zich uitstrekken. 

V. 
Het uitvaardigen van uitvoerin_gsvoor

schriften door middel van interne bestuurs
beschikkingen blijft voorbehouden. 

Berlijn, 23 Juni 1941. 
De Rijksmaarschalk van het Groot

Duitsche Rijk, 
GoRING. 

Gevolmachtigde voor het Vierjarenplan. 
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N °, 122, 

5. Juli z94r. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederliin
dischen Gebiete Uber die Bestiitigung 
von Urkunden. (Verordnungsb/att, StUck 
28.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

§ l. 

(1) Zurn Beweise der Echtheit von Ur
kunden, die ausserhalb der besetzten nieder
liindischen Gebiete von Behorden, Beamten 
oder Urkundspersonen aufgenommen, ausge
stellt oder beglaubigt sind, genUgt die Be
stiitigung der Urkunden durch eine deutsche 
Behorde oder Diensttstelle. 

(2) Welche deutschen Behorden oder 
Dienststellen im allgemeinen Urkundenver
kehr hauptsiichlich fi.ir die Vornahme der 
Bestiitigung in Betracht kommen, ergibt sich 
aus der Anlage. 

(3) Eine nach de~ bisherigen nieder
liindischen Recht erforderliche Bestiitigung 
ist kein hinreichender Beweis fi.ir die Echt
heit der Urkunde. 

§ 2. 

(1) Urkunden, die innerhalb der be
setzten niederliindischen Gebiete von Be
horden, Beamten oder Urkundspersonen auf
genommen, ausgestellt oder beglaubigt sind 
und die ausserhalb der besetzten niederliin
dischen Gebiete verwandt werden sollen, 
werden auf Antrag vom Reichskommissar 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
(Generalkommissar fi.ir Verwaltung und Ju
stiz) bestiitigt. Die Echtheit von Urkunden, 
die von niederliindischen Behorden , Beam
ten oder Urkundspersonen aufgenommen, 
ausgestellt oder beglaubigt sind, ist zuvor 
durch eine Bestiitigung- der zustiindigen nie
derliindischen Behorde oder in sonstiger 
Weise nachzuweisen . 

(2) Soll eine Urkunde im Sinne des Ab
satzes 1 ausserhalb des Grossdeutschen Rei
ches, des G eneralgouvernements oder der 
von der deutschen Wehrmacht besetzten Ge
biete verwandt werden, so ist sie, falls nach 
den geltenden Vorschriften eine weitere B e
stiitigung erforderlich ist, dem Auswiirtigen 
Arnt des Deutschen Reiches einzureichen. 
Zu diesem Zweck ist die Urkunde dem 
Reichskommissar (Generalkommissar fi.ir 
Verwaltung und Justiz) zur weiteren Veran
lassung einzureichen. 

D ie Bestiitigung ist gebUhrenpflich

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

VerkUndung in Kraft. 
D en Haag, am 5. J uli 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 122, 

5 Juli z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
~erl~ndsche gebied betreffende de lega
hsatie van akten . (Verordeningenblad, 
Stuk 28.) 

Op gronq van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artike1 1 . 

(1) Voor het bewijs van de echtheid van 
akten, welke buiten het bezette Nederland
scht; gebied door overheidsinstantie's, amb
t enaren of door personen , die daai;,toe be
voegd zijn, zijn opgemaakt, afgegeven of ge
waarme~kt, kan worden volstaan met de le
galisatie der akten door een Duitsche over
heidsinstantie of door een Duitsch overheids
bureau. 

(2) In de bijlage is aangegeven, welke 
Duitsche overheidsinstantie's en -bureaux 
hoofdzakelijk voor het verrichten der legali
satie van akten in het algemeen in aanmer-
king komen. -

(3) Een legalisatie, welke ingevolge het 
tot dusver geldende Nederlandsche recht was 
vereischt, is geen voldoend bewijs voor de 
echtheid van de akte. 

Artikel 2. 

(1) Akten, welke in het bezette Neder
landsche gebied door overheidsinstantie's 
aznbtenaren of door personen, die daarto~ 
bevoegd zijn, zijn opgemaakt, afgegeven of 
gewaarmerkt en welke buiten dit gebied 
moeten worden gebruikt, worden op verzoek 
door d en Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris- Gene
raal voor Bestuur en Justitie) gelegaliseerd. 
De echtheid van akten, welke door Neder
landsche overheidsinstantie's, ambtenaren 
of personen, die daartoe bevoegd zij n , zijn 
opgemaakt, afgegeven of gewaarmerkt, dient 
te voren door legalisatie door de bevoegde 
Nederlandsche overheidsinstantie of op an
dere wijze te worden aangetoond. 
· (2) M oet een akte, als bedoeld in het 

eerste lid, buiten het Groot-Duitsche R ijk , 
het G ouvemement-Generaal of de door de 
Duitsche weermacht b ezette gebieden wor
den gebruikt, dan dient zij , indien volgens 
het geldende recht een ve rdere bekrachtiging 
is vereischt, aan het Rij ksministerie van 
Buitenlandsche Zaken van het Duitsche Rijk 
t e worden toegezonden . Te dien einde moet 
de akte bij den R ijkscommissaris (Commis
saris-Generaal voor Bestuur en Justitie) wor
den ingediend, die voor de verdere behan
deling zorg draagt. 

(3) Voor de legalisatie zijn kosten ver
schuldigd. 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, s Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- lNQUART. 



I 

284 1941 

stiindigen niederlandischen Behorde aus 
ihrem Amte entlassen werden, wird, wenn sie 
mit Aussicht auf Ruhegehalt angestellt wa
ren , Ruhegehalt und Hinterbliebenenfiirsorge 
auf Grund der ,Bestimmungen dieser Anord
nung gewahrt. 

§ 2. 

(1) Gleichzeitig mit der Verfiigung, die 
die Entlassung ausspricht, setzt die entlas
sende Stelle fest, ob und gegebenenfalls in 
welcher H ohe der Beamte Ruhegehalt erhalt. 
Bestimmt die entlassende Stelle ohne nahere 
Angabe, dass der Beamte Ruhegehalt erhal
ten soll, so erhalt er Ruhegehalt nach ~ 3. 

(2) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 
sind die wirtschaftlichen und Familienver
haltnisse des entlassenen Beamten und die 
Grtinde zu berticksichtigen, die zu seiner 
Entlassung gefiihrt haben. 

§ 3 . 
Das Ruhegehalt betragt 
1) wahrend der ersten drei Monate das 

volle zuletzt bezoge·ne Gehalt; 
2) sodann ein Ruhegehalt in derjenigen 

Hohe, die sich ergeben wilrde, wenn der Be
troffene wegen Erreichung der Altersgrenze 
aus seinem Amte entlassen worden ware und 
wenn e r auf der Grundlage seiner zuletzt 
bezogenen Besoldung bis zu seinem 65. Le
bensjahre sein Arnt versehen hatte. 

§ 4. 
(1) Gleichzeitig mit der Verfiigung ilber 

die Entlassung kann die entlassende Stelle 
festsetzen, dass der Beamte statt des sich 
nach § 3 ergebenden Ruhegehaltes entweder 

1) wahrend der ersten drei Monate das 
volle zuletzt bezogene Gehalt, sodann 

a) falls er Familienemahrer ist, 
wahrend der darauf folgenden drei Monate 

85 vom Hundert, 
wiihrend der darauf folgenden fiinf J ahre 

70 vom Hundert, 
wiihrend der darauf folgenden fiinf Jahre 

60 vom Hundert, 
sodann 50 vom Hundert 
des vollen zuletzt bezogenen Gehalts; 

b) falls er nicht Familienemahrer ist, 
wiihrend der darauf folgenden drei Monate 

75 vom H undert, 
wiihrend der darauf folgenden fiinf J ahre 

60 vom Hundert, 
wahrend der darauf folgenden fiinf J ahre 

50 vom Hundert, 
sodann 40 vom Hundert 
des vollen zuletzt bezogenen Gehalts oder 

2) drei Viertel dieses Ruhegehalts erhalt. 

de Nederlandsche instantie uit hun ambt 
worden ontslagen, wordt, wanneer zij waren 
aangesteld onder het vooruitzicht, dat hun 
te zijner tijd een pensioen zou worden toege
kend, een pensioen, onderscheidenlijk aan 
hun weduwen en weezen een weduwe- en 
weezenpensioen op grond van het bepaalde 
bij de onderhavige instructie toegekend. 

Artikel 2. 

(1) Tegelijk met de beschikking, waarbij 
het ontslag wordt uitgesproken, stelt de in
stantie, welke het ontslag verleent, vast of 
en, zoo ja, tot welk bedrag de ambtenaar 
pensioen zal genieten. Bepaalt vorenbedoelde 
instantie zonder nadere opgave, dat de amb
tenaar pensioen zal genieten, dan geniet hij 
pensioen overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 3. 

(2) Bij beslissingen ingevolge het eerste 
lid dient rekening te worden gehouden met 
de economische en familieverhoudingen van 
den ontslagen ambtenaar en eventueel met 
de redenen, welke tot zijn ontslag hebben 
geleid. 

Artikel 3. 
Het pensioen bedraagt 
1) gedurende de eerste drie maanden het 

geheele bedrag van de laatstgenoten wedde; 
2) vervolgens een pensioen tot een be

drag, dat verkregen zou zijn, wanneer de 
betrokkene wegens het bereiken van de 
ouderdomsgrens uit zijn ambt ware ontslagen 
en wanneer hij met behoud van zijn laatst
genoten bezoldiging tot het bereiken van 
den vollen ouderdom van 65 jaren in zijn 
ambt ware gebleven. 

Artikel 4. 
(1) Tegelijk met de beschikking, waarbij 

het ontslag wordt uitgesproken, kan de in
stantie, welke het ontslag verleent, bepalen, 
dat de ambtenaar in plaats van het pensioen, 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 3, zal genieten: 

1) hetzij gedurende de eerste drie maan
den het geheele bedrag van de laatstgenoten 
wedde, en vervolgens, 

a) wanneer hij kostwinner is, 
gedurende de daarop volgende drie maan

den 85 %, 
gedurende de daarop volgende vijf jaren 

70%, 
gedurende de daarop volgende vijf jaren 

60%, 
en vervolgens 50 % 
van het geheele bedrag van de laatstgeno

ten wedde; 
b) wanneer hij geen kostwinner is, 
gedurende de daarop volgende drie maan

den 75 %, 
gedurende de daarop volgende vijf jaren 

60%, 
gedurende de daarop volgende vijf jaren 

so %, 
en vervolgens 40 % 
van het geheele bedrag van de laatstgeno

ten wedde. 
2) hetzij drie vierden van vorenbedoeld 

pensioen. 
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(2) Ergeben sich bei einer Berechnung 
nach Absatz 1, Ziffer 1, an den einzelnen 
Falligkeitsterminen geringere Betr,age als die, 
die sich bei einer Berechnung nach § 3 er
geben wlirden, so treten insoweit die letzte
ren an ihre Stelle. 

§ 5. 
Die Artikel 6, 7a, 9 und 11 des Koniglichen 

Beschlusses vom 3. August 1922 iiber die 
Zuerkennung van Wartegeld an zivile Staats
beamte (Staatsblatt Nr. 479) in der Fassung 
des Koniglichen Beschlusses vom 23 . Juni 
1937 (Staatsblatt Nr. 348) finden entspre
chende Anwendung. 

§ 6. 
Die entlassenen Beamten, die auf Grund 

ihrer Fahigkeiten ausserhalb des offentlichen 
Dienstes ihren Lebensunterhalt finden kon
nen, erhalten die Beziige gemass den §§ 2 bis 
5 nur fiir die Zeit, fiir die ihnen nach dem 
Koniglichen Beschluss vom 3. August 1922 
Wartegeld zusteht. Artikel 3, Absatz 2, die
ses Beschlusses gilt entsprechend. 

§ 7. 
Das Ruhegehalt fiillt der Korperschaft zur 

Last, zu deren Lasten die Besoldung zuletzt 
ging. 

§ 8. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten nie

derlandischen Gebiete behalt sich vor, in 
einzelnen Fallen eine van den Vorschriften 
der §§ 2 bis 7 abweichende Regelung zu 
treffen. 

§ 9. 
Von dem Zeitpunkt an, zu dem der ent

lassene Beamte Anspruch auf Ruhegehalt 
erlangt hatte, falls er nicht im Sinne des § 1 
en tlassen warden ware, tritt das gesetzliche 
Ruhegehalt an die Stelle des nach dieser 
Anordnung zu zahlenden Ruhegehalts. 

§ 10. 

Der entlassene Beamte kann entsprechend 
d en Vorschriften des Artikels 43, Absatz 2, 
in Verbindung mit Artikel 95 des P ensions
gesetzes 1922 (Staatsblatt Nr. 240) eine 
Versicherung abschliessen. In den Fallen, in 
denen ein entlassen er Beamter bereits vor 
Inkrafttreten dieser Anordnung eine solche 
V ersicherung abgeschlossen hat, findet Arti
kel 43, Absatz 2, des Pensionsgesetzes 1922 · 
e ntsprechende Anwendu ng. 

§ II. 

Die F estsetzung der B etrage, die auf 
Grund dieser Anordnung auszuzahlen sind, 
obliegt dem G eneralsekretiir im M iniste rium 
des I nnern. 

§ 12. 
(1) Diese Anordnung tritt am Tage ihrer 

V erkiindung in Kraft. 

(2) Leiden de berekeningen overeenkom
stig het bepaalde b ij het eerste lid, onder 1, 
voor de afzonderlijke vervaldagen tot gerin
gere bedragen dan die, welke een berekening 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 3 
zou opleveren, dan treden in zooverre laatst
bedoelde bedragen daarvoor in de plaats. 

Artikel 5. 
Het bepaalde bij de artikelen 6, 7a, 9 en 

11 van het Koninklijk besluit van den 3den 
Augustus 1922 (Staatsblad No. 749) tot re
geling van de toekenning van wachtgeld aan 
burgerlijke Rijksambtenaren, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1937 (Staatsblad No. 348) , is van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 6. 
Ontslagen ambtenaren, die op grand van 

hun bekwaamheden buiten den openbaren 
dienst in hun levensonderhoud kunnen voor
zien, genieten de uitkeeringen, bedoeld in 
de artikelen 2 tot en met 5, slechts geduren
de den tijd, dat hun ingevolge het Konink
lijk besluit van den 3den Augustus 1922 
wachtgeld toekomt. Het bepaalde bij artikel 
3, lid 2, van genoemd besluit is van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 7. 
Het pensioen komt ten laste van het 

lichaam, voor welks rekening de laatstgeno: 
ten bezoldiging was. 

Artikel, 8. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied behoudt zich het recht 
voor am in bepaalde gevallen een regeling 
te treffen, welke afwijkt van het bepaalde 
bij de artikelen 2 tot en met 7. 

Artikel 9. 
Vanaf het tijdstip, waarop de ontslagen 

ambtenaar recht op p ensioen zou hebben ver
kregen , wanneer hij niet overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 1 ware ontslagen, wordt 
het p ensioen, vastgesteld overeen komstig het 
bepaalde bij deze instructie, vervangen door 
het wettelijk pensioen. 

Artikel 10. 

D e ontslagen ambtenaar kan overeenkom
stig het bepaalde bij a rtikel 43, lid 2, in ver
band met h et b epaalde bij artikel 95 van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240) een 
verzekering sluiten . Voor het geval de ont
slagen ambtenaar reeds voor h et in werking 
treden dezer instructie een zoodanige verze
kering heeft geslot en, is het bepaalde bij ar
tikel 43, lid 2, van de Pensiocnwet 1922 van 
o veree nkomstige toe passing. 

Artik el 11. 
De bedra gen, welke op grand van deze in

structie moeten warden uitgekeerd, warden 
door den S ecretaris-Generaal v an het Depa r
tement van Binnenlandsche Zaken vastge
steld. 

Artikel 12. 
(1) Deze instructie treedt in werking op 

den dag harer afk ondiging. 
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(2) Sie kann auch auf die Falle Anwen
dung finden, in denen der Reichskommissar 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
bereits eine Regelung verfugt hat. 

D en Haag, am 5. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

24. ]uni 1941. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien flir Fi
nanzen und fur Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt iiber die Grundung einer Ak
tiengesellscha-ft ,,N.V. Nederlandsche 
Machinefabriek ,,Artillerie-Inrichtin 
gen" ". (Verordnung,sblatt, Sti:ick 28). 

Auf Grund des § 1 der Ver.ordnung Nr. 
23/1940 und gemass den .§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

Es wird eine Aktiengesellschaft unter dem 
Namen ,,N.V. Nederlandsche Machinefabriek 
,,A:rtillerie-Inrichtingen" " gegriindet (im 
folgenden ,,Gesellschaft" genannt). Die Ak
tiengesellschaft ist berechtigt, Vermogens
gegenstande, Rechte und Verpflichtungen, 
die derzeit als zu den Staatlichen Waffen
fabriken (Staatsbedrij/ · der Artillerie-In
richtingen) gehorig zu Buch stehen, zu iiber
nehmen. 

§ 2. 

Die Griindung der Gesellschaft wird van 
den Generalsekretaren in den Ministerien 
fiir Finanzen und flir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt einvernehmlich vorgenommen. 

§ 3 . 
(1) Der Griindungsvertrag der Gesell

schaft unterliegt den im Artikel 46 des Re
gistraturgesetzes ,917 (Registratiewet 1917) 
bezeichneten Gebiihren nicht. 

(2) Artikel 36e des Handelsgesetzbuches 
(Wetboek van Koophandel) ist auf die Ge
sellschaft nicht anzuwenden. 

(3) Im iibrigen unterliegt die Gesell
schaft den Bestimmungen des niederlandi
schen biirgerlichen Rechtes. 

§ 4· 
(1) Die Staatlichen Waffenfabriken tre

ten in Liquidation. 
(2) Wo in geltenden Gesetzen, Konig

lichen Beschliissen und ministeriellen Ver
fligungen von ,,Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen" die Rede ist, wird statt dessen 
,,Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen in 
Liquidatie" (Staatliche Waffenfabriken in 
Liquidation) gelesen. Die betreffenden Be
stimmungen finden nur insoweit Anwendung, 
als es der Zustand der Liquidation zulasst; 
sie treten ausser Kraft, wenn die Liquida
tion beendet ist. 

(2) Zij kan oak warden toegepast in die 
gevallen, waarvoor de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied reeds een 
regeling heeft getroffen. 
· 's-Gravenhage, s Juli 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche g,ebied, 
SEYSS - INQUART. 

N °. 125. 

24 ]uni 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de op
richting van een naamlooze vennoot
schap ,,N.V. Nederlandsche Machine
fabriek ,,Artillerie-Inrichtingen" " .. (Ver~ 
ordening,enblad, Stuk 28). · 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
Er zal warden opgericht een naamlooze 

vennootschap onder den naam ,,N.V. Neder
landsche Machinefabriek ,,Artillerie-lnrich
tingen" ", hierna de vennootschap te noe
men. Deze vennootschap verkrijgt het recht 
bezittingen, rechten en verplichtingen, welke 
thans te boek staari als behoorende tot bet 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, 
over te nemen. 

Artikel 2. 
De oprichting van de vennootschap zal, na 

gemeenschappelijk overleg, warden bezorgd 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financien en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Artikel 3. 
(1) Het recht, bedoeld in artikel 46 van 

de Registratiewet I9I 7, wordt niet geheven 
op de akte van oprichting van de vennoot-
schap. · 

(2) Artikel 36e van het Wetboek van 
Koophandel is niet toepasselijk op de ven
nootschap. 

(3) Overigens wordt de vennootschap 
geregeerd door de bepalingen van de Neder
landsche burgerlijke wetgeving. 

Artikel 4. 
(,) Het Staatsbedrijf der Artillerie-In

richtingen wordt geliquideerd. 
(2) Overal waar in bestaande wetten, 

Koninklijke besluiten en ministerieele be
schikkingen sprake is van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen, wordt gelezen 
,,Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen in 
Liquidatie", terwijl de desbetreffende bepa
lingen slechts toepassing vinden voor zoover 
de toestand van liquidatie zulks gedoogt en 
buiten toepassing warden gesteld, wanneer 
de liquidatie zal zijn geeindigd. 
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§ 5. 
Die Direktion der Staatlichen Waffenfa

briken, klinftig Staatlichen Waffenfabriken 
·in Liquidation, kann alle Massnahmen tref
fen, die fiir die Liquidation notwendig sind, 
insbesondere die Massnahmen zur Ein
bringung und Uebertragung von Vermogens
gegenstiinden, Rechten und Verpflichtungen , 
die derzeit als zu den Staatlichen Waffen
fabriken gehorig zu Buch stehen, auf die 
Gesellschaft. 

§ 6. 
(1) Die Gefolgschaftsangehorigen der 

Staatlichen Waffenfabriken , ktinftig Staat
lichen Waffenfabriken in Liquidation,· kon
nen auf Wunsch und soweit die Direktion 
dazu Anlass findet, unter naher zu verein
barenden Bedingungen in den Dienst der 
Gesellschaft treten, nachdem sie . aus dem 
Staatsdienst entlassen worden sind. 

(2) Bei Anwendung des Artikels 6 des 
Koniglichen Beschlusses vom 3. Aug.ust ,92, 
(Staatsblatt Nr. · 479) · zur Regelung der _Zu
erkennung von Wartegeld an zivile Staats
beamte in der geltenden Fassung sind die 
Entlohnungen der Gefolgschaftsangehorigen, 
die gemass den Bestimmungen des Absatzes 
1 in den Dienst der Gesellschaft treten, bei 
der Gesellschaft den Entlohnungen gleich
gestellt, die im Dienst einer offentlichrecht
lichen Korperschaft bezogen werden. 

§ 7. 
(1) Wenn ein in festem Dienst der Staat

lichen Waffenfabriken stehender Beamter 
infolge der Liquidation dieserStaatsbetriebes 
auf Arbeit:svertrag fiir unbestimmte Zeit in 
den Dienst der Gesellschaft tibertritt, so 
wird die Zeit, die er dort zubringt, sowohl 
bei Regelung der im Pensionsgesetze 1922 
(Staatsblatt Nr. 240) bezeichneten aufge
schobenen P ension als auch bei Berechnung 
zwecks Feststellung der Ansprtiche darauf 
berticksichtigt, vorausgesetzt, <lass er dies 
innerhalb von drei Monaten nach seinem 
Eintritt bei der Gesellschaft schriftlich beim 
Pensionsrat beantragt. Er zahlt in diesem 
Falle jahrlich einen Beitrag in Hohe von 10 

vom Hundert der letztlich vor Eintritt bei 
der Gesellschaft ftir ihn festgesetzten Pen
sionsgrundlage. Bei Berechnung der Pension 
wird angenommen, <lass die Pensionsgrund
lage bis Ende des Monats, ftir den der Bei
trag letztlich bezahlt wurde, weiterlauft. 

(2) Falls die Direktion der Staatlichen 
Waffenfabriken in den Dienst der Gesell
schaft tritt, bevor sie aus dem Staatsdienst 
entlassen worden ist, wird angenommen, <lass 
die flir die P ension anrechenbare Dienstzeit 
bei den Staatlichen Waffenfabriken im Zeit
punkt des Eintritts bei der Gesellschaft be
endet ist. 

(3) Die gemass Absatz 1 ftir die P ension 
anrechenbare Dienstzeit bei der Gesellschaft 
endet mit dem letzten Tage des Monats, in 
dem der Beteiligte <lurch Vermittlung der 
Gesellschaft beim Pensionsrat seinen schrift
lichen Antrag stellt. 

Artikel 5. 
De Directie van het Staatsbedrijf der Ar

tillerie-Innchtinge·n, vooitaan Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen in Liquidatie, is 
bevoegd tot alle maatregelen, noodig voor de 
liquidatie, in het bijzonder tot het inbrengen 
·en doen overgaan van bezittingen, rechten en 
verplichtingen, welke thans te boek staan als 
behoorende tot het Staatsbedrijf der Artil
lerie-Inrichtingen, in de vennootschap. 

Artikel 6. 
(1) Het personeel van het Staatsbedrijf 

der Artillerie-Inrichtingen, voortaan Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen in Liqui
datie, kan, voor zoover het dat wenscht en 
de Directie der vennootschap daarvoor aan
leiding vindt, bij deze in dienst treden op 
nader onderling overeen te komen voorwaar
den, na uit 's Rijks dienst te zijn ontslagen. 

(2) Voor de toepassing van artikel 6 van 
het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad No. 479) tot regeling van de 
toekenning v.an wachtgeld aan Burgerlijke 
Rijksambtenaren, zooals dit sindsdien is ge
wijzigd, worden de inkomsten van het per
soneel, dat overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid in dienst treedt van de ven
nootschap, voor zoover deze genoten zijn in 
dienst van die venn·ootschap, gelijkgesteld 
met inkomsten, genoten in dienst van een 
openbaar lichaam. 

Artikel 7. 
(1) Indien de ambtenaar in vasten dienst 

bij het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen, in verband met de liquidatie van dat 
bedrijf, op arbeidscontract voor onbepaalden 
tijd in dienst van de vennootschap overgaat, 
telt de tijd, welken hij bij deze doorbrengt, 
zoowel bij de regeling van het uitgesteld pen
sioen, als bedoeld in de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240), als bij de ter beoor
deeling van de aanspraken daarop te maken 
berekeningen mede, mits hij daartoe binnen 
drie maanden na indiensttreding bij de ven
nootschap schriftelijk den wensch te kennen 
geeft aan den Pensioenraad. Hij draagt in dat 
geval jaarlijks bij 10 percent van den laatste
lijk v66r de indiensttreding bij de vennoot
schap voor hem vastgestelden pensioengrond
slag. Voor de berekening van het pensioen 
.wordt die pensioengrondslag geacht door te 
loopen tot het einde van de maand, waar
over de bijdrage laatstelijk is betaald. 

(2) Indien de Directie van .het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen in dienst 
treedt van de vennootschap alvorens uit 
's Rijks dienst te zijn ontslagen, wordt de 
voor pensioen geldige diensttijd bij het 
Staatsbedrijf geacht te eindigen op het tijd
stip v im indiensttreding bij de vennootschap. 

(3) De ingevolge het eerste lid voor pen
sioen geldige diensttijd bij de vennootschap 
eindigt met den laatsten van de maand, 
waarin de belanghebbende daartoe schrifte
.lijk door tusschenkomst der vennootschap 
den wensch te kennen heeft gegeven aan den 
Pensioenraad. 
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(4) Die geschuldeten Beitrage werden 
von der Gesellschaft wochentlich oder mo
natlich vomLohn desBeteiligten einbehalten. 
Die Gesellschaft zahlt die im Laufe eines 
Kalenderjahres einbehaltenen Betrage vor 
dem 3 1. J anuar des darauf folgenden J ahres 
1n den Allgemeinen Biirgerlichen Pensions
-fends ein. 

( 5) Die Gesellschaft ist verpf!ichtet, die 
Beteiligten schriftlich in Kenntnis der vor
stehenden Bestimmungen zu setzen. Die Be
teiligten bestatigen durch ihre Unterschrift 
-in einem Register, dass sie diese Mitteilung 
erhalten haben. Ein Doppel des Registers 
wird dem Pensionsrat zugesandt. 

§ 8. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 24. Juni 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 

(mit der Wahrnelunung der Geschafte 
beaultragt), 

M . M . ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 126. 

z4. Juli 1941. SECHSTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete zur Erganzung 
der Verordnung Nr. 51 /1940 Uber die 
Einfiihrung von Wehrmachtbezugschei
nen und Wehrmachtmarken fiir den An
kauf von zwangsbewirtschafteten oder 
gesperrten Lebens- und Futtermitteln. 
(Verordnungsblatt, Stiick 29). 

.Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiih
'.rers iiber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Der § 3, Satz 3, der Verordnung Nr. 51 / 
1940 Uber die Einfiihrung von Wehrmacht
bezugscheinen und Wehrmachtmarken fiir 
den Ankauf von zwangsbewirtschafteten oder 
gesperrten Lebens- und Futtermitteln in der 
Fassung der Verordnung Nr. 85/1941 wird 
<lurch die Worte erganzt: 

,,gelbe Wehrmachtmarken mit schwarzem 
Aufdruck fiir 125 Gramm Marmelade." 

§ 2. 

D as Muster der neu eingefiihrten Wehr
machtmarken fiir Marmelade ergibt sich aus 
der Anlage. 

(4) De verschuldigde bijdragen houdt de 
vennootschap wekelijks of maandelijks in op 
het loon van den belanghebbende. De ven
nootschap stort de in den loop van eenig 
kalenderjaar ingehouden bedragen v66r 31 
J anuari van het daaropvolgend jaar in het 
Algemeen Burger!ijk Pensioenfonds. 

(5) De vennootschap is verplicht belang
hebbenden schriftelijk met bovenstaande be
palingen in kennis te brengen. De belangheb
b enden verklaren door plaatsing van hun 
handteekening in een register, dat zij deze 
kennisgeving hebben ontvangen. Van dit re
gister wordt een duplicaat aan den Pensioen
raad gezonden. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 126. 

14 Juli 1941. ZESDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied ter aanvul
ling van de Verordening No. 51/1940 be
treffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit
sche Weermacht voor den aankoop van 
!evens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is . (Ver
ordeningenblad, Stuk 29). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Aan het slot van den derden volzin van 
§ 3 van de Verordening No. 51 /1940 betref
fende het invoeren van distributiekaarten en 
distributiebons voor de Duitsche Weermacht 
voor den aarikoop van !evens- en voederrnid
delen, die onder de distributie vallen of 
waarvan het gebruik in het algemeen verbo
den is , zooals deze Verordening laatstelijk is 
gewijzigd bij de Verordening No. 85/1941, 
worden de volgende woorden toegevoegd: 

,,gele militaire distributiebons met zwar
t en opdruk voor 125 gram jam." 

Artikel 2. 

Het model van de nieuw ingevoerde mili
taire distributiebons voor jam is v astgesteld 
als in de bijlage is aangegeven. 



INHOUD 
Het cursief gedrukte moet gezocnt worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papie, 

Armen wet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet artt. 64, 69.) - Het middel kan niet 
tot cassatie leiden, omdat het in zijn beide· 
grieven ten onrechte uitgaat van de onder
stelling, dat de Rechtb. eenige bijzondere 
regeling van de Armenwet omtrent het 
verhaal van verleenden onderstand zou 
hebben toegepast, die voor het onderhavige 
geval niet geschreven is, in stede van, bij 
gebreke van eene voor het onderhavige ge
val ge/dende bijzondere regeling, daarop 
het gemeene recht toe te passen. 

3 Januari. 
Motor- en Rljwiehvet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot. - en 

Rijw.wet art. 25.) - Van de aansprake
Jijkheid van den eigenaar van het motor
rijtuig wegens het door een ander Jaten 
rijden is niet alleen sprake, wanneer de 
eigenaar er uitdrukkelijk of stilzwijgend 
mede instemt, dat de ander met zijn mo
torrijtuig rijdt, maar ook, wanneer de eige
naar door zijne zorgeloosheid den ander de 
gelegenheid tot het rijden heeft verschalt. 
- JJe ten deze ter bevrijding aangevoerde 
feiten - zie arrest - sluiten niet alleen 
elke instemming van de zijde van den eige
naar uit maar ontzenuwen ook .het verwijt 
van zorgeloosheid, al mochten zij den eige
naar niet de ,,zekerheid verschaifen, dat de 
auto in de garage werd geplaatst". Dat het 
door den eigenaar in den chauffeur gesteld 
vertrouwen achteraf misplaatst bleek te 
zijn, kan hieraan niet afdoen. Ten onrechte 
heeft het Hof het verweer a/s niet bevrij
denci ter zijde gesteld. - Anders Proc.
Gen. Berger met betoog, dat het · middel 
opkomt tegen een beslissing van feitelijken 
aard. 3 ]anuari. 

Loterljwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

z905, artt. I, 2, 2°.) - De Rechtbank 
heeft de te/astlegging - waarin eerst 
sprake is van ,,aandeelen" die worden ver
spreid, en daarna van ,,ingevulde aandee
len" die aan den aan/egger worden verzon
den - kennelijk aldus opgevat en ook 
kunnen opvatten, dat deze met ,,aandee
len" in de loterij bedoelt de deelnemings
formulieren, in te vullen als in de telast
legging is vermeld. - Terecht heeft de 
Rechtb. aangenomen, dat het hier niet ter 
zake doet of de betaling vooraf, dan we/ 
eerst in de vo/gende week geschiedt. 

6 Januari. 

Drankwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

art. 23). - Ter vaststelling van de huur
waarde, bedoeld in het door de Verorde
ning gevolgde art. 23, tweede lid, van de 
Drankwer, is te schatten de som, we/ke 
jaarlijks te bedingen ware voor het in ge
bruik afstaan van de localiteit, waarin de 
vergunning wordt uitgeoefend,gelet op den 
omzet van sterken drank in het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, en op het 
feit, dat daarin sterke drank . mag warden 
verkocht. - Daartoe kan het door den 
R. v. B. gevo/gde stelsel strekken, immers 
daarbij wordt in rekening gebracht zoowe/ 
de waarde, welke de localiteit, voorzoover 
daarin de verkoop van sterken drank wordt 
uitgeoefend, op zich zelf bezit, a/s die, 
welke zij ontleent aan de omstandigheid, 
dat het omzet van sterken .drank is, welke 
daarin kan plaats vinden. - Daarentegen 
is het door belanghebbende voorgestane 
stelse/ niet met de wet in overeenstemming 
te achten, hetgeen ook kan blijken hieruit, 
dat bij de totstandkoming van de tegen
woordige Drankwet ge tracht is dit stelsel 
bij wege van amendement in de wet op te 
nemen, doch dit ainendement, bestreden 
als een in haar gevolgen niet te overziene 
afwijking van het ge/dende stelsel, niet is 
aanvaard. IS Januari. 

Wonlng·wet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

Jandsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
Tegen de bestemming van het onderhavig 
percee/ voor uitsluitend agrarische bebou
wing bestaat geen bezwaar, daar deze be
stemming aan de aantrekkelijkheid van het 
dorpsbee/d zeer ter goede zal komen en uit 
stedebouwkundig oogpunt dan ook alles
zins aanbeveling verdient. Appellant wordt 
door deze bestemming niet onrede/ijk be
nadeeld, daar het gemeentebestuur bereid 
is om, wanneer hij of zijn rechtsopvolger 
besluit op het percee/ geen agrarisch be
drijf meer uit te oefenen, dit percee/ voor 
de gemeente te koopen of te onteigenen. 
- De besternrning van een terrein in een 
uitbreidingsplan vormt weliswaar voor het 
gemeentebestuur een richtsnoer, waarnaar 
het zich, wanneer de uitbreiding van het 
desbetreffend dee/ der gemeente haar be
slag krijgt, zal hebben te gedragen, doch 
voor den eigenaar heeft zoodanige bestem
ming slechts een verbod tot het bouwen in 
strijd daarmee tengevo/ge. Het staat dus 



den eigenaar vrij, perceelen, die bij het 
uitbreidingsplan tot bosch ( recreatieter
rein) zijn bestemd, in cultuur te brengen, 
totdat het gemeentebestuur den tijd geko
men acht, die bestemming zoo noodig na 
aankoop of ontreiniging der perceelen te 
verwezenlijken. IS januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Woningwet art. 43). -
Door het bestemmen van twee perceelen 
in de bebouwde kom tot openbare erven 
heeft de Raad een voorschrift gegeven met 
betrekking tot het gebruik van die per
ceelen, als bedoeld in art. 43. - Terecht 
heeft de Raad deze bestemming aan beide 
perceelen gegeven, daar uit stedebouw
kundig oogpunt het gebruik van den grand 
voor bebouwing of voor opslagplaats onge
wenscht is en bet aanbeveling verdient, 
dat ter plaatse een p/antsoen wordt aan
gelegd. I7 Januari. 

Scheepvaart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

z37I; Alg. Reg!. v. Pol. riv. en ~ijksJ<.an. 
art. 56.) - De aan eischeres verleende ver
gunningen hieven slechts op het publiek
rechtelijk verbod om zich met een vaartuig 
tot het drijven van handel te vestigen in 
het kanaal. De stelling, dat de op die 
publiekrechtelijke vergunningen gevolgde 

privaatrechte/ijke overeenkomsten, waarbij 
eischeres zich de vergunning bedong om 
zich in het aan pen Staat toebehoorende 
kanaa/ tot voormeld einde te vestigen, een 
oorzaak misten, omdat zoodanig vestigen 
haar reeds v rijstond, kan derhalve geen 
steun vinden in het feit, dat zij de ver
eischte publiekrechtelijk,e vergunningreeds 
had. Deze ste//ing zou a//een dan juist zijn, 
indien a//een al de openbaarheid van den 
onderwerpelijken vaarweg medebracht, dat 
een ieder, en dus ook eischeres, zich daarin 
a/s voormeld zou mogen vestigen, ware 
zulks niet door het Reg/ement verboden, 
hetgeen het Hof terecht niet heeft aange
nomen. - Naar hetgeen het Hof feitelijk 
vaststelde, wordt hier van het Rijkswerk 
een gebruik gemaakt, dat verder gaat dan 
datgene, wat aan een ieder vrijstaat a//een 
reeds. omdat de vaarweg openbaar is. -
De afschaffing bij de wet van 22 Juli I899 
S. I73 van de rechten, die door den Staat 
werden geheven onder meer voor het ge
bruik van kanalen staat rechtstreeks noch 
middellijk in den weg aan de ge/digheid 
van civielrechtelijke overeenkomsten, 
waarbij de Staat tegen geldelijke vergoe
ding eenig and.er gebruik van zijn kanaal 
toestaat dan waarvoor het aan een ieder is 
vrijgegeven. 17 januari. 

Wet uJtverkoopen en oprulmen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet op 

het uitverkoopen en opruimen artt. 2, 3, 
I2). - Art. 2 van de wet handelt over de 
wijze van aankondiging van in een winkel
bedrijf te houden verkoopen, doch daar
naast wordt in art. 3 lid 2 een uitputtende 
regeling van datzelfde onderwerp gegeven 
met betrekking tot die verkoopen, geene 
uitgezonderd, we/ke in verband staan met 

jaars- of seizoenswis.seling. - Derhalve is, 
waar ook de op 16 Dec. I939 te beginnen 
zoogenaamde voorverkoop aan vaste clien
ten een verkoop in verband met jaars- of 
seizoenswisseling zou zijn, ten onrechte het 
bewezen verk/aarde ingevo/ge art. 15 aan
hef en onder a in verband met art. 2 lid 2 

strafbaar geacht, waaraan niet kan afdoen, 
dat mede is bewezen verklaard, dat door 
de voormelde wijze van aankondiging re
delijkerwijze de indruk werd gewekt van 
een aanbieding als in art. 2 lid 2 omschre
ven, omdat dat gedee/te van het telaste
ge/egde slechts q'ualificatieve beteekenis 
heeft. - In de circulaire is we/ onder een 
aanduiding als verme/d in art. 3 lid 2 aan
gekondigd een verkoop, de voorverkoop 
aan de vaste clienten als bedoeld in art. 3 
lid 2, t,e houd,m in een tijdvak, waarin het 
houden van een zoodanigen, op die wijze 
aangekondigden verkoop- vo/gens art. I2 is 
verbodeIJ., tegen overtreding vap welk ver
bod straf is bedreigd in art. 15 aanhef en 
onder d, doch piet is ook strafbaar gesteld 
het aank.ondigen van een in strijd met dat 
verbod te houden ';rerkoop. 20 Januari. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeente

wet art. 282). - De R . v . B. kon op de 
door hem aangevoerde gronden beslissen, 
dat be/anghebbende zelf, en niet ieder 
harer chauffeurs, het autoverhuur- of taxi
bedrij/ uitoefent, ook al gebruiken die 
chauffeurs hun eigen automobiel en al ont
vangen zij als be/ooning hetgeen· met dien 
automobiel wordt verdiend met verreke
ning van zeker exp/oitatiegeld. - De R. 
v. B . mocht daarbij rekening houden met 
de door art. 12 der Statuten teregelde ver
houding tusschen be/anghebbende en~haar 
aandeelhouders, - die als chauffeurswerk
zaam zijn - , i. h. b . ook met het in dat 
artikel bepaa/de, dat hunne arbeidsvoor
waarden door de a/g. vergadering van aan
deelhouders warden vastgesteld en gewij
zigd. - D e R. v. B ., belanghebbende's 
standpunt, dat ieder der chauffeurs een 
eigen bedrijf uitoefent, verwerpende, heeft 
terecht hetgeen zij als opbrengst van hun 
werkzaamheid verkrijgen als belooning 
aangemerkt voor hun in het bedrijf van 
belanghebbende verrichten arbeid. 

Leenlngsfonds. 
22 Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het I)epartement van Financien -tot aan
vulling van de Leeningfondswet I940 en 
tot wijziging van de wet van 26 April I940, 
Staatsblad no. 404. 22 januari. 

Blerwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Financien tot wijzi
ging van de Bierwet 1917 ( wet van 20 
januari 1917, Staatsblad no. I90). 

Groevenreglement. 
24 januari. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het pepartement van W aterstaat in zake 
vaststelling van een Groevenreglement. 

25 januari. 



Mljnwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat in zake 
vaststelling van een Groevenreglement. 

25 januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de aanvulling van het Mijnreglement 1939. 

25 Januari. 
Motor- en Rljwlelwet. 
- Arrest van d"en Hoogen Raad. (Sv. art. 

261; Mot.- en Rijw.wet art. 22). - Auto
rijden op bepaalde tijd en plaats ,,terwijl 
hij verkeerde onder zoodanigen invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat moest warden 
geacht, dat motorrijtuig naar behooren te 
besturen" levert een alleszins voldoende 
duidelijke /eitelijke omschrijving van de 
aan req. verweten ~edraging. - De Recht
bank heelt het bewezen verklaarde kuhnen 
afleiden uit de door haar gebezigde bewijs
middelen. (Verklaring van req . dat hij on
der den invloed van drank verkeerde;ver
klaring van getuige, dat req. zig-zag over 
aen weg reed, dat req. sterk naar alcohol 
rook, uit zijn spreken niet was wijs tewor
den, zijn iippen aan elkaar kleefden zoodat 
hij dien avond geen verklaring kon a/leg
gen en zijn metgezel verklaarde dat req. 
ongeveer 10 glazen bier had gedronken). 

27 januari. 
Armen wet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. ( Armenwet ad. 40). -
Wei heeft het aanhoudend pogen van den 
armlastige om te S. aan werk te komen, de 
kans van slagen, die een bloedverwant hem 
blijkbaar in het vooruitzicht stelde, en het 
huren van een waning te S . bij B. en W. 
van W. de meening kunnen doen postvat
ten, dat de mogelijkheid om le S. werk te 
vinden niet geheel uitgesloten was, doch 
dit college had behooren in te zien, dat het 
in dit geval niet zonder eenige nadere ze
kerheid te hebben verkregen, de verhuizing 
had mogen bevorderen. Er bestaan der
halve termen voor toepassing van art. 40, 
2e lid. 27 Januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wei heeft de dienst voor maatsch. hulpbe
toon te H. door de verhuizing van den 
armlastige te bekostigen invloed uitgeoe
fend op diens komst te E ., doch voor toe
passing van art. 40 2e lid bestaat geen 
aanleiding, nu die dienst de ondersteuni!}g 
van den armlastige nog gedurende 1½ jaar 
na de vestiging in E. voor zijne rekening 
heeft genomen. De meening van het bur
gerlijk armbestuur te E ., dat deze termijn 
te kort is, nu het een armlastige betreft, 
die niet tot werken in staat is, gaat niet op, 
daar moet warden aangenomen, dat, al 
heelt hij een zwakke gezondheid, welke 
hem ongeschikt maakt voor zwaren licha
melijken arbeid, hij zeer zeker we/ in staat 
moet warden geacht om zijn vak (kleer
maker) uit te oefet:;1en. 27 Januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wei heeft het gemeentelijk crisisbureau te 
E. door bekostiging der verhuizing van het 
armlastig gezin tot de komst daarvan te R . 
medegewerkt, doch dit is eerst geschied, 
nadat uit overgelegde bescheiden was ge
bleken, dat de armlastige te R . te werk was 
gesteld, terwijl niet gebleken is, dat hij 
slechts voor een proeltijd, als bedoeld bij 
art. 1639 J B. W . was aangenomen. Voor 
toepassing van art. 40 2e lid is derhalve 
geen reden. 27 januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Een geval van afschuiving is niet aanwe
zig, waar de door Maatsch. Hulpbetoon te 
H. verleende ondersteuning van I 10 voor 
een week, al is hieraan wellicht de mede
deeling van den armlastige voora/gegaan, 
dat hij dit bedrag wilde bezigen om zijn 
schip naar elders te doen sleeperl, door het 
feit , dat het gezin gebrek had aan midde
len tot levensonderhoud in de toenmalige 
zeer buitengewone omstandigheden ( oor
log) volkomen gemotiveerd mocht heeten. 

27 Januari. 
G-emeentebestu ur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 228 j; Ambte
narenwet 1929 art. 60). - Art. 228, lid 1, 
aanhef en bnder j, der Gemeentewet ziet' 
uitsluitend op burgerrechtelijke en niet op 
administratielrechtelijke gedingen, zoodat 
voor het voeren van een twistgeding krach
tens de Ambtenarenwet 1929 geen goed
keuring van het desbetreffende raadsbe
sluit door de Gedeputeerde Staten der pro
vincie is vereischt. - Ten onrechte 
heelt het Ambtenarengerecht he t be
roep tijdig geacht. Gesteld was nl., 
dat het was gericht tegen ee n ,,weige
ring" om salaris te betalen, welke weige
ring zou zijn gebleken, nadat binnen zeke
ren, redelijken termijn een verzoek om sa
laris-betaling nog niet was beantwoord. In 
feite echter was reeds maanden eerder door 
B. en W. bericht - bij schrijven, dat oin
kleed was met redenen, die overigens niet 
meer ten gronde mogen worden beoordeeld 
- , dat het salaris over de verstreken 
maand niet zou warden uitbetaald, daat 
de betrekking automatisch was vervallen, 
welk schrijven deze a/gemee ne strekking 
had, dat ook over latere maanden geen sa
laris meer zou warden uitgekeerd. 

Ambtenareuwet. 
30 Januari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Gemeentewet art. 228 j; Ambte
narenwet 1929 art. 60). - Art. 228, lid 1, 
aanhef en onder j, der Gemeen tewet ziet 
uitsluitend op burgerrechtelijke en niet op 
administratielrechtelijke gedingen, zoodat 
voor het voeren vari een twistgeding krach
{eris de Ambtenarenwet 1929 geen goed
keuring van het desbetreffende raadsbe
sluit door de Gedeputeerde Staten der pro
vincie is vereischt. - Ten onrechte 



heeft het Ambtenarengerecht het be
roep tijdig geacht. Gesteld was nl., 
dat het was gericht tegen een ,,weige
ring" om salaris te beta/en, welke weige
ring zou zijn gebleken, nadat binnen zeke
ren, redelijken termijn een verzoek om sa
laris-betaling nog niet was beantwoord. In 
leite echter was reeds maanden eerder door 
B. en W. bericht - bij schrijven, dat om
kleed was met redenen, die overigens niet 
meer ten gronde mogen warden beoordeeld 
-, dat het salaris over de verstreken 
maand niet zou warden uitbetaald, daar 
de betrekking automatisch was vervallen, 
welk schrijven deze algemeene strekking 
had, dat ook over latere maanden geen sa
/aris meer zou warden uitgekeerd. 

30 ]anuari. 
Onderwljs (Lager). 
- Bes/uit van den Secr.-Gen. van Opvoe

ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet I920 art. 97.)- Het, 
tegen geldelijke belooning, bijhouden van 
de boeken van eenige middenstanders en 
het opmaken van de jaarlijksche balans 
en winst- en verliesrekening ten behoeve 
van eenige particuliere ondernemers zijn 
niet aan te merken als ,,bedieningen" in 
den zin van art. 97 2e lid onder b , waar
voor vrijstelling behoort te worden ge
vraagd. I Februari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet I920 art. IOI.) -
Waar het accountantsonderzoek der ad
ministratie van het schoolbestuur eerst 
pleegt te geschieden na het sluiten der boe
ken over eenig jaar, zijn de kosten van dat 
onderzoek over I937 terecht gerekend tot 
die over het jaar I938. - De kosten van 
het huren van een lokaa/ ter voorziening 
in de behoefte aan ,schoo/ruimte strekt ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs en komt dus voor vergoeding in
gevolge art. IOI in aanmerking. 

4 Februari. 
Ou gevallenwet. 
- Besluit van den waarnemend Secretaris

Generaal van het Departement vanSociale 
Zaken betreffende de ongeval/enverzeke
ring van kustvisschers. 5 Februari. 

Gerneentegreuzeu. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaa/ 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 4969 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging der grens tusschen de gemeenten Gel
dermalsen en Buurma/sen. 6 Februari. 

Drankwet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale 

Zaken en Binnenlandsche Zaken. (Drank
wet S. I93I No. 476 art. I2 ze lid sub I8 
j 0

• art. 30 ze lid.) - Verzoeker (tijdelijk 
bouwkundig opzichter op arbeidscontract 
bij den rijksgebouwendienst) bekleedt een 
betrekking in dienst van een publiekrech
telijk lichaam; de arbeidsverhouding, tij
delijk of vast, privaatrechte/ijk krachtens 
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijk 

als ambtenaar in den zin der A. W . I929, 
doet niet ter zake. - De strekking van den 
voorlaatsten volzin van art. 30 lid r is, dat 
de in dat art. genoemde weigeringsgronden 
ten aanzien van de in dien volzin bedoelde 
overschrijvingen slechts gelden, voorzoover 
zij kracht van wet hadden, d .w.z . aldus in 
de wet voorkwamen, toen de vergunning 
aan den overledene werd verleend, doch 
met de uitdrukke/ijke beperking, luidende: 
tenzij en voor zoover de vergunninghouder 
reeds v66r zijn overlijden voldeed aan de in 
genoemde bepalingen vervatte eischen, 
d . w. z . s/echts dan, indien de vergunning
houder tot aan zijn dood in het uitgesloten 
geval is blijven verkeeren. 6 Februari. 

Arnbtenareuwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 re 
lid j 0

• 2e lid). - Het Scheidsgerecht heeft 
uitgesproken, dat de aangezegde straf van 
schriftelijke berisping behoort te warden 
opgelegd. De wijziging, die het in de ,,mo
tiveering" van de strafaanzegging heeft 
aangebracht, is geoorloofd. Zij betrof mi
mers niet de leiten, ter zake waarvan stral 
werd aangezegd, maar alleen de qualifica
tie, die aan de feiten moest warden ge
geven. - De wijziging der qualificatie is 
juist. 6 Februari . 

Drank wet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Socia/e en 

Binnenlandsche Zaken. (Drankwet S. 193I 
no. 476 art. 8 jis artt. I9 en _14) . - B . en 
W . hebben een verzoek tot verleening, met 
toepassing van art. 8, 2e lid, van een tap
vergunning, niet ingewi/ligd, daar niet ge
zegd kan warden, dat bij het verzoek waren 
overgelegd twee alstandsverklaringen., In 
beroep verleenen Ged. Staten de vergun
ning onder g,elijktijdige intrekking van 
twee tapvergunningen, waarvan een ge/dt 
voor de lokaliteit, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd. Ten onrechte hebben Ged. 
Staten het besluit van B . en W., niet zijnde 
een eigenlijke weigering van een vergun
ning, nochtans beschouwd als een op grond 
van art. I9 re lid voor beroep vatbare be
slissing. Nu b~i Ged. Staten geen beroep 
op grond van art. 34 2e lid is ingesteld 
tegen eenig besluit, waarbij de intrekking 
der twee ver,gunningen werd geweigerd, 
waren Ged. Staten niet bevoeg,d tot intrek
king van deze vergunningen te besluiten. 

8 Februari. 
A rbAld. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Eerste 

Uitv. bes/uit ·secr.-Gen. v . Soc. Zaken inz. 
Verord. v. II ]uni 1940, § I). - Nu het 
Uitvoeringsbesluit het begrip ,,Gewerbe
betriebe" niet nader omschrijft moet dit 
warden opgevat in den gewonen zin, waar
in het in het spraakgebruik wordt gebezigd. 
,,Gewerbebetriebe" is een minder ruim be
grip dan ,,ondernemingen", niet al/e onder
nemingen van landbouw va/len reeds naar 
haar aard daaronder . H et te laste van ge
requireerde bewezen verklaarde, waarin 
wordt gesproken van ,,een landbouwers-



onderneming" valt niet onder het verbod 
van het Uitvoeringsbesluit. Ontslag van 
rechtsvervolging. ( Anders: Adv.-Gen. 
Holsteyn). w Februari. 

Vervoerrnlddelen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde

ning registratie vrachtauto's, tractoren en 
landbouwtractoren v. 3 Juli z940, art. 3). 
- De aangifte moet warden gedaan te 
's-Gravenhage, daar, al moge de term ,,op
zending" dienaangaande ruimte voor twij
fel laten, de daarvoor in de Duitsche tekst 
gebezigde uitdrukking ,,Einsendung" leidt 
tot de opvatting, dat de aangifte eerst als 
gedaan kan warden beschouwd wanneer 
het ingevulde en onderteekende iormu/ier 
het in de verordening genoemde adresheelt 
bereikt, hetgeen ook met het begrip ,,aan
gifte" in overeenstemming is. 

zo Februari. 
Gerneentebelastlngeu. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 280; lVet Raden van Beroep art. 
z6). - Den R. v. B. kan - daargelaten, 
dat naar de taalkundige beteekenis, door 
de gemeente zelve voorgestaan, niet meer 
voldoende is een met een wals in elkander 
drukken als door den R. v. B. feitelijk vast
gesteld, doch wordt vereischt een met een 
wals stevig in elkander drukken - kwalijk 
een verwijt warden gemaakt; dat hij voor 
de uitlegging van dezen technischen term 
heeft gevolgd de in technische kringen 
dienaangaande geldende opvatting, welke 
bovendien met de strekking van de Veror
dening alleszins overeenkomt. Voor dit 
laatste heeft de R. v. B. terecht waarde 
gehecht aan de omstandigheid, dat de 
straat reeds zoo spoedig na een bewerking 
als de uitgevoerde onvolkomenheden ver
toonde. - Het achterwege laten - bij de 
wijziging der Verordening - van het 
woord ,,behoorlijk" is niet fer zake dienen
de, nu het hier gaat over de vraag, welke 
bewerking naar de Verordening wordt ver
eischt en niet over de wijze, waarop die 
aldus vereischte bewerking is uitgevoerd. 
- Geen wetsbepaling verbood den R . v. 
B. voor de vaststelling van den toestand 
van de straat in z937 zich te verlaten op 
verklaringen van bij de zaak betrokkenen. 

I2 Februari. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet artt. 299, 3oz). - Wanneer de belas
tingverordening een bepaling bevat als be
doeld in art. 3oz Gemeentewet, volgt uit 
het onderling verband tusschen dit artikel 
en de 5e en 6e Jeden van art. 299 dier wet 
dat de bevoegdheid tot het instellen van 
beroep in cassatie slechts aan de( n) aan
gewezen ambtenaar ( ambtenaren), en niet 
aan den burgemeester, toekomt. 

z9 Februari. 
Wonlngwet. 
- Besluit van den Secr.- Gen. van Binnen

Jandsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
Door op den minder juist geb/eken opzet 
der geprojecteerde stadsuitbreiding terug 
te komen en de onderhavige uitbreidings
plannen, voorzoover daarin gronden zijn 

opgenomen, welke bij rationeele bebou
wing eerst later tot de bebouwde kom zou
den moeten gaan behooren, te veranderen 
in p/annen met bestemming in hoofdzaak, 
mag de Raad geacht warden opdoeltref/en
de en met den geest der Woningwet niet 
strijdende wijze van de hem krachtens die 
wet toekomende bevoegdheden gebruikt te 
hebben gemaakt tot het tegengaan in de toe
komst van ongewenschte bebouwing. -
Niet is aannemelijk gemaakt, dat in de in
getrokken gedeelten der plannen gronden 
zijn begrepen, ten aanzien waarvan de 
eigenaren er naar billijkheid aanspraak op 
zouden kunnen maken, reeds in de naaste 
toekomst de bouwexploitatie ter hand te 
nemen. Evenmin kan de omstandigheid, 
dat van een plan in onderdeelen uitslui
tend het gedeelte, waarbij de gronden zijn 
bestemd voor park- en sportdoe/einden, in 
stand wordt gehouden, als een onrecht
vaardigheid jegens de eigenaars, die tevens 
bouwgrond fer p/aatse bezitten, warden 
aangemerkt, nu van de zijde der gemeente 
aankoop of onteigening is toegezegd en in 
het beroepschrift der gemeente uitdrukke
Jijk wordt te kennen gegeven, dat het in de 
bedoeling /igt, bij gemis van overeenstem
ming over aankoop de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting ten aanzien 
van die gronden toe te passen, zoodat de 
eigenaars dan van een schadeloosstelling 
in den zin van art. 92 Onteig.wet verzekerd 
zullen zijn. 20 Februari. 

Arn btenaren wet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z920 art. 58 ze 
en 2e lid, Alg. Rijksambtenarenreglement 
artt. 57, Bo en 96). - Een gehuwde amb
tenares, analyste bij den dienst der Rijks
/andbouwproefstations, wordt in verband 
met reorganisatie van dien dienst overge
p/aatst van Wageningen ( waar haar echt
genoot als ambtenaar werkzaam en woon
achtig is) naar Maastricht. Zij geelt geen 
gevolg aan den herhaalden oproep haar 
werkzaamheden in M . aan te vangen en 
wordt tenslotte op grand van art. Bo van 
het A .R.A.R. gestraft met ontslag. - Te
vergeefs wordt een beroep gedaan op art. 
57, lid I, van dat Reg/ement, krachtens 
hetwelk rekening moet warden gehouden 
met persoonlijkheid en omstandigheden 
van den ambtenaar, aan wien een andere 
betrekking wordt opgedragen. In casu im-
mers werd aan deze ambtenares geen an-
dere be trekking opgedragen ( zij kreeg in 
dezelfde betrekking een andere stand
plaats). - Evenmin kan een beroep wor-
den gedaan op art. 96 van het A.R.A.R., 
vermits hier in elk geval geen sp_rake kan 
zijn van verandering in de inrithting van 
het dienstvak, waardoor haar diensten 
overbodig waren geworden; deze waren bij -" · 
het dienstvak juist dringend v_ereisch . · ~ 
Geen onevenredigheid tusschen de stral en 
het feit (halsstarrigheid der ambtenares 
bij de weigering; de aan haar bekende be-
hoef te van den dienst aan haar werkzaam
heden). 20 Februari. 



Onderwijs (Lager). 
-=- Besluit van den Secr.-Gen. van Opvoe

ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet 19:w art. 101 bis). -
Daar B. en W. en in beroep Ged. Staten 
geweigerd hebben, ten behoeve van de 
beide godsdienstleeraren aan de onderwer
pelijke school af te geven het bewijs, be
doeld in art. 107 1e lid sub c, waren deze 
leeraren niet bevoegd tot het geven van 
bi}zonder onderwijs en konden zij reeds 
hierom niet warden beschouwd als vak
onderwijzers in den zin der wet. Het leit, 
dat art. 107 niet is opgenomen onder de 
voorschriiten, waaraan moet zijn voldaan 
ter verkrijging der vergoeding ex artikel 
IOI bis, doet hieraan niet al. 

25 Februari. 
Wonlngwet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
De aan het onderwerpelijk terrain gegeven 
bestemming, waardoor_ op dat terrein geen 
andere bouw wordt toegestaan dan van een 
kerk of ander groat gebouw, maakt het den 
eigenaar onmogelijk, dit grondstuk op nor
male wijze te bebouwen, en is dus· niet ge

rechtvaardigd, nu de eigenaar geenvoldoen
den waarborg heelt, dat hij in het door 
hem te Jijden nadeel in redelijke mate zal 
warden tegemoetgekomen; deze waarborg 
had kunnen bestaan in de toezegging van 
de zijde van het gemeentebestuur, het ter
rein binnen een bepaald tijdvak, b .v. 5 
jaren, aan te koopen of te onteigenen. 

3 M tiart. 
Himterwet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale 

Zaken. (Hinderwet art. a VII). - Een 
stortplaats voor vuilnis, waarbij een hou
ten foods staat, waarin bij koude het sor
teeren van vuil plaats heelt en waar voorts 
gesorteerde alval (lompen, balen, papier 
e. d.) wordt bewaard, terwijl het papier ter 
plaatse tot balen wordt verpakt, moet war
den geacht te behooren tot de in art. 2 on
der VII genoemde inrichtingen. 4 Maart. 

Invalldltelts- en ouderdomsverzekerlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 

865, Aldeeling A. V., betrellende lnvalidi
teitswet, enz. 6 Maart. 

Ongevallenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 

865, Aldeeling A . V., betreflende Invalidi
teitswet , enz. 6 Maart. 

Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 

865, Aldeeling A. V., betreflende lnvalidi
teitswet, enz. 6 M aart. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Van ,,alschuiving" kan niet warden ge
sproken, nu moet warden aangenomen, dat 
de armlastige zonder voorkennis van het 
burgerlijk armbestuur te W. te D. een 
huisje had gehuurd en met zijn meubilair 
daarheen verhuisd was. Aan dat armbe
stuur kan er geen verwijt van warden ge
maakt dat, nu tusschen dit armbestuur en 

dat te D. omtrent de ondersteuning van 
den armlastige geen overeenstemming was 
bereikt, het den door hem te W. genoten 
steun heelt ingetrokken, zoodra aan zijn 
bestuur bekend werd, dat de ondersteunde 
deze gemeente op eigen hand verlaten had. 

8 Maart. 
Gemeentebestuur. 
- .Besluit van den Secr. -Gen. van Binnen

landsche Zaken. (Gemeentewet art. 25 f). 
- Ten onrechte hebben Ged. Staten be
slist dat X door het aanvaarden van werk 
als houtbinder in de gemeentelijke bebos
sching heelt opgehouden raadslid te zijn, 
daar hij als houtbinder in dienst is geno
men door het Staatsboschbeheer, zij het 
ook voor de uitvoering van een werk ten 
behoeve der gemeente; als zoodanig is hij 
niet aan te merken als ambtenaar in den 
zin van art. 25 sub f. Een beroep op het 6e 
lid van art. 25 laalt, aangezien X niet in 
dienst der gemeente werkzaam was. 

8 Maart. 
Hinderwet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale 

Zaken. (Hinderwet art. 12 jis artt. 8 en 
15). - Ondanks het feit, dat B. en W. 
hebben nagelaten van hun besluit tot wei
gering van het ontslaan van den conces
sionaris van eenige voorwaarden eener hin
derwetsvergunning door aankor:idiging aan 
het publiek kennis te geven, is appellant 
niettemin in zijn beroep ontvankelijk, daar 
de in art. 15 1e lid bedoelde termijn geens
zins uitsluit de bevoegdheid om voor dien 
termijn in beroep te komen. - Een juiste 
uitlegging van art. 12 2e lid brengt mede, 
dat B. en W. geen beslissing mogen nemen 
op een verzoek om ontslag van een of meer 
voorwaarden - ook dan wanneer deze be
slissing alwijzend is - voordat aan de be
langhebbenden gelegenheid is gegeven be
zwaren in te brengen. Ook de omstandig
heid, dat de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden nog niet zijn opgevolgd, kan 
geen aanleiding geven om het voorschrift 
van art. 12 2e lid niet na te komen. 

10 Maart. 
Prljsopdrljving_s- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet 1939 art. 12; Sv. 
art. 350). - ,,Een verbod opzettelijk over
treden' ' beteekent: handelen terwijl men er 
zich van bewust is, dat die handeling ople
vert een overtreding van het verbod. Er 
bestaat geen reden om de voormelde woor
den, waar zij in de bepaling van art. 12 lid 
1 aanhef en onder b der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 voorkomen, in een 
van die eigenlijke beteekenis alwijkenden 
zin op te vatten. - De door het Hof aan 
het telaste gelegde gegeven uitlegging, vol
gens welke daarbij t. a. v. het bij gereq. 
bestaan hebbende opzet niets anders is ge
steld dan dat dit op het zich verschaflen 
van een grootere hoeveelheid, 2.4 K .G. 
kolfie dan zij of de bedoelde groep van 
personen gedurende een week placht te ge
bruiken gericht is geweest, moet, als zijnde 
met de woorden der telastelegging ver
eenigbaar, in cassatie warden geeerbiedigd. 

10 Maart. 



VI' ederopbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. 

· S. S.200. 5 Februari. Biz. 3. 
Mllltalre Zaken. 
- Besluit van den Secretaris0 Generaal van 

het bepartement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbrenging van aanhangige strafza
ken naar den gewonen strafrechter. 

S . S.201. 19 Maart. Biz. 4. 
Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbrenging van aanhangige strafza
ken naar den gewonen strafrechter. 

S. S.201. 19 Maart. Biz. 4. 
Paarden. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van -de Departementen van J ustitie en van 
Landbouw en Visscherij ter bevordering 
van de paardenfokkerij. 

S. S.202. 4 April. Biz. 5. 
Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie met betrek
king tot de berechting van strafzaken, ra
kende het economische !even. 

S. S .203. 7 April. Biz. 5. 
Huurbeschermlngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken, houdende bepalingen 
in verband met het eindigen van huur van 
onroerende goederen (Huurbeschermings
besluit 1941) . 

S. S.205. 25 April. Biz. 6. 
Effectenvernleuwlngsbeslult. 
- Besluit va·n de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Justitie tot regeling van de vervanging van 
waardepapieren, welke verloren gegaan 
dan we! in die mate geschonden zijn, dat 
zij onverhandelbaar zijn geworden (Effec
tenvernieuwingsbesluit 1941) . 

S . S .400. 13 Januari. Biz. 7. 
Wederopbouw. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de bijdragen van het Rijk ten behoeve 
van den wederopbouw en het herstel van 
door oorlogsgeweld beschadigde goederen, 
toebehoorende aan publiekrechtelijke en 
daarmede gelijkgestelde lichamen. 

· S. S .401. 20 Januari. Biz. 11. 
Flnancleele verhoudlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binne nlandsche Zaken tot regeling voor 
het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele .i_nkomstenbelas
ting. S. S.402. 4 Februari. Biz. 13. 

Wederopbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 

Justitie be.treffende credieten voor opbouw 
of herstel van onroerende goederen en 
~chepen. 

S . S.403. 5 Februari. Biz. 14. 
Werkloosheld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Za
ken, tot verlenging van ,den geldigheids- -
duur en tot wijziging der wet van 4 Maart 
1935, S . 76, en van eenige met die wet ver
band houdende wetten, alsmede tot rege
ling voor de begrootingsjaren 1940 en 1941 
van de gevolgen voor het Werkloosheids
subsidiefonds vap. de vervanging van de 
pestaande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. 

S. S.404. 5 Februari. Biz. 15. 
Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij betreffende niet 
geregistreerde Duitsche effecten. 

S. S.405. 24 Februari. Biz. 17. 
- Besluit v,m den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de aangifte van buitenlandsche vorde
ringen en andere niet in effecten be
lichaamde buitenlandsche waarden. 

S. S.406. 25 Februari. Biz. 17. 
Invoerrechten en accljuzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de verhooging van den tabaksaccijns. 

S . S.407. 28 Februari. Biz. 18. 
Tabakswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de verhooging van den tabaksaccijns. 

S . S.407. 28 Februari. Biz. 18. 
RJJwlelbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot in
trekking van de Rijwielbelastingwet 
(Staatsblad 1924, No. 306). 

Sleepvaart. 
S . S.411. 21 April. Biz. 19. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de sleepvaart in 
het bezette Nederlandsche gebied. 

S. S.550. 25 Februari. Biz. 19. 
Scheepvaart. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Hai;idel, 
Nijverheid en Sche.epvaart betreffende het 
herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot 
(Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart
vloot I). S. S.551. 6 Maart. Biz. 20. 

Dlstrlbutle-wet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van diverse 
goederen, benoodigd of vervaardigd in de 
chemische industrie) . 

S. S.601. 20 Januari. Biz. 22 . 
Jaar- en streekbeurzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 



bet Departement van Handel, Nijverbeid 
en Scbeepvaart betreffende jaarbeurzen 
en streekbeurzen. 

S . S .602. 22 Januari. Biz. 22. 
Dlstrlbutlewet. 
- Bescbikking van den Secretaris-Generaal 

van bet Departement van Handel, Nijver
beid en Scbeepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van plantaar
dige vezels). 

S . S .603 . 23 Januari. Biz. 23 . 
- B escbikking van den Secretaris-Generaal 

van bet Departement van Handel , Nijver
heid en Scbeepvaart, boudende wijziging 
van de Bescbikking No. 243/1940 inge
volge de Distributiewet 1939 (distributie 
van gasgeneratoren). 

S . S.604. 24 Februari. Biz. 23 . 
- Bescbikking van den Secretaris- Generaal 

van bet Departement van Landbouw en 
Visscberij , boudende wijziging van de Be
scbikking No. 143/1 940 ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van vleescb en 
vleescbwaren) . 

S . S .700. 4 Maart. Biz. 23 . 
- Bescbikking van den Secretaris-Generaal 

van bet Departement van Landbouw en 
Visscberij ingevolge de D istributiewet 1939 
(distributie van gevogelte). 

S. S.702. 4 April. Biz. 24. 
Lnchtbeschermln g. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandscbe :Zaken betreffende 
de instelling van een Lucbtbescbermings
ongevallenfonds. 

S. S .800. 3 Januari. Biz. 24. 
Ongevalleuverzekerln g. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal 

van de D epartementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandscbe Zaken betreffende 
de instelling van een Lucbtbescbermings
ongevallenfonds. 

S. S.800. 3 Januari . Biz. 24. 
Invalldltelts• en onderdomsverzekerln g. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Sociale Zaken be
treffende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering ter zake 
van renteverzekering. 

S. S .801 . 20 Februari. Biz. 25. 
Arbeld. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet D epartement van Sociale Zaken, bou
dende wijziging van bet Eerste Uitvoe
ringsbesluit ingevolge de Verordening No. 
8/1940 betreffende bet beperken van werk 
(Besluit No. 9/1940) . 

S . S.802. 1 Maart. Biz. 26. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Binnenlandscbe Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti
kelen 129 tot en met 146 van de gemeente
wet geregelde mogelijkbeid tot vorming 
van doelcorporaties. 

S. S .300. 29 Januari. Biz. 26. 
Brandweerwezen. 
-- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Binnenlandscbe Za-

ken betreffende bet brandweerwezen (Be
-sluit Brandweerwezen) . 

S. S.301. 19 Maart. Biz. 27. 
Persoon sbewljzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Binnenlandscbe Za
ken, boudende aanvulling van bet Besluit 
Persoonsbewijzen (Besluit No. 197/1940). 

Wonlugwet. 
S. S .302. 7 M ei. Biz. 28. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
scbe Zaken, van Financien, van Opvoe
ding, Wetenscbap en Cultuurbescberming, 
van Waterstaat, van Handel, Nijverbeid 
en Scbeepvaart en van Landbouw en Vis
scberij betreffende d e instelling van een 
Rijksdienst voor bet Nationale Plan. 

Natlonale Plan. 
S. S .303. 15 Mei. Biz. 28. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken, van Financien, van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
van Waterstaat, van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de instelling van een 
Rijksdienst voor het Nationale Plan. 

S. S.303 . 15 Mei. Biz. 28. 
Rljksbelastlngen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscberij 
en van Kolonien betreffende de verplicb
ting tot aangifte en betreffende amnestie 
op het gebied der belastingen en der de
viezen. S. S .408. 10 Maart. Biz. 30. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de verplich
ting tot aangifte en betreffende amnestie 
op het gebied der belastingen en der de
viezen. S . S.408. 10 Maart. Biz. 30. 

Rljksbelastlngen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, boudende 
wijziging van het Besluit Nr. 52/1941 be
treffende de verplichting tot aangifte en 
betreffende amnestie op bet gebied der 
belastingen en der deviezen. 

S . S.410. 3 April. Biz'. 32 . 
Devlezeuverkeer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging van bet Besluit Nr. 52/r941 be
treffende de verplicbting tot aangifte en 
betreffende amnestie op bet gebied der 
belastingen en der deviezen. 

. S. S .410. 3 April. Biz. 32. 
Vervoermlddelen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Waterstaat, bouden
de opricbting van een organisatie, welke 
den naam ,.Eigen Vervoerders Organisatie 
(E.V .O.)" draagt. · 

S . S.552. 26 Mei. Biz. 32 . 
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§ 3-

Diese Verordnun~ tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 14. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindiscium Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

An 1 age. 

N °. 127. 

II . Juli 1941. VER0RDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium fiir Handel, 
Gewerbe :.md Schiffahrt zur Durch
fiihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Gold und Silber). (Ver
ordnungsblatt, Stiick 29). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes I9J9 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den ~§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Gold und Silber sind Zuteilungswaren im 
Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 
1939. 

§ 2. 

Die zur Durchfiihrung des § I erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tar im Ministerium fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 11. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewe;be 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 128. 

lJ. Juli 1941. VER0RDNUNG des General
sekretars im Ministerium fiir Landwirt
schaft und Fischerei zur Durchfiihrung 
des Zuteilungsgesetzes 1939 (Zuteilung 
vonKonfitiiren u.a.). (Verordnungsblatt, 
Stlick 29). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
-gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 Juli 1941. 
De Rijkscommi'ssaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

B ij 1 age. 

N °. 127. 

II Juli 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van goud en zilver) . (Ver
ordeningenblad, Stuk 29). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Goud en zilver worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van art. 1 noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid, en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
'sGravenhage, II Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 128. 

8 Juli 1941. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
jam e.d.) . (Verordeningenblad,Stuk 29). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (StaatsbladNo. 633) en in overeenstem
ming met de§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/i 940 van den Rijkscommissaris v oor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Alie Sorten von Konfitiiren, Marmeladen, Alie soorten ja m , huishoudjam, vruchten-
Friichtenkonfitliren, Wurzelkonfitiiren, Rha- jam, worteljam, rhabarberjam, huishoud-
barberkonfitiiren, Rhabarbermarmeladen, rhabarberjam, marmelade, vruchtenmarme-
Orangen- und Zitronenmarmeladen, Frucht- lade, huishoudmarmelade, vruchten gelei, 
..._-~ - 19 
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marmeladen, Haushaltorangen- und zitronen
marmeladen, Fruchtgelee, Haushaltgelee, 
Geleeersatz, Kandissirup, Haushaltsirup, 
Kiichensirup, Rohr- und Riibensirup, Mela
do, Apfelkraut, Sirupersatz, Haushaltapfel
kraut, sauerlichem Apfelkraut, sauerlichem 
Haushaltapfelkraut, Birnensirup, Haushalt
birnensirup, Honig, Kunsthonig, gezuckerten 
Qbstkonserven, Fruchtmus, Fruchtsaften, 
Friihstiickingwer, Haushaitfriihstiickingwer, 
Ingwersirup, Schokoladenpaste, Haushalt
schokoladenpaste, aromatisierter karamelli
sierter magerer Kondensmilch mit Zucker, 
anderen ahnlichen Brotaufstrichpasten sowie 
Fruchtpiiree, ausgenommen Tomatenpiiree, 
sind Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchfi.ihrung des Artikels 1 er
forderlichen Vorschriften werden vom Gene
ralsekretar im Ministerium fi.ir Landwirt
schaft und Fischerei erlassen. 

§ 3 . 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 8. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N°. 129. 

9. ]uni z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fi.ir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfi.ir
rung des Zuteilungsgesetzes 1939 (Zuc 
teilung van Magermilchpulver). (Ver
ordnungsblatt, Stiick 29). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ l , 

,,Magermilchpulver" im Sinne dieser Ver
ordnung ist entrahmte Milch, die <lurch Aus
diinsten oder in anderer Weise in Pulver
form gebracht wurde. 

§ 2. 

Magermilchpulver ist Zuteilungsware im 
Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 
1939. 

§ 3· 
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huishoudgelei , namaakgelei, kandijstroop, 
huishoudstroop, keukenstroop, riet- en biet
suikerstroop, melado, appelsiroop, namaak
appelsiroop, huishoudappelsiroop, rinsche 
appelsiroop, rinsche huishoudappelsiroop, 
perensiroop, huishoudperensiroop, honing, 
kunsthoning, vruchten op siroop, vruchten
moes, vruchtensaus, ontbijtgember, huis
houdontbijtgember, gembersiroop, chocola
depasta, huishoudchocoladepasta, gearoma
tiseerde en gecarameliseerde gecondenseerde 
magere m elk met suiker, andere soortgelijke 
boterhampasta's, alsmede vruchtenpuree, 
met uitzondering van tomatenpuree, worden 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
d-ige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Juli 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 129. 

9 ]uni z94z. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
mager melkpoeder) . (Verordeningen
blad, Stuk 29). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt bt
paald: 

Artikel 1. 
Voor de toepassing van deze beschikking 

wordt verstaan onder ,,mager melkpoeder": 
ontroomde melk, welke door uitdampen _of 
op andere wijze is gebracht tot poedervorm. 

Artikel 2 . 

Mager melkpoeder wordt aangewezen als 
distributiegoed in den zin van artikel 4 van 
de Distributiewet 1939. 

Artikel 3. 
Die zur D urchfiihrung des § 2 erforder- De voor de uitvoering van artikel 2 noo-

lichen Vorschriften werden vom Generalse- dige voorschriften worden door den Secre-
kretar im Ministerium fiir Landwirtschaft taris-Generaal van het Departement van 
und Fischerei erlassen. Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

§ 4 . Artikel 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver- Deze beschikking treedt in werking op den 

kiindung in Kraft. dag harer afkondiging. -
D en Haag, am 9. Juni 1941. 's-Gravenhage, 9 Juni 1941. 

Der G .-S. im Min. fiir Landwirtschaft De S .- G. van het Dep. van Landbouw 
und Fischerei, · e Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. -- H. , . :1-RSeHFEhl;l_ -



1941 291 

N°. 130. 

z8. Juli z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederliin
dischen Gebiete i.iber die Altersgrenze 
der Richter. (Verordnungsbiatt, Sti.ick 
30.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ l , 

(1) Richter im Sinne dieser Verordnung 
sind die in den Artikeln 37, Absatz 3, 51, Ab
satz 1, 62, Absatz 1, 84, Absatz 1, des nieder
liindischen Gerichtsverfassungsgesetzes be
zeichneten Mitglieder der Gerichte. 

(2) Fur die Anwendung dieser Verord
nung steht der Generalstaatsanwalt beim 
Obersten Gerichtshof (Hooge Raad) den im 
Absatz 1 genannten Richtem gleich. 

§ 2. 

(1) Die Richter treten mit Beginn des 
Monats, der auf den Monat folgt, in dem sie 
das 65. Lebensjahr vollendet haben, in den 
Ruhestand. 

(2) Soweit § 3 nichts anderes bestimmt, 
treten Richter, die am Tage des Inkrafttre
tens dieser Verordnung das 65. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, mit diesem Tage in 
den Ruhestand. 

§ 3. 
Abweichend von der Bestimmung des § 2, 

Absatz 1, treten Richter an den Oberlandes
gerichten ( gerechtshoven), Landgerichten 
( arrondissements-rechtbanken) und Amts
gerichten (kantongerechten) 

des Geburtsjahrgangs 1871 am 1. Oktober 
1941; 

des Geburtsjahrgangs 1872 am 1. Januar 
1942; 

des Geburtsjahrgangs 1873 am 1. April 
1942; 

des Geburtsjahrgangs 1874 am x. Juli 
1942; 

des Geburtsjahrgangs 1875 am x. Oktober 
1942; 

des Geburtsjahrgangs 1876 am 1. Januar 
1943; 

des Geburtsjahrgangs 1877 und der Ge
burtsmonate Januar, Februar und Miirz 
1878 am x. April 1943 
in den Ruhestand. 

§ 4 . 

N °. 130. 

z8 Juli z94r. VERORDENING van den 
Rijkscotnmissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende vaststel
ling van de ouderdomsgrens voor rech
ters. (Verordeningenblad, Stuk 30.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 
(1) Onder rechters worden in deze ver

ordening verstaan de rechters, genoemd in 
artikel 37, lid 3, artikel 51, lid 1, artikel 62 , 
lid 1, en artikel 84, lid 1, van de Wet op de 
rechterlijke organisatie en het beleid der jus
titie. 

(2) Voor de toepassing van dit besluit 
wordt de procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad met de rechters, bedoeld in het eerste 
lid, gelijkgesteld. 

Artikel 2. 

(1) Den rechters wordt met ingang van 
de maand, volgende op de maand, waarin zij 
den vollen ouderdom van vijf en zestig jaren 
hebben bereikt, ontslag verleend. 

(2) Onverminderd het bepaalde bij ar
tikel 3 wordt aan rechters, die op den dag 
van het in werking treden van deze verorde
ning den vollen ouderdom van ...,;jf en zestig 
jaren reeds hebben bereikt, met ingang van 
dien dag ontslag verleend. 

Artikel 3. 
In afwijking van het bepaalde bij artikel 

2, lid 1, wordt den rechters bij de gerechts
hoven, de arrondissementsrechtbanken en de 
kantongerechten, 

geboren in het jaar 1871, met ingang van 
1 October 1941 ; 

geboren in het jaar 1872, met ingang van 
1 Januari 1942; 

geboren in het jaar 1873, met ingang van 
l April 1942; 

geboren in het jaar 1874, met ingang van 
l Juli 1942; 

geboren in het jaar 1875, met ingang van 
1 October 1942; 

geboren in het jaar 1876, met ingang van 
1 Januari 1943; 

geboren in het jaar 1877 of in de maanden 
Januari, Februari of Maart 1878, met ingang 
van 1 April 1943 
ontslag verleend. 

Artikel 4. 

(1) Wenn es die Interessen der Rechts- (1) Wanneer het belang der rechtsple-
pflege erfordem, konnen Richter ausnahms- ging zulks eischt, kunnen rechters bij wijze 
weise uber den in den §§ 2 oder 3 vorge- van uitzondering ook na het tijdstip, bedoeld 
sehenen Zeitpunkt hinaus in Arnt belassen in de artikelen 2 of 3, in hun ambt worden 
werden. gehandhaafd. 

~) Gehort der Richter, der gemiiss Ab- (2) Behoort de rechter, wiens aanblijven 
satz 1 im Arnt belassen werden soll, zu den in verband met het bepaalde bij het vorige 
Beamten, deren Ernennung sich der Reichs- lid in overweging is genomen , tot die ambte-
kommissar fi.ir die besetztenniederlandischen naren, wier benoeming de Rijkscommissaris 
Gebiete vorbehaiten hat, s "fft..__die die voor het bezette Nederlandsche gebied zich - ~ -
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Entscheidung im Sinne des Absatzes 1; in 
den iibrigen Fallen trifft sie der General
sekretiir im Ministerium flir Justiz. 

(3) Bei der Entscheidung nach den Ab
satzen 1 und 2 wird zugleich der Zeitpunkt 
festgesetzt, an dem der Richter in den 
Ruhestand tritt. 

§ s. 
Diese Verordnung tritt am 1. September 

1941 in Kraft. 
Den Haag, am 18. Juli 1941. 

ber Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-!NQUART. 

N°. 131. 

zB. Juli z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars flir die besetzten niederlan
dischen Gebiete iiber die Errichtung 
eines deutschen Seemannsamts in Rot
terdam. (Verordnungsblatt, Stiick 30). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiih
ren; iiber Ausiibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Zur Wahmehmung der Aufgaben aus der 
deutschen Seemannsordnung vom 2. Juni 
1902 (RGBl. S. 175), die bis zum 18. Mai 
1940 von dem deutschen Konsulat in Rot
terdam als Seemannsamt erfiillt wurden, 
wird ein deutsches Seemannsamt in Rotter
dam errichtet. 

§ 2. 

(1) Die Befugnisse des Seemannsamts 
und das Verfahren vor ihm bestimmen sich 
nach den Von;chriften der deutschen See
mannsordnung nebst ihren N achtragen und 
den zu ihrer Durchfiihrung erlassenen Ver
ordnungen und Bekanntmachungen. 

(2) Das Seemannsamt in Rotterdam ist 
im Rahmen der im·Absatz 1 erwahnten Vor
schriften zustiindig fiir die Schiffsmann
schaften aller deutschen See- und Binnen
schiffe, die das Recht haben, die Reichs
flagge zu fiihren , und einen Hafen in den 
besetzten niederlandischen Gebieten anlau
fen. 

(3) Zur Schiffsmannschaft gehoren die 
fiir deutsche Schiffe im Sinne des Absatzes 
2 angeheuerten oder angestellten Pen;onen 
jeder Staatsangehorigkeit mit Ausnahme der 
Lotsen. 

(4) Fiir die Schiffsmannschaft von Bin
nenschiffen gelten nur die Vorschriften des 
Vierten, Fiinften und Sechsten Abschnitts 
der Seemannsordnung. Sie sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 3· 
Das Deutsche Landesgericht in den be-

heeft voorbehouden, dan wordt de beslissing 
in den zin van het vorige lid door dezen ge
geven; in alle andere gevallen beslist de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Justitie. 

(3) Tegelijk met een beslissing overeen
komstig de twee vorige leden wordt het tijd
stip bepaald, met ingang waarvan den rech
ter ontslag zal warden verleend. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op 1 

September 1941. 
's-Gravenhage, 18 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p_ebied, 

SEYSS-!NQUART. 

z8 Juli z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de in
stelling van een Duitsch .,Seemanns
amt" te Rotterdam. (Verordeningenblad, 
Stuk 30). 

Op grand van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Ter vervulling van de taak, neergelegd in 
de Duitsche Zeeliedenwet (Seemannsord
nung) van 2 Juni 1902 (R.W.B., blz. 175), 
welke tot 18 Mei 1940 door het Duitsche 
Consulaat te Rotterdam in deszelfs hoeda
nigheid van .,Seemannsamt" werd vervuld, 
wordt een Duitsch ,,Seemannsamt" te Rot
terdam ingesteld. 

Artikel 2. 

(1) De bevoegdheden van en de gang 
van zaken bij het ,,Seemannsamt" zijn gelijk 
aan die, voorgeschreven in de Duitsche Zee
liedenwet, zooals deze wet sindsdien is gewij
zigd en aangevuld, en in de verordeningen en 
bekendmakingen ter uitvoering daarvan. 

(2) Het .,Seemannsamt" te Rotterdam 
is binnen het kader van het in het eerste lid 
bepaalde bevoegd ten aanzien van de beman
ningen van alle Duitsche zee- en binnensche
pen, welke het recht hebben de (Duitsche) 
Rijksvlag te voeren en een haven in het be
zette Nederlandsche gebied aanloopen. 

(3) Tot de bemanning behooren de voor 
Duitsche schepen, als bedoeld in het tweede 
lid, aangenomen of aangestelde pen;onen van 
elke nationaliteit, met uitzondering van lood
sen. 

(4) Voor de bemanning van binnensche
pen geldt slechts het bepaalde bij de Vierde, 
Vijfde en Zesde Afdeeling ( Abschnitt) van 
de Zeeliedenwet. Deze afdeelingen vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3. 
V~n beslissingen van het Duitsche .,See-- ------
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setzten niederliindischen Gebieten ist fur ge
richtliche Entscheidungen gegen Bescheide 
des deutschen Seemannsamts im Sinne des 
§ 124 der Seemannsordnung ausschliesslich 
zustiindig. Die Entscheidungen des Deut
schen Landesgerichts unterliegen keinem 
Rechtsmittel. 

§ 4· 
(r) Das deutsche Seemannsamt in Rot

terdam untersteht der Dienstaufsicht des 
Reichskommissars flir die besetzten nieder
liindischen Gebiete ( Generalkommissar ftir 
Verwaltung und Justiz) oder der von die
sem beauftragten Stelle. 

(2) Der Leiter des Seemannsamts wird 
vom Reichskommissar ernannt. 

§ 5-
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft. 
D en Haag, am 18. Juli 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 132. 

9 . Juli 194z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretiirs im Ministerium ftir Volks
aufkliirung und Kilnste Uber die Pflicht
vorflihrung von Filmen. (Verordnungs
b/att, Sti.ick 30). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
filr die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) D er Generalsekretiir im Ministerium 
filr Volksaufkliirung und Kilnste kann die 
Untemehmer von Lichtspieltheatern ver
pflichten, bestimmte Filme wegen ihres gros
sen volksaufkliirerischen, erzieherischen oder 
kulturellen Wertes vorzufilhren. 

( 2) Der im Absatz 1 bezeichnete Gene
ralsekretiir kann gleichzeitig anordnen, <lass 
diese Verpflichtung filr alle L ichtspieltheater 
in den Niederlanden oder nur flir bestimmte 
Lichtspieltheater gilt, und femer nahere Be
stimmungen Uber die Zeitpunkte der Pflicht
vorfilh,ung treffen. 

(3) Die Massnahmen gemass den Absiit
zen 1 und 2 werden im ,,Nederlandsche 
Staatscourant" verkilndet. 

§ 2. 

(1) W er eine ihm nach § 1 obliegende 
Verpflichtung nicht oder nicht vollstiindig 
erflillt oder erfilllen liisst, wird mit Haft bis 
zu zwei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
flinftausend Gulden bestraft. 

mannsamt" kan beroep, als bedoeld in § 124 

van de Zeeliedenwet, uitsluitend worden ge
bracht voor het Duitsche Landgerecht in het 
bezette Nederlandsche gebied. Tegen de be
slissingen van het Duitsche Landgerecht kan 
met geen rechtsmiddel worden opgekomen. 

Artikel 4. 
(1) Het Duitsche ,,Seemannsamt" te 

Rotterdam is onderworpen aan het toezicht 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-G ene
raal voor Bestuur en Justitie) of van de door 
dezen aangewezen instantie. 

(2) D e !eider van het ,,Seemannsamt" 
wordt benoemd door den Rijkscommissaris. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 18 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche Rebied, 

SEYSS-lNQU ART. 

N:0 , 132. 

9 Juli 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betreffen
de het verplichtend stellen van de ver
tooning van bepaalde films. (Verorde
ningenb/ad, Stuk 30). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/, 940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) D e Secretaris-G eneraal van het D e
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
kan de ondememers van bioscopen v erplich
ten bepaalde films vanwege hun groote volks
voorlichtende, opvoedkundige of cultureele 
waarde te vertoonen. 

(2) De Secretaris-G eneraal voornoemd 
kan hierbij bepalen, dat deze verplichting 
geldt voor alle bioscopen in Nederland dan 
we! voor bepaaldelijk aan te wij zen biosco
pen, en voorts nadere bepalingen vaststellen 
omtrent de tijdstippen der verplichte ver
tooning. 

(3) De maatregelen, bedoeld in het eer
ste en tweede lid, worden in d e N ed erland
sche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 2. 

(1) Hij die een verplichting, hem opge
legd krachtens het vorige a rtikel , geheel of 
ten deele niet nakomt, of niet na doet ko
meR, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van t en 
hoogste vijf duizend gulden. 

( 2) Ebenso wird der gesetzliche Vertre- (2) Met dezelfde stra f wordt gestraft de 
ter einer juristischen Person bestraft, auf wettige vertegenwoordiger van een rechts-
dessen Vorsatz oder Fahrlassigkeit es beruht, persoon, aan wiens opzet of schuld het te wij -
dass die juristische Person eine ihr nach § 1 ten is, dat de rechtspersoon een verplichting, -



obliegende Verpflichtung nicht erfi.illt. 

(3) Die nach diesem Paragraphen straf
baren Handlungen. sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 
Den Haag, am 9. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. liir Volksaulklarung 
und Kiinste, 

T. GOEDEWAAGEN. 

N °. 133. 

25. Juli r94r . ERSTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete tiber einige 
B estimmungen, betreffend die nieder
landische Staatsangehorigkeit. (Verord
nungsblatt, Sttick 31.) 

Auf Grund des § -~ des Erlasses des Ftih
rers tiber Austibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Militarischer oder ziviler Dienst im 
Kampf gegen den Bolschewismus ist kein 
fremder Kriegs- oder Staatsdienst im Sinne 
des Artikels 7, Absatz 1, Z iffer 4, des Ge
setzes tiber die niederlandische Staatsange
horigkeit und die Einwohnerschaft (Wet op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap) vom 12. Dezember 1892 (Staatsblatt 
Nr. 268) in der Fassung des Gesetzes vom 
15. Dezember 1938 (Staatsblatt Nr. 204); 
diese Bestimmung findet auf solche Dienste 
keine Anwendung. 

§ 2. 

Diese Verordnung txitt am Tage ihrer Ver
ktindung mit Rtickwirkung vom 22 . Juni 
1941 in Kraft. 

D en Haag, am 25. Juli 1941. 
Der R eichskommissar fiir die besetzten 

niederlandische Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

0
• 134. 

25. Juli r94r. ZWEITE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
n iederlandischen G ebiete i.iber einige 
Bestimmungen, betxeffend die nieder
landische Staatsangehorigkeit. (Ver
ordnungsblatt, S t i.ick 31.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Ftih
iers tiber Austibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 
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voortvloeiend uit het vorige artikel, niet na
komt. 

(3) De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 Juli 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Volksvoor
lichting en Kunsten, 

T. G OEDEWAAGEN. 

N°. 133. 

25 Juli r94r. EERSTE. VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
eenige b epalingen ter zake van het Ne
derlanderschap. (Verordeningenblad, 
Stuk 31.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Ftihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 
Militaire of civiele dienst in den strijd 

tegen het bolsjewisme is geen vreemde krijgs
of staatsdienst, als bedoeld in artikel 7, lid 1, 

onder 4° ., van de Wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd b ij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad No. 204) . Het 
in genoemd artikel bepaalde is op zoodanigen 
dienst niet van toepassing. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot op 22 Juni 1941. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 134. 

25 Juli r94r . TWEEDE VERORDENING 
van d en Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
eenige b epalingen ter zake v an het Ne
derlanderschap. (Verordeningenblad, 
Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Ftihrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

---..;__ 
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§ I. 

(I) Auf niederliindische Staatsangehori
ge, die in deutsche Dienste treten, findet Ar
tikel 7, Absatz 1, Ziffer 4, des Gesetzes 
Uber die niederliindische Staatsangehorig
keit und die Einwohnerschaft (Wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap) 
vom I2. Dezember I892 (Staatsblatt Nr. 
268) in der Fassung des Gesetzes vom IS, 
Dezember 1938 (Staatsblatt Nr. 204) nur 
dann Anwendung, wenn der Betroffene oder, 
falls er minderjiihrig ist, sein gesetzlicher 
Vertreter an seiner Statt binnen einem Jahre 
nach dem Antritt des Dienstes erkliirt, dass 
er auf die niederliindische Staatsangehorig
keit verzichtet. 

(2) Die Erkliirung gemiiss Absatz 1 ist 
gegeni.iber dem Bi.irgermeister der Gemein
de abzugeben, in deren Bevolkerungsregister 
der Betroffene eingetragen ist oder zuletzt 
eingetragen war. Ist oder war der Betroffene 
in das Zentrale Bevolkerungsregister einge
tragen, so tritt der Leiter der Staatlichen 
Inspektion der Bevolkerungsregister (Hoofd 
der Rijksinspectie van de bevolkingsregis
ters) an die Stelle des Bi.irgermeisters. Ent
sprechendes gilt, wenn der Betroffene noch 
niemals in ein niederliindisches Bevolke
rungsregister eingetragen war. 

(3) Die Erkliirung gemiiss Absatz 1 ist 
der im Absatz 2 bezeichneten Behorde ent
weder mi.indlich zu Protokoll oder schriftlich 
abzugeben; wird sie schriftlich abgegeben, 
so muss die Unterschrift des Erkliirenden von 
einer auf Grund der geltenden Rechtsvor
schriften dazu befugte_n Behorde (Dienst
stelle) oder Person beglaubigt sein. 

(4) Die im Absatz 2 bezeichnete Behorde 
hat dem Erkliirenden gebi.ihrenfrei eine Be
scheinigung d ari.iber zu erteilen, dass er die 
Erkliirung abgegeben hat; in der Bescheini 
gung ist i.iberdies der Zeitpunkt der Erklii
rung anzugeben. 

§ 2. 

Die Erkliirung gemiiss ~ 1, Absatz 1, wirkt 
auf den Zeitpunkt zuri.ick, zu dem der Be
troffene die niederliindische Staatsangeho
rigkeit verloren haben wUrde. 

§ 3· 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verki.indung mit RUckwirkung vom 10. 
Mai 1940 in Kraft. 

(2) Die Frist des § 1, Absatz 1, liiuft 
fi.ir niederlandische Staatsangehorige, die in 
der Zeit zwischen dem Inkrafttreten und der 
Verktindung der Vorschriften der §§ I und 2 

in deutsche Dienste getreten sind, bis zum 
10. Mai 1942. 

- Den Haag, am 25. Juli 1941. 
Der ·Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandische Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

Artikel 1 . 

(1) Op Nederlanders, die in Duitschen 
dienst treden, is het bepaalde bij artikel 7, 
eerste lid, onder 4°., van de Wet op bet Ne
derlanderschap en het ingezetenschap van 12 
December 1892 (Staatsblad No. 268), zooals 
deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad No. 204), 
slechts dan van toepassing, wanneer de be
treffende persoon of, indien deze minderjarig 
is, zijn wettelijke vertegenwoordiger voor 
hem binnen een jaar, nadat hij in Duitschen 
dienst is getreden, verklaart, dat hij afstand 
doet van zijn Nederlanderschap. 

(2) Een verklaring, als bedoeld in het 
vorige lid, dient te worden afgelegd tegen
over den burgerneester der gemeente, in wel
ker bevolkingsregister de betreffende per
soon is ingeschreven of laatstelijk was inge
schreven. Is of was de betreffende persoon 
in het centrale bevolkingsregister ingeschre
ven, dan treedt in de plaats van den burge
meester het Hoofd van de Rijksinspectie van 
de bevolkingsregisters. Hetzelfde geldt, in
dien de betreffende persoon nog nirnmer in 
een Nederlandsch bevolkingsregister was in
geschreven. 

(3) De verklaring, als bedoeld in lid 1, 

dient hetzij ten overstaan van de in lid 2 ge
noemde instantie, hetzij schriftelijk aan haar 
te worden afgegeven ; in het eerste geval 
wordt van de verklaring proces-verbaal op
gemaakt; indien zij schriftelijk wordt afge
geven, dient de handteekening van hem, die 
de verklaring aflegt, door een daartoe op 
grand van de geldende rechtsvoorschriften 
bevoegde instantie (dienst) of persoon te 
zijn gelegaliseerd. 

(4) D e in lid 2 genoemd_e instantie dient 
hem, die de verklaring aflegt, kosteloos een 
schriftelijke bevestiging te geven, dat en 
wanneer hij de verklaring heeft afgegeven. 

Artikel 2. 

De verklaring, als bedoeld bij het eerste 
lid van het voorgaande artikel, heeft terug
werkende kracht tot op het tijdstip, waarop 
de betreffende persoon het Nederlanderschap 
zou hebben verloren. 

Artikel 3. 
(1) D eze verordening treedt in werking 

op den dag barer afkondiging met terugwer
kende kracht tot op 10 Mei 1940. 

(2) De termijn, bedoeld in artikel 1, lid 
1, loopt tot en met 10 Mei 1942, wanneer de 
betreffende persoon v66r den dag van afkon
diging dezer v erordening in Duitschen dienst 
is getreden. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-!NQUART. 
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z5. Juli 1941. VERORDNUNG des Reicbs
kommissars fur die besetzten niederliin
discben Gebiete Uber den Dienst von 
Niederliindern in der deutscbes Webr
macbt, derWaffen-SSoder der Freiwilli
gen L egion Niederlande. (Verordnungs
blatt, StUck 31.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUb
rers Uber AusUbung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne icb: 

§ I, 

Dienstleistung von Niederliindern in der 
deutscben Webrmacbt, der Waffen-SS oder 
der Freiwilligen Legion Niederlande erflillt 
nicbt den Tatbestand der Artikel 101 bis 103 
des niederlandiscben Strafgesetzbucbs. 

§ 2, 

, Diese Verordnung tritt am Tage ibrer Ver
klindung mit RUckwirkung vom 10. Mai 1940 
in Kraft. 

Den Haag, am 25. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandische Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

z5. Juli 1941. VERORDNUNG des Reicbs
kommissars flir die besetzten niederlan
discben Gebiete Uber die FUrsorge fur 
Freiwillige bei der deutscben Webr
macbt, der Waffen-SS und der Freiwil

ligen Legion Niederlande. (Verordnungs
blatt, Stlick 31.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUb
rers Uber Auslibung der R egierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom r8. Mai r940 
(RGBI. I S . 778) verordne icb : 

ABSCHNITT I. 

Sicherung des Arbeitsp/atzes. 

§ I. 

(r) Die beiderseitigen Recbte und Pflicb
ten aus einem Dienstverbiiltnis, das ein zur 
Webrdienstleistung in die deutsche Wehr
macbt, die Waffen-SS oder die Freiwillige 
Legion Niederlande Aufgenommener als Ar
beitnebmer gescblossen hat, ruben wabrend 
der Zeit der Wehrdienstleistung, soweit sicb 
nicbt aus den Absatzen 2 bis 4 etwas anderes 
ergibt. 

(2) Steht einer der im Absatz 1 bezeicb
neten Arbeitnebmer im Dienst des Staates, 
einer Provinz, einer Gemeinde oder einer an
deren offentlichrechtlichen Korperscbaft, so 
erbalt er 

r) wenn er unverbeiratet ist, 80 v. H.; 

N °. 135. 

zs Juli 194z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandscbe gebied betreffende den 
dienst van Nederlanders bij de Duitscbe 
Weermacbt, de ,,Waffen-SS" of betVrij
willigerslegioen N ederland. (Verorde
ningenblad, Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van bet Decreet van 
den FUbrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdbeden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r . 
Het verricbten van diensten door Neder

landers bij de Duitscbe Weermacbt, de 
;,waffen-SS" of bet Vrijwilligerslegioen 
Nederland levert niet een der feiten, om
scbreven in de artikelen IOI tot en met ro3 
van bet Wetboek van Strafrecbt, op. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag barer afkondiging met terugwerkende 
kracbt tot op 10 Mei r940. 

's-Gravenbage, 25 Juli r94r . 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS-INQUART. 

N °. 136. 

zs Juli 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandscbe gebied betreffende eenige 
sociale voorzieningen ten beboeve van 
vrijwilligers bij de Duitsche Weermacbt, 
bij de ,,Waffen-SS" en bij bet Vrijwil
ligerslegioen Nederland. (Verordenin
genblad, Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van bet Dec:eet van 
den FUbrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdbeden in Nederland van r8 
Mei r940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Zekerstelling van de dienstbetrekking. 

Artikel 1. 
(r) De wederzijdsche recbten en ver

plicbtingen, voortspruitende uit een dienst
betrekking, welke een persoon, die tot het 
verrichten van militairen dienst wordt opge
nomen in de Duitscbe Weermacbt, de ,,Waf
fen-SS" of bet Vrijwilligerslegioen Neder
land, als werknemer heeft aangegaan, wor
den opgescbort zoolang hij militairen dienst 
verricht, behoudens de afwijkingen volgens 
de leden 2 tot en met 4. 

(2) Staat een werknemer, als bedoeld in 
bet voorgaande lid, in dienstbetrekking tot 
bet Rijk, een provincie, een gemeente of een 
ander publiekrechtelijk lichaam, dan ont
vangt hij 

r) indien bij ongebuwd is, tachtig ten 
bonderd, 
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2) wenn er verheiratet ist und 
a) keine unterhaltsberechtigten Kinder 

hat, 90 v. H.; 
b) weniger als ·drei unterhaltsberechtigte 

Kinder hat, 94 v. H.; 
c) drei oder vier unterhaltsberechtigte 

Kinder hat, 97 v. H.; 
d) fi.inf oder mehr unterhaltsberechtigte 

Kinder hat, 100 v. H. 
der Beziige weiter, die er erhalten wiirde, 
falls er nicht Wehrdienst leisten wiirde. 

(3) Steht ein Arbeitnehmer nicht im 
Dienste einer der im Absatz 2 bezeichneten 
Korperschaften und gewahrt der Arbeitgeber 
ihm sein Gehalt oder seinen Lohn ganz oder 
teilweise fort, so kann der Arbeitgeber vom 
Staat verlangen, <lass ihm das Geleistete bis 
zur Hohe der Satze des Absatzes 2 ersetzt 
wird. 

(4) Die Zeit der Wehrdienstleistung 
wird, was das Dienstalter, das Aufriicken in 
eine hohere Gehalts- oder Lohnstufe und die 
Aussichten auf Beforderung betrifft, voll an
gerechnet. 

(5) Der Arbeitgeber kann das Dienstver
haltnis nicht kiindigen; er kann auch keinen 
Antrag nach Artikel 1639w des niederlandi
schen Biirgerlichen Gesetzbuches stellen. Das 
Kiindigungsrecht des Arbeitnehmers bleibt 
unberiihrt. 

(6) Unter Dienstverhaltnis ist im Sinne 
dieses Paragraphen auch das Beamtenver
haltnis und das Lehrverhaltnis zu verstehen. 

ABSCHNITT II. 
Familienfiirsorge. 

§ 2 . 

(r) Die Angehorigen von Mitgliedern der 
Freiwilligen Legion Niederlande (im folgen
den kurz: ,,Freiwilligen") erhalten zur Siche
rung des notwendigen Lebensbedarfs Fami
lienurU:erhalt. 

(2) D er Familienunterhalt ist keine 
Leistung der offentlichen Fiirsorge. Er ist 
nicht zuriickzuerstatten. Er unterliegt nicht 
der Pfandung. 

§ 3. 
(r) Wird ein Freiwilliger vermisst, so 

wird der Familienunterhalt wahrend des Ver
misstseins fortgewahrt. 

(2) Gerat ein Freiwilliger in Gefangen
schaft oder wird er im neutralen Ausland in
terniert, so wird der Familienunterhalt wah
rend der Dauer der Gefangenschaft oder der 
Intemieurung fortgewii.hrt. 

§ 4· 
(r) Zurn Familienunterhalt berechtigt 

sind 
r) die Ehefrau und die ehelichen oder 

legitimierten Kinder des Freiwilligen sowie 
die mit der Ehefrau zusammenlebenden 
Stiefkinder des Freiwilligen; 

2) die unehelichen Kinder des Freiwil
ligen, wenn <lessen Verpflichtung feststeht, 
ihnen Unterhalt zu gewahren; 

2) indien hij gehuwd is en 
a) geen kinderen moet onderhouden, ne

gentig ten honderd, 
b minder dan drie kinderen moet onder

houden, vier en negentig ten honderd, 
c) drie of vier kinderen moet onderhou

den, zeven en negentig ten honderd, 
d) vijf of meer kinderen moet onderhou

den, honderd ten honderd, 
van hetgeen hij zoude ontvangen, wanneer 
hij geen militairen dienst zou verrichten. 

(3) Staat een werknemer niet in dienst
betrekking tot een der in het voorgaande lid 
bedoelde lichamen en keert de werkgever 
hem zijn loon verder geheel of gedeeltelijk 
uit, dan kan de werkgever verlangen, dat het 
Rijk het aldus door hem uitgekeerde binnen 
de in het voorgaande lid aangegeven gren
zen terugvergoedt. 

(4) De tijd, gedurende welken militaire 
dienst is verricht, telt ten volle mee voor de 
berekening van den diensttijd, voor den 
overgang in een hoogere salaris- of loonschaal 
en voor het in aanmerking komen voor be
vordering. 

(3) De werkgever kan de dienstbetrek
king niet opzeggen; evenmin kan hij een ver
zoek, als bedoeld in artikel 1639w van het 
Burgerlijk Wetboek, indienen. Het recht van 
opzegging blijft voor den werknemer onver
minderd bestaan. 

(6) Onder ,,dienstbetrekking" wordt in 
dit artikel mede begrepen de rechtsbetrek
king van den ambtenaar en van dengene, die 
ter opleiding is aangenomen. 

AFDEELING II. 
Gezinsverzorging. 

Artikel 2 . 

(r) D e verwanten van een lid van het 
Vrijwilligerslegioen Nederland (verder kort
weg ,,vrijwilligers" genaamd) ontvangen ter 
voorziening in hun noodzakelijke levensbe
hoeften kostwinnersvergoeding. 

(2) D e kostwinnersvergoeding draagt 
niet het karakter van openbare armenzorg. 
Zij behoeft niet te worden terugbetaald. Z ij 
is voor geen inbeslagneming vatbaar. 

Artikel 3. 
(1) In geval van vermissing van een vrij

williger wordt de kostwinnersvergoedin g tij
dens den duur dier vermissing ook verder 
verleend. 

(2) Geraakt een vrijwilliger in gevan
genschap of wordt hij in neutraal buitenland 
geinterneerd, dan wordt de kostwinnersver
goeding tijdens den duur van de gevangen
schap of van de intemeering eveneens verder 
verleend. 

Artikel 4. 

(r) Tot he t ontvangen van kost winners
vergoeding zijn gerechtigd: 

1) de echtgenoote, alsmede de wettige en 
gewettigde kinde ren van den vrijwilliger, en 
tevens zijn met zijn echtgenoote samenwo
nende stiefkinderen; 

:a) de natuurlijke kinderen van den vrij
williger, indien vaststaat, dat deze verplicht 
is hun onderhoud te verschaffen; 
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3) die fruhP.re Ehefrau des Freiwilligen, 
wenn dieser gesetzlich verpflichtet ist, ihr 
Unterhalt zu gewahren; 

4) die Enke! und die Pflegekinder des 
Freiwilligen sowie seine nicht mit seiner 
Ehefrau zusammenlebenden Stiefkinder ; 

s) die Verwandten des Freiwilligen in 
aufsteigender Linie; 

6) die Geschwister des Freiwilligen ; 

7) die Schwiegereltern des Freiwilligen; 
8) die Stief- oder Pflegeltern des Frei

willigen. 
(2) Die im Absatz r, Ziffern 3 bis 8, ge

nannten Personen sind nur dann zum Fami
lienunterhalt berechtigt, wenn der Freiwil
lige bis zum Tage des Beginns seiner Wehr
dienstleistung ganz oder zu einem wesent
lichen Tei! ihr Ernahrer gewesen ist. 

§ 5. 

(r) Ein Recht auf Familienunterstlit
zung besteht nur, soweit der notwendige Le
bensbedarf nicht oder nicht ausreichend ge
sichert ist. Was notwendiger Lebensbedarf 
ist, ist unter billiger Rlicksichtnahme auf die 
bisherigen Lebensverhaltnisse des Berechtig
ten festzustellen. 

(2) Der Familienunterhalt darf nicht da
zu flihren, dass dem Berechtigten flir seinen 
laufenden notwendigen Lebensbedarf gegen
tiber der Zeit vor dem Eintritt des Freiwil
ligen in die Legion mehr an Mitteln zur Ver
fligung steht. 

(3) Der Familienunterhalt wird insoweit 
nicht gewahrt, als der Berechtigte den not
wendigen Lebensbedarf aus eigenen Kraften 
und Mitteln beschaffen kann oder ihn von 
anderer Seite, .insbesondere von Angehori
gen, erhalt. 

§ 6. 

(r) Jeder Berechtigte muss seine Arbeits 
kraft zur Beschaffung seines notwendigen 
Lebensbedarfs einsetzen. 

(2) Ob dem Berechtigten eine Arbeit 
billigerweise zugemutet werden kann, soll 
nach seiner Lebensstellung, seinem Lebens
alter, seinem Gesundheitszustand, seinen 
hauslichen Verhaltnissen und, soweit angan
gig, auch nach seiner beruflichen Ausbildung 
beurteilt werden. 

(3) Frauen darf Erwerbsarbeit nicht zu
gemutet werden, wenn dadurch die geordnete 
Erziehung ihrer Kinder gefahrdet wlirde; 
auch sonst sind bei Frauen die Pflichten be
sonders zu berlicksichtigen, die ihnen die 
Ftihrung eines Haushaltes oder die Pflege 
Angehoriger auferlegt. 

3) de gescheiden echtgenoote van den 
vrijwilliger, indien deze wettelijk verplicht 
is haar onderhoud te verschaffen; 

4) de kleinkinderen en de pleegkinderen 
van den vrijwilliger, alsmede zijn niet met 
zijn echtgenoote samenwonende stiefkinde
ren · 

5) de bloedverwanten van den vrijwilli
ger in opgaande lijn; 

6) de broeders en zusters van den vrij
williger; 

7) de schoonouders van den vrijwilliger ; 
8) de stief_ of pleegouders van den vrij

williger. 
(2) De in het vorig lid, onder 3 tot en 

met 8, genoemde personen zijn slechts dan 
tot het ontvangen van kostwinnersvergoe
ding gerechtigd, indien de vrijwilliger tot den 
dag, waarop hij den militairen dienst aanving 
te verrichten, geheel of voor een belangrijk 
dee! hun kostwinner is geweest. 

Artikel 5. 

(r) E en recht op kostwinnersvergoeding 
l,,estaat slechts, voor zoover de voorziening 
in de noodzakelijke levensbehoeften niet of 
niet in voldoende mate is verzekerd. Wat tot 
~noodzakelijke levensbehoeften" moet war
den gerekend, dient te warden vastgesteld 
door op redelijke wijze de voorheen bestaan
de levensomstandigheden van den gerechtig
de in aanmerking te nemen. 

(2) Het verleenen van kostwinnersver
goeding mag niet er toe leiden, dat den ge
rechtigde voor de voorziening in zijn nood
zakelijke dagelijksche levensbehoeften meer 
middelen ter beschikking staan dan waarover 
hij v66r het toetreden van den vrijwilliger 
tot het Legioen kon beschikken. 

(3) Voor zooveel in de noodzakelijke le
vensbehoeften van den gerechtigde door 
<liens eigen arbeid of uit <liens eigen midde
len of door derden, meer bepaaldelijk door 
zijn verwanten, wordt voorzien, wordt geen 
kostwinnersvergoeding verleend. 

Artikel 6. 

(r) Ieder gerechtigde moet zijn arbeids
kracht inzetten ter voorziening in zijn nood
zakelijke !evens behoeften. 

(2) De vraag, of het verrichten van een 
bepaalden arbeid redelijkerwijs van den ge
rechtigde kan warden gevergd, wordt beoor
deeld naar de voorheen door hem ingenomen 
levenspositie, zijn leeftijd , zijn gezondheids
toestand, zijn huiselijke omstandigheden en 
tevens, voor zooveel doenlijk, naar de oplei
ding, welke hij voor zijn beroep genoten 
heeft. 

(3) Van vrouwen mag niet warden ge
vergd, dat zij voor de voorziening in levens
onderhoud arbeid verrichten, indien dit ver
richten tot gevolg zou hebben, dat de gere
gelde opvoeding harer kinderen daardoor 
wordt verstoord; ook overigens moeten de 
plichten van de vrouw, die het leiden van 
een huishouding of het verzorgen van ver
wanten haar oplegt, in aanzienlijke mate in 
aanmerking warden genomen. 
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§ 7. 
(1) 1st ein Berechtigter Mitglied einer 

Familiengemeinschaft, so sollen die iibrigen 
Familienmitglieder ihre Mittel und Krafte 
im Rahmen des ihnen Zumutbaren zur Dek
kung seines notwendigen Lebensbedarfs zur 
Verfiigung stellen, auch soweit sie nach den 
Vorschriften des biirgerlichen Rechts nicht 
dazu verpflichtet sind, ihm Unterhalt zu ge-

wahren. Der so gewahrte Unterhalt wird bei 
der Bemessung des Familienunterhalts be
riicksichtigt. Bei der Beurteilung der Frage, 
welches Mass an Hilfe einem ~'litglied der 
Familiengemeinschaft zugemutet werden 
kann, ist auf die besondere Lage des Einzel
falles Riicksicht zu nehmen. 

(2) Zur Familiengemeinschaft im Sinne 
des Absatzes 1 gehoren Ehegatten, Ver
wandte und Verschwagerte bis zum vierten 
Grade einschliesslich und Personen, die dem 
Berechtigten gegeniiber eine sittliche Pflicht 
zur Unterhaltsgewahrung haben. 

§ 8. 

Die Verpflichtung Dritter, einen Berech
tigten zu unterstiitzen, bleibt unberiihrt. 

§ g. 

(1) Der Familienunterhalt wird nach 
einem den ortlichen Verhaltnissen angepass
ten Unterhaltssatz gewahrt. 

(2) Neben dem Unterhaltssatz werden 
gewahrt 

1) Mietbeihilfen; 
2) Krankenhilfe und Hilfe fiir Schwan

gere und Wochnerinnen; 
3) Wirtschaftsbeihilfe ; 
4) bei Minderjahrigen die Mittel zur Er

ziehung und zum Erwerbe einer Befahigung, 
die nach ihren Anlagen und Fahigkeiten und 
der Lebensstellung der Eltem berechtigt ist; 

s) bei Blinden, Taubstummen undKriip
peln die Mittel zum Erwerbe einer Befahi
gung; 

6) · Sozialversicherungsbeihilfe; 

7) sonstige B eihilfen. 

§ IQ. 

(1) Der Familienunterhalt wird nur auf 
Antrag gewahrt. Der Antrag kann von dem 
Freiwilligen oder von dem zum Familie
unterhalt Berechtigten beim Hauptquartier 
der Freiwilligen Legion Niederlande, Den 
Haag, Koninginnegracht 22 , gestellt werden. 
Dabei sind die Voraussetzungen fiir die Be
rechtigung, falls sie nicht bekannt sind, 
glaubhaft zu machen. 

(2) Der Befehlshaber der Freiwilligen 
Legion Niederlande oder die von ihm be
stimmte Stelle entscheid et iiber den Antrag. 

(3) Die Auszahlung des Familienunter-

Artikel 7. 
(1) Is een gerechtigde lid van een fami

lie, dan dienen de overige familieleden hun 
middelen en krachten binnen de grenzen van 
hetgeen van hen kan worden gevergd ter be
schikking te stellen van den gerechtigde tot 
voorziening in diens noodzakelijke levensbe
hoeften, ook al zouden zij naar de bepalingen 
van het burgerlijk recht niet verplicht zijn 
hem onderhoud te verschaffen. Het op deze 
wijze verschafte onderhoud wordt bij de toe
kenning van kostwinnersvergoeding mede in 
aanmerking genomen. Bij de beoordeeling 
van de vraag, in welke mate van een familie
lid het verleenen van ondersteuning kan 
worden gevergd, dient op de bijzondere om
standigheden van elk afzonderlijk geval te 
worden achtgeslagen. 

(2) Tot een familie in den zin van het 
vorig lid behooren echtgenooten, bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad inbe
grepen en personen, die een moreele ver
plichting tot het verstrekken van onderhoud 
tegenover den gerechtigde hebben. 

Artikel 8. 
D e verplichting van derden tot ondersteu

ning van den gerechtigde blijft onverminderd 
bestaan. 

Artikel g. 
(1) De kostwinnersvergoeding wordt vol

gens een aan den plaatselijken levensstan
daard aangepast tarief toegekend. 

(2) Behalve de vergoeding, vastgesteld 
overeenkomstig het in het vorige lid bedoel
de tarief, worden verstrekt : 

1) een huurbijslag; 
2) verzorging van zieken en van aan

staande moeders en kraamvrouwen; 
3) een bedrijfssteun; 
4) voor minderjarigen : de middelen voor 

hun opvoeding en voor hel: verkrijgen van 
een bekwaamheid, welke overeenkomt met 
hun aanleg en geschiktheid en de levens
positie hunner ouders; 

s) voor blinden, doofstommen en inva
liden: de middelen tot het verkrijgen van 
een bekwaamheid; 

6) een bijdrage ter voldoening van hun 
verplichtingen, voortspruitende uit sociale 
verzekering; 

7) verdere ondersteuningen. 

Artikel IQ. 

( 1) Kostwinnersvergoeding wordt slechts 
op gedaan verzoek verleend. Het verzoek 
kan zoowel door den vrijwilliger als door den 
tot het ontvangen van kostwinnersvergoe
ding gerechtigde bij het Hoofdkwartier van 
het Vrijwilligerslegioen Nederland te 's-Gra
venhage, Koninginnegracht 22, worden in
gediend. Bij het verzoek dient aannemelijk 
te worden gemaakt, dat de voorwaarden, die 
recht op het ontvangen van kostwinnersver
goeding geven, aanwezig zijp, tenzij deze 
reeds bekend zijn. 

(2) De Commandant van het Vrijwilli
gerslegioen Nederland of de door hem aan
gewezen instantie beslist op het verzoek. 

(3) De uitbetaling _der kostwinnersver-
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halts erfolgt durch das Hauptquartier der 
Legion. 

§ II. 

(1) Der Familienunterhalt ist neu fest
zusetzen, wenn in den Verhaltnissen, die fiir 
die Festsetzung massgebend gewesen sind, 
eine Aenderung eintritt. 

(2) Der Familieunterhalt ist einzustel-
len, . 

1) soweit der notwendige Lebensbedarf 
des Berechtigtcn auf andere Weise gesichert 
wird; 

2) wenn der Freiwillige aus der Legion 
ausscheidet. 

§ 12. 

(1) Der Freiwillige, d er _Empfanger des 
Familienunterhalts und sem gesetzlicher 
Vertreter sind verpflichtet, dem Haupt
quartier der Legion jede Aenderung der Ver
ha ltnisse, die den Wegfall oder eine Minde
rung des Familienunterhalts bedingt, un
verziiglich anzuzeigen. 

(2) In Falle einer Aenderung der Ver
haltnisse setzt der Befehlshaber der Freiwil
ligen Legion Niederlande oder die von ihm 
bestimmte Stelle, auch von Arnts wegen, den 
Familienunterhalt erneut fest, nachdem der 
Empfanger des Familienunterhalts und, so
weit tunlich, auch der Freiwillige gehort 
worden sind. 

§ 13. 
(1) Der B efehlshaber der Freiwilligen 

Legion Niederlande wird ermachtigt, die zur 
Durchfiihrung der §§ 2 bis 12 erforderlichen 
Vorschriften im Einvemehmen mit dem Ge
neralsekretar im Ministerium fiir Finanzen 
zu erlassen. 

(2) Diese Durchfiihrungsvorschriften er
gehen unter besonderer Beriicksichtigung des 
Einsatz-Familienunterhaltsgesetzes vom 26. 
Juni 1940 (RGBI. IS. 9u), der Verordnung 
zur D urchfiihrung und Ergiinzung des Ein
satz-Familienunterhaltsgesetzes vom 26. Juni 
1940 (RGBI. I S. 912) und der zur Durch
fiihrung des Gesetzes und der Verordnung 
ergan genen Runderlasse ; die hiernach fest
zulegenden Leistungssatze sollen, soweit ir
gend moglich, den im D eutschen Reich gel
tenden Leistungssatzen entsprechen. 

(3) Die Durchfuhrungsvorschriften wer
den im ,,Nederlandsche Staatscourant" ver
kiindet. 

§ 14. 
Die Familienfiirsorge wird gewahrt, inso

weit und insolange fur den zum Familienun
terhalt B erechtigt en nicht au£ a ndere W eise 
gesorgt wird; die Bestimmungen der §§ 5 bis 
9 bleiben unberiihrt. 

§ 15. 
Hinsichtlich der Familienfiirsorge fiir An

gehorige der deutschen W ehrmacht und der 
W affen-SS behiilt es bei den einschlagigen 

goeding geschiedt door het Hoofdkwartier 
van het Legioen. 

Artikel II. 

(1) De kostwinnersvergoeding wordt op
nieuw vastgesteld, indien in de omstandig
heden, welke tot de vaststelling daarvan heb
ben geleid, een verandering intreedt. 

(2) Het verleenen van kostwinnersver
goeding wordt gestaakt: 

1) voor zooveel d e voorziening in de 
noodzakelijke levensbehoeften van den ge
rechtigde op andere wijze wordt verzekerd; 

2) indien de vrijwilliger uit den dienst 
bij het Legioen treedt. 

Artikel 12. 

(1) D e vrijwilliger en degene, die kost
winnersvergoeding ontvangt, alsmede diens 
wettelijke vertegenwoordiger, zijn verplicht 
van iedere verandering in de omstandighe
den, welke tot het staken of het verminderen 
van de kostwinnersvergoeding reden geeft, 
onverwij ld kennis te geven aan het Hoofd
kwartier van het Legioen. 

(2) Wanneer een verandering in de om
standigheden intreedt, stelt de Commandant 
van het Vrijwilligerslegioen Nederland of de 
door hem aangewezen instantie, na dengeen, 
die kostwinnersvergoeding ontvangt en, voor 
zoover mogelijk, ook den vrijwilliger te heb
ben gehoord, de kostwinnersvergoeding, ook 
ambtshalve, opnieuw vast. 

Artikel 13. 
(1) De Commandant van het Vrijwilli

gerslegioen Nederland wordt hiermede ge
machtigd, de voor de uitvoering der artikelen 
2 tot en met 12 noodzakelijke voorschriften 
in overeenstemming met den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
uit te vaardigen. 

(2) Bij de vaststelling dezer uitvoerings
voorschriften wordt in het bijzonder rekening 
gehouden met het Duitsche ,,Einsatz-Fami
lienunterhaltsgesetz" van 26 Juni 1940 (R. 
W .B . I, biz. 9u), met de Duitsche Verorde
ning van 26 Juni 1940 tot uitvoering en aan
vulling van die wet (R.W .B . I, blz. 912) en 
met de ter uitvoering van die wet en van die 
verordening gegeven rondschrijvens ; de daar
in vast te stellen tarieven dienen, voor zoo
veel eenigszins mogelijk, overeen te stem-

• men met de in het Duitsche Rijk geldende 
tarieven. 

(3) Deze uitvoeringsvoorschriften wor
den in de Nederlandsche Staatscourant afge
kondigd. 

Artikel 14. 
De kostwinnersvergoeding wordt verleend, 

voor zoover en voor zoolang voor dengene, 
die tot het ontvangen dier vergoeding ge
rechtigd is, niet op andere wijze wordt ge
zorgd, een en ander onverminderd het be
paalde bij de artikelen 5 tot en met 9. 

Artikel 15. 
De kostwinnersvergoeding ten aanzien van 

leden der D uitsche Weermacht ender ,,Waf
fen-SS" blij ft geregeld door de dienaangaan-
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reichsrechtlichen Vorschriften sein Bewen
den. 

ABSCHNITT III. 
Schlussbestimmung. 

§ 16. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung mit Rtickwirkung vom 22. Juni 
1941 in Kraft. 

(2) Angehorigen der deutschen Wehr
macht und der Waffen-SS, die zwischen dem 
9. Mai 1940 und dem 22. Juni 1941 ihren Ar
beitsplatz im Zusammenhang mit der Einbe
rufung verloren haben, haben die Arbeits
behorden bei ihrem Aussche"iden aus dem 
Wehrdienst bevorzugt Arbeitsplatze nachzu
weisen. 

D en Haag, am 25. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindische Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

25. Juli I94I, VERORDNUNG des Reichs
kommissars fur die besetzten niederliin
dischen Gebiete tiber Massnahmen auf 
dem Gebiete des privaten (bijzonder) 
Unterrichts. (Verordnungsblatt, Stuck 
31). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers tiber Ausiibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Um eine Entwicklung des subventionierten 
privaten (bijzonder) Unterrichts zu gewiihr
leisten, die mit den unter den jetzigen Ver
hiiltnissen zu stellenden Anforderungen im 
Einklang ist, ist der Generalsekretiir im Mi
nisterium fiir Erziehung, Wissenschaft und 
Kulturverwaltung befugt, die gesetzlich fest
gesetzten Bedingungen fur die Erlangung 
einer Unterstiitzung aus den offentlichen 
Kassen <lurch genauere Bedingungen betreffs 
Aufstellung des L ehrplanes und der Benut
zung von Lehrmitteln zu erweitern. 

§ 2, 

(1) Falls die Ordnung oder die Ruhe 
in einer Anstalt fur den privaten (bijzonder) 
Unterricht in nicht geniigender Weise ge
wiihrt wird, hat der Generalsekretiir im Mi
nisterium fiir Erziehung, Wissenschaft und 
Kulturverwaltung die Befugnis, 

1) dem Schulvorstand Anweisungen zu 
geben; falls dieser ihnen nicht oder nicht in 
geniigender W eise Falge leistet, kann der 
Generalsekretiir einen Bevollmachtigten be
stellen, der die Obliegenheiten des Schulvor
standes ganz oder teilweise wahrzunehmen 
hat; 

2) die Schule fiir eine bestimmte Frist 
oder auf unbestimmte Zeit zu sch!iessen. 

(2) Der Generalsekretiir kann die ihm 
nach Absatz 1 zustehenden Befugnisse auf 
nachgeordnete Dienststellen tibertragen. 

N°.136-137 

de in het Duitsche Rijk geldende voorschrif
ten. 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel 16. 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging met terugwer
kende kracht tot op 22 Juni 1941. 

(2) Aan leden van de Duitsche Weer
macht en van de ,,Waffen-SS", die tusschen 
9 Mei 1940 en 22 Juni 1941 hun dienstbe
trekking in verband met de oproeping heb
ben verloren, worden bij het verlaten van den 
militairen dienst met recht van voorkem 
door de arbeidsbureaux betrekkingen aange
wezen . 

's- Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De Rijkscommissaris vcor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

25 Juli I94I. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende maatrege
len op het gebied van het bijzonder on
derwijs. (Verordeningenblad, Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

Ten einde een ontwikkeling van het ge
subsidieerde bijzonder onderwijs in overeen
stemming met de onder de huidige omstan
digheden te stellen eischen te waarborgen, is 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming bevoeg-d de wettelijk vastgestelde 
voorwaarden voor het verkrijgen van subsi
die uit openbare kassen aan te vullen door 
scherper omlijnde voorwaarden betreffende 
de samenstelling van het leerplan en het ge
bruik van leermiddelen . 

Artikel 2 . 

(1) Voor het geval in een inrichting voor 
bijzonder onderwijs de handhaving van de 
orde of rust op niet voldoende wijze wordt 
gewaarborgd, is de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming bevoegd: 

1) het schoolbestuur aanwijzingen te ge
v en; voor het geval het schoolbestuur be
doelde aanwijzingen niet of niet genoegzaam 
opvolgt, kan de Secretaris-Generaal een ge
machtigde aanwijzen , die de rechten en ver
plichtingen van het bestuur geheel of ten 
deele moet waarnemen; 

2) de school voor bepaalden of onbepaal
den tijd te sluiten. 

(2) De Secretaris-Generaal kan de hem 
ingevolge het vorige lid toekomende be
voegdheden op onder hem ressorteerende in
stanties overdragen. 
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(3) Die Bestimmungen der Verordnung 
Nr. 62/i941 i.iber die Aufrechterhaltung der 
Ordnung unter den Studenten an den Uni
versiti:iten und Hochschulen in den besetzten 
niederlandischen Gebieten bleibt unberi.ihrt. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 25. Juli 1941. 

Der Reichskorrunissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

25. Juli z94z . VERORDNUNG des Reichs
kommissars flir die besetzten niederlan
dischen Gebiete Uber den Ordnungs
schutz. (Verordnungsblatt, Sttick 31.) 

INHALTSVERZEICHNIS. 

ABSCHNITT I. 
Schwere Gefahrdung des offent-

lichen Friedens . §§ 1- 2 

ABSCHNITT II. 
Gefahrdung des Arbeitsfriedens, 

verbotene Berufsausi.ibung . §§ 3- 6 

ABSCHNITT III. 
Unzulassige politische Propa-

ganda §§ 7-13 

ABSCHNITT IV. 
Schutz vor unwahrenNachrichten §§ 14-17 

ABSCHNITT V. 
Bildung von Mannschaftsverban-

den. §§ 18- 21 

ABSCHNITT VI. 
Vereine §§ 22-23 

ABSCHNITT VII. 
Versammlungen §§ 24-27 

ABSCHNITT VIII. 
Oeffentliche Geld- undSachspen-

densammlungen §§ 28-35 

ABSCHNITT IX. 
Verkehrsbeschrankungen, Polizei

stunde, Tanzlustbarkeiten und 
Verkauf alkoholischer G etriinke §§ 36-43 

ABSCHNITT X . 
Sonstige Zuwiderhandlungen . §§ 44-46 

ABS"CHNITT XI. 
Erlass und Verki.indung polizei-

licher Anordnungen . §§ 4 7-48 

ABSCHNITT XII. 
Strafverfolgung §§ 49-50 

ABSCHNITT XIII. 
Auferlegung von L eistungen . §§ 51-53 

ABSCHNITT XIV. 
Uebergangs- und Schlussvor-

K~ft=. UM-~ 

(3) Het bepaalde bij het Besluit No. 62 / 
1941 betreffende handhaving der orde onder 
de studenten aan universiteiten en hooge
scholen in het bezette Nederlandsche gebied 
blijft onverminderd van kracht. 

Artikel 3. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

25 Juli z94z . VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de hand
having van de openbare orde. (Verorde
ningenblad, Stuk 31.) 

INHOUDSOPGA VE. 

AFDEELING I. 
Het emstig in gevaar brengen 

van de openbare rust . Artt. 1- 2 

AFDEELING II. 
In gevaar brengen van den ar

beidsvrede, verboden uitoe-
fening van een beroep . Artt. 3- 6 

AFDEELING III. 
Ongeoorloofde politieke propa-

ganda . Artt. 7-13 

AFDEELING IV. 
Bescherming tegen onjuiste be-

richten . Artt. 14-17 

AFDEELING V. 
Vorming van korpsen (Mann-

schaltsverbiinde) Artt. 18-21 

AFDEELING VI. 
Vereenigingen . Artt. 22-23 

AFDEELING VII. 
Vergaderingen . Artt. 24- 27 

AFDEELING VIII. 
Openbare geld- en goederenin-

zamelingen . Artt. 28-35 

AFDEELING IX. 
Verkeersbeperkingen, tijd van 

sluiting, dansvermaak enver
koop van alcoholhoudende 
dranken. Artt. 36-43 

AFDEELING X. 
Andere overtredingen . Artt. 44-46 

AFDEELING XI. 
Uitvaardiging en afkondiging 

van politievoorschriften . . Artt. 47- 48 

AFDEELING XII. 
Strafvervolging . . Artt. 4g-50 

AFDEELING XIII. 
Opleggen van prestaties . . Artt. 51-53 

AFDEELING XIV. 
Overgangs- en slotbepalingen . Artt. 54-56 
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Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flih
rers Uber Auslibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 
Schwere Gefahrdung des offontlichen 

Friedens. 

§ I. 

Wer gegen einen Angehorigen der deut
schen Wehrmacht, der Waffen-SS oder ihres 
Gefolges, gegen cinen Angehorigen der deut
schen P olizei , einer Dienststelle des Deut
schen R eiches oder einer Dienststelle der Na
tionalsozialistischen D eutschen Arbeiterpar
tei in den besetzten niederlandischen Gebie
ten eine Gewalttat begeht, wird mit dem 
Tode oder mit lebenslangem oder zeitlichem 
Zuchthaus, in leichteren Fallen mit Gefang
nis bestraft. 

§ 2. 

(1) Wer den Vorschriften der Waffen
verordnung (Nr. 139/1941) zuwider Feuer
waffen, Munition, Sprengstoff oder Zlind
mittel besitzt, flihrt , an andere liberlasst, in 
Besitz nimmt oder herstellt oder mit ihnen 
Handel treibt, wird mit dem Tode oder mit 
lebenslangem oder zeitlichem Zuchthaus, in 
leichteren F allen mit Gefangnis bestraft. 

(2) H ieb- oder Stosswaffen, die zu heim
tlickischem Gebrauch bestimmt sind, wie 
Stockdegen, Totschlager und Schlagringe, 
stehen fiir die Anwendung des Absatzes 1 den 
Feuerwaffen gleich. 

(3) Wer den Vorschriften der Waffen
verordnung zuwider Hieb- oder Stosswaffen 
anderer als der im Absatz 2 genannten Art 
fiihrt, an andere liberlasst, in B esitz nimmt, 
ihre Herstellung untemimmt oder mit ihnen 
Handel treibt, w-ird mit Gefangnis bestraft. 

(4) Neben den in den Absatzen 1 bis 3 
bezeichneten Strafen konnen die Sachen oder 
die Vorrichtungen, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, ohne Rlicksicht darauf, ob 
sie dem Tater gehoren, eingezogen werden. 
Kann keine bestimmte Person verfolgt oder 
verurteilt werden, so kann auf die Einziehung 
selbstandig erkannt werden. Die Ortspolizei
behorde (§ 47, Absatz 2) ist befugt , bei Ge
fahr im Verzuge S achen und Vorrichtungen 
bis zur gerichtlichen Entscheidung vorlaufig 
sicherzustellen. 

ABSCHNITT II. 
Gefahrdung des Arbeitsfriedens, verbotene 

Beruf sausiibung. 

§ 3· 
(1) Wer an einem Streik teilnimmt oder 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I . 

Het ernstig in gevaar brengen van de 
openbare rust. 

Artikel 1. 

Hij d ie een daad van geweld pleegt jegens 
een lid van de Duitsche Weermacht, van de 
,,Waffen-SS" of van het overig personeel 
daarvan, v an de Duitsche politie of van het 
personeel van een bureau van het Duitsche 
Rijk of van een bureau van de Nationaal
Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in 
het bezette N ederlandsche gebied, wordt ge
straft met den dood, met levenslange tucht
huisstraf of tijdelijke van ten minste een jaar, 
<loch van ten hoogste vijftien jaren, in ge
vallen van lichteren aard met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren. 

Artikel 2. 

(1) H ij die in strijd met de bepalingen 
van de Wapenverordening (No. 139/1941) 
vuurwapenen, munitie, springstoffen of ont
stekingsmiddelen onder zich heeft, bij zich 
draagt, aan anderen afgeeft, onder zich 
neemt, vervaardigt of d aarin handel drijft, 
wordt gestraft met den dood, met levens
lange tuchthuisstraf of tijdelijke van ten 
minste een jaar, <loch van ten hoogste vijf
tien jaren, in gevallen van lichteren aard met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. 

(2) Slag- of stootwapenen, welke be
stemd zijn om op arglistige wijze te warden 
gebruikt, zooals degenstokken, ploertendoo
ders, boksbeugels, warden voor de toepassing 
van het eerste lid mede onder vuurwapenen 
begrepen. 

(3) Hij die in strijd met de bepalingen 
van de Wapenverordening slag- of stootwa
penen van andere dan in het vorig lid aan
geduide soort bij zich draagt, aan anderen 
afgeeft, onder zich neemt, dan we! vervaar
digt of poogt te vervaardigen, of daarin han
delt, wordt gestraft met gevangenisstraf v an 
ten hoogste vijf jaren. 

(4) In geval eener veroordeeling, wegen s 
een feit, strafbaar gesteld in de leden 1 tot 
en met 3, kunnen de voorwerpen, waarop 
het strafbaar feit betrekking heeft, warden 
verbeurdverklaard, ongeacht of zij den dader 
toebehooren. Kan geen bepaaldelijk aan te 
wijzen persoon vervolgd of veroordeeld war
den, dan kan de verbeurdverklaring als op 
zich zelf staand warden uitgesproken. Het 
plaatselijk hoofd van politie (artikel 47, lid 
2) is bevoegd, indien zulks geen uitstel kan 
lijden, bedoelde voorwerpen in beslag te ne
men en deze te bewaren, totdat een rechter
lijke uitspraak is verkregen. 

AFDEELING II. 
In gevaar brengen van den arbeidsvrede, 
verboden uitoefening van een beroep. 

Artikel 3. 
(1) Hij die deelneemt aan een staking of 



304 1941 

Arbeitnehmer aussperrt, wird mit Gefii.ngnis 
nicht unter einem Jahr, in schweren Fallen 
mit Zuchthaus bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Arbeit
geber im Einverstandnis mit den im Betriebe 
beschaftigten Arbeitnehmem einen Betrieb 
ganz oder teilweise stillegt, wenn die Stille
gung <lurch die eigenen betrieblichen Belange 
nicht begrtindet ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 4· 
Wer zu einer nach § 3 strafbaren Handlung 

auffordert oder wer es unternimmt, andere 
an der Aufnahme der Arbeit zu hindern, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

§ 5. 
In besonders schweren Fallen von Straf

taten im Sinne der §§ 3 oder 4 kann auf 
lebenslanges Zuchthaus oder auf Todesstrafe 
erkannt werden. 

§ 6. 
(1) Wer einer behordlichen Anordnung 

zuwider eine berufliche oder nichtberufliche 
Tatigkeit austibt oder zur Umgehung einer 
solchen Anordnung <lurch einen anderen aus
tiben !asst, wird mit Gefii.ngnis bis zu ·zwei 
J ahren und mit Geldstrafe in unbeschrankter 
Hohe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine im 
Sinne des Absatzes 1 untersagte berufliche 
oder nichtberufliche Tatigkeit veranlasst, er
moglicht, seine Beihilfe dazu zusagt oder 
gewahr t oder wer aus einer solchen Tatig
keit Nutzen zieht. 

(3) Die nach den Absatzen 1 und 2 straf
baren Handlungen sind Verbrechen ( mis
drijven). 

ABSCHN ITT III. 

Unzulassige politische Propaganda. 

§ 7. 
Wer sich ftir eine politische Partei oder 

Organisation betatigt, die aufgelost oder der 
die B etatigung in den besetzten niederlan
dischen Gebiete verboten ist, wird mit Ge

.fangnis nicht unter einem Jahr , in schweren 
Fallen mit Zuchtha us bestraft. 

§ 8. 
(1) Wer deutschfeindliche Schriften 

oder Abbildungen oder andere Gegenstande 
deutschfeindlicher A rt herstellt, weitergibt, 
zur Weitergabe vorratig halt oder zu diesem 
Zwecke bei sich ftihrt, wird m it Gefii.ngnis 
und mit Geldstrafe bis zu ftinfzigtausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

. (2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) In besonders schweren Fallen kann 

werknemers uitsluit, wordt gestraft met ge~ 
vangenisstraf van ten minste een jaar, <loch 
van ten hoogste vijf jaren, in emstige ge
vallen met tuchthuisstraf van ten minste een 
jaar, doch van t en hoogste vijftien jaren. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
degene, die als werkgever in overleg met de 
in het bedrijf werkzame werknemers een be
drijf geheel of t en deele stillegt, wanneer dit 
stilleggen niet is gegrond op de eigen belan
gen van het bedrijf. 

(3) Poging is strafbaar. 

Artikel 4. 
Hij die tot een ingevolge artikel 3 straf

baar feit aanzet, dan we! hij die anderen bij 
het opnemen van het werk hindert of poogt 
te hinderen, wordt gestraft met tuchthuis
straf van ten minste een jaar, doch van ten 
hoogste vijftien jaren. 

Artikel 5. 
Is een feit, als bedoeld in artikelen 3 of 4, 

buitengewoon ernstig, dan kan levenslange 
tuchthuisstraf of de doodstraf worden uitge
sproken. 

Artikel 6. 
(1) Hij die in strijd met een van over

heidswege gegeven beschikking eenige werk
zaamheid al dan niet als beroep uitoefent 
of, ter ontduiking van een zoodanige beschik
king, door een ander laat uitoefenen, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren en met geldboete tot een onbe
perkt bedrag of met een dezer straffen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij die teweegbrengt, dat eenige, al dan niet 
als beroep uitgeoefende, overeenkomstig het 
eerste lid verboden werkzaamheid wordt ver
richt, dan wel hij die zoodanige werkzaam
heid mogelijk maakt, zijn hulp daarvoor toe
zegt of verleent, of daaruit voordeel geniet. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste en 
tweede lid, zijn misdrijven. 

AFDEELING III. 

Ongeoorloofde politieke propaganda. 

Artikel 7. 
Hij die werkzaamheden verricht voor een 

politieke partij of organisatie, welke is ont
bonden of aan welke verdere werkzaamheid 
in het bezette Nederlandsche gebied is ver
boden, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten minste een jaar, doch van ten hoog
ste vijf jaren, in emstige gevallen met tucht
huisstraf van ten minste een jaar doch van 
ten hoogste vijftien jaren. 

Artikel 8. 
(1) Hij die Duitschvijandige geschriften, 

afbeeldingen of zoodanige andere voorwer
pen vervaardigt, doorgeeft, in voorraad heeft 
om door te geven of tot dit doel bij zich 
heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijf jaren en met geldboete van 
ten hoogste vijftig duizend gulden of met 
een dezer straffen. 

(2)" Poging is strafbaar . 
(3) In buitengewoon emstige gevallen 
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auf Zuchthaus und auf Geldstrafe in unbe
schrankter Hohe erkannt werden. 

(4) Wird eine Handlung im Sinne des 
Absatzes 1 fahrlassig begangen, so ist auf 
Gefangnis bis zu zwei J ahren und auf Geld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
auf eine dieser Strafen zu erkennen. 

(s) Der Reichskommissar fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fiir das Sicherheitswesen) behalt 
sich vor, in besonders begri.indeten Einzel
fallen auf Antrag oder von Amts wegen Be
freiung von dem Verbot der Weitergabe oder 
des Vorratighaltens der im Absatz 1 bezeich
neten Gegenstande zu erteilen. 

§ 9. 
(1) Der Besitz deutschfeindlicher Flug

schriften oder Abbildungen oder deutsch
feindlichen Propagandamaterials anderer 
Art wird, soweit nicht nach § 8 eine schwe
rere Strafe verwirkt ist, mit Gefangnis bis 
zu drie Jahren und mit Geldstrafe bis zu 
dreissigtausend Gulden oder mit einer -dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Sind offentliche Blichereien, Bliche
reien von Anstalten, Stiftungen oder Insti
tuten, Volks- oder Leihblichereien, Verlags
unternehmen oder Buchhandlungen im Be
sitz von im Absatz 1 bezeichneten Gegen
standen, so findet diese Bestimmung nur 
insoweit Anwendung, als <lurch Verfligung 
des Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete (Generalkommissar 
fiir das Sicherheitswesen) dieser Besitz ver
boten worden ist oder mit diesen Gegen
standen einer von ihm getroffenen Anord
nung zuwider verfahren wird. 

§ IQ. 

Deutschfeindliche Kundgebungen aller Art 
werden, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit 
den im § 8 angefiihrten Strafen bestraft. 

§ II. 

(1) Das offentliche Tragen von Unifor
men, Uniformteilen und Abzeichen kann 
durch Anordnung des Generalsekretars im 
Ministerium fiir Justiz verboten werden. 

(2) Wer einer gemass Absatz 1 erlasse
nen Anordnung zuwiderhandelt, wird mit 
Gefangnis bis zu zwei J ahren und mit Geld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(3) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 12. 

(1) Die Herstellung, die Ausgabe, die 
Verbreitung, die Plakatierung und das In
verkehrbringen von Druckwerken kann 
<lurch polizeiliche Anordnung verboten wer
den. 

kan tuchthuisstraf van ten minste een jaar, 
<loch van ten hoogste vijftien jaren, en geld
boete tot een onbeperkt bedrag worden op
gelegd. 

(4) Hij die door zijn schuld een feit, als 
bedoeld in het eerste lid, begaat, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren en met geldboete van ten hoogste 
twintig duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(5) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
G eneraal voor de Openbare Veiligheid) be
houdt zich het recht voor in bepaalde ge
vallen om bijzondere redenen op verzoek of 
van ambtswege ontheffing te verleenen van 
het verbod om voorwerpen, bedoeld in het 
eerste lid , door te geven of in voorraad te 
hebben. 

Artikel 9. 
(1) Het onder zich hebben van Duitsch

vijandige vlugschriften, afbeeldingen of an
tler Duitschvijandig propagandamateriaal 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie jaren en met geldboete van ten 
hoogste dertig duizend gulden of met een 
dezer straffen, voor zoover niet ingevolge 
artikel 8 een zwaardere straf is verbeurd. 

(2) Hebben openbare bibliotheken, bi
bliotheken van inrichtingen, stichtingen of 
instituten, volks- of uitleenbibliotheken, uit
geverijen of de boekhandel voorwerpen, als 
bedoeld in het eerste lid, in beheer of voor
handen, dan is het aldaar bepaalde slechts 
van toepassing, voor zoover zulks bij be
schikking van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissa
ris-Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
is verboden of voor zoover met deze voor
werpen in strijd met een door hem gegeven 
algemeen of bij zonder voorschrift wordt ge
handeld. 

Artikel 10. 

Duitschvijandige betoogingen van elken aard 
worden, voor zoover niet ingevolge andere 
voorschriften een zwaardere straf is ver
beurd, gestraft met de in artikel 8 genoemde 
straffen. 

Artikel II. 

(1) Het in het openbaar dragen van uni
formen, van deelen van uniformen en van 
onderscheidingsteekenen kan bij beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie worden verboden. 

(2) Hij die in strijd handelt met een be
schikking, uitgevaardigd overeenkomstig het 
eerste lid, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren en met geldboete 
van ten hoogste twintig duizend gulden of 
met een dezer straffen. 

(3) Feiten, als bedoeld in het tweede lid, 
zijn misdrijven. 

Artikel 12. 

(1) Het vervaardigen, uitgeven, ver
spreiden, aanplakken en in verkeer brengen 
van gedrukte stukken kan bij politievoor-
schrift wordt verboden. · 

20 
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(2) Wer einer gemass Absatz I erlas
senen Anordnung zuwiderhandelt, wird mit 
Gefangnis bis zu zwei J ahxen und mit Geld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(3) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

§ 13. 
(1) Gegenstande, die zur Begehung einer 

nach den §§ 8 bis 10 strafbaren Handlung 
gebraucht worden oder dazu bestimmt sind, 
konnen eingezogen oder unbrauchbar ge
macht werden ohne Ri.icksicht darauf, ob sie 
dem Tater gehoren. 

(2) Kann keine bestimmte P erson ver
folgt oder verurteilt werden, so kann auf die 
Einziehung oder die Unbrauchbarmachung 
selbstandig erkannt werden. 

ABSCHNITT IV. 

Schutz vor unwahren Nachrichten. 

§ 14. 
Wer den Bestimmungen des § 1 der Ver

ordnung Nr. 232/1940 i.iber Massnahmen auf 
dem Gebiete des niederlandischen Rund
funks zuwider eine fi.ir die Verbreitung von 
Rundfunkdarbietungen oder die Weitergabe 
von Nachrichten geeignete technische Sende
anlage oder ohne behordliche Genehmigung 
einen Drahtfunkbetrieb ( radiodistributie
centrale) errichtet, unterhalt oder betreibt, 
wird mit Zuchthaus, in leichteren Fallen mit 
Gefangnis bestraft. 

§ 15. 
(1) Wer absichtlich Rundfunksendungen 

abhort, die von anderen Sendern als 

1) von Sendern innerhalb der besetzten 
niederlandischen Gebiete oder vom Sender 
Luxemburg oder 

2) von Sendern innerhalb des Grossdeut
schen Reiches einschliesslich des Protekto
rats B ohmen und Mahren oder innerhalb des 
Generalgouvernements oder 

3) von Sendern, die an einem der unter 
den Ziffern I oder 2 genannten Sender ange
schlossen sind, 
v e rbreitet werden, wird mit Gefiingnis und 
mit Geldstrafe bis zu fi.infzigtausend Gulden 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) In besonders schweren Fallen kann 
auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren und auf 
Geldstrafe in unbeschrankter H ohe oder auf 
eine dieser Strafen erkannt werden. 

(3) Der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir das Sicherheitswesen) behiilt 
sich vor, in besonders begri.indeten Einzel
fallen auf Antrag oder von Amts wegen das 
Abhoren anderer als der in Absatz I bezeich
neten Rundfunksender zu gestatten. 

(2) Hij die in strijd handelt met een 
voorschrift, uitgevaardigd overeenkomstig 
het eerste lid, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren en met geld
boete van ten hoogste twintig duizend gulden 
of met een dezer straffen. 

(3) Feiten, als bedoeld in het tweede lid, 
zijn m isdrijven. 

Artikel 13. 

(1) Voorwerpen, welke bij het plegen 
van een strafbaar feit, als bedoeld in de ar
tikelen 8 tot en met 10 zijn gebruikt of 
daarvoor zijn bestemd, kunnen worden ver
beurdverklaard of onbruikbaar gemaakt, on
geacht of zij den dader toebehooren. 

(2) Kan geen bepaaldelijk aan te wijzen 
persoon vervolgd of veroordeeld worden, dan 
kan de verbeurdverklaring of de onbruik
baarmaking als op zich zelf staand worden 
uitgesproken. 

AFDEELING IV. 

Bescherming tegen onjuiste berichten. 

Artikel 14. 
Hij die in strijd met het bepaalde in ar

tikel I der Verordening No. 232/i940, hou
dende maatregelen op het gebied van den 
Nederlandschen radio-omroep, een voor de 
uitzending van radioprogramma's of voor het 
doorgeven van berichten geschiktetechnische 
zendinrichting of zonder van overheidswege 
verleende vergunning een radiodistributie
centrale opricht, in stand houdt of drijft, 
wordt gestraft met tuchthuisstraf van t en 
minste een jaar, doch van t en hoogste vijf
tien jaren, in gevallen van lichteren aard 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren. 

Artikel 15. 
(1) Hij die opzettelijk ( absichtlich) 

radio-uitzendingen beluistert, welke door an
dere zenders dan 

1) door zenders binnen het bezette Ne
derlandsche gebied of door den zender 
Luxemburg of 

2) door zenders binnen het Groot-Duit
sche Rijk, met inbegrip van het Protectoraat 
Bohemen en Moravie, of binnen het Gou
vernement-Generaal of 

3) door zenders, welke aangesloten zijn 
op een der onder I of 2 genoemde zenders , 
worden uitgezonden, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren e n 
met geldboete van ten hoogste vijftig dui
zend gulden of met een dezer straffen. 

(2) In buitengewoon ernstige gevallen 
kan tuchthuisstraf van ten minste een jaar, 
doch van ten hoogste tien jaren, en geldboete 
tot een onbeperkt bedrag of een dezer straf
fen worden opgelegd. 

(3) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied (Commissaris-Ge
neraal voor de Openbare Veiligheid) be
houdt zich het recht voor in bepaalde geval
len om bijzondere redenen op verzoek of 
ambtshalve het beluisteren van andere dan 
de in het eerste lid bedoelde radiozenders toe 
te staan. 
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§ 16. 
Wer vors.atzlich eine Nachricht verbreitet, 

die er mittelbar oder unmittelbar durch eine 
nach § 15 strafbare Handlung erfahren hat, 
wird mit den im § 15 angefi.ihrten Strafen 
bestraft. 

§ 17. 
(1) Rundfunksende- oder -empfangsan

lagen oder Teile davon, die zur Begehung 
einer nach den §§ 14 oder 15 strafbaren 
Handlung benutzt worden sind, konnen ohne 
Riicksicht darauf, ob sie dem Tater gehoren, 
eingezogen werden. Kann keine bestimmte 
Person verfolgt oder verurteilt werden, so 
kann auf die Einziehung selbstandig erkannt 
werden. 

(2) Rundfunksende- oder empfangsanla
gen oder Teile davon, von denen anzuneh
men ist, <lass sie zur Begehung einer nach 
den §§ 14 oder 15 strafbaren Handlung be
nutzt werden oder benutzt werden sollen, 
konnen <lurch die deutsche Polizei eingezo
gen werden. 

(3) Die zustandige deutsche Polizei
dienststelle kann, abgesehen von den im Ab
satz 2 bezeichneten Fallen, mit Wirkung fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete oder 
einzelne ihrer Teile die Einziehung der vor
handenen Rundfunksende- und -empfangs
anlagen anordnen; sie kann Ausnahmen zu
lassen . 

ABSCHNITT V. 
Bildung von M annschaftsverbanden. 

§ 18. 

Die Bildung mannschaftlich gegliederter 
und befehlsmassig gefi.ihrter Verbande, deren 
Angehorige in geschlossenen Abteilungen 
oder uniformiert in der Oeffentlichkeit auf
treten, bedarf der Genehmigung des Gene
ralsekretars im Ministerium fi.ir Justiz. 

§ 19. 
(1) Der Antrag auf Genehmigung · ge

mass § 18 enthalt 

1) den Namen des Verbandes; 
2) den Namen und die Anschrift des ver

antwortlichen Leiters des Verbandes ; 
3) die Satzungen, die Angaben iiber die 

Zielsetzung, den Aufbau und die Betatigung 
des Verbandes enthalten miissen; 

4) Angaben iiber den Zusammenhang 
oder die Arbeitsgemeinschaft mit anderen 
Organisationen. 

(2) Insoweit die Genehmigung nach § 18 
erteilt ist, bedarf es des Verfahrens nach § 22 
nicht. 

§ 20. 

Die Verantwortlichkeit des Leiters er
streckt sich insbesondere auf die Disziplin 
des Verbandes und die Einhaltung der Sat-
zungen. 

§ 21. 

(1) Wer einen Verband im Sinne des § 18 

Artikel 16. 
Hij die opzettelijk eenig bericht verspreidt, 

hetwelk hij middellijk of onmiddellijk door 
middel van een feit, als bedoeld in artikel 
15, heeft vernomen, wordt gestraft met de 
in artikel 15 vermelde straffen. 

Artikel 17. 
(1) Radiozend- of -ontvanginrichtingen 

of gedeelten daarvan, welke tot het plegen 
van eenig strafbaar feit , als bedoeld in de 
artikelen 14 of 15, zijn gebruikt, kunnen, on
geacht of zij den dader toebehooren, worden 
verbeurdverklaard. Kan geen bepaaldelijk 
aan te wijzen persoon vei-volgd of veroor
deeld worden, dan kan de verbeurdverkla
ring als op zich zelf staand worden uitge
sproken. 

(2) Radiozend- of -ontvanginrichtingen 
of gedeelten daarvan, waarvan kan worden 
aangenomen, dat zij tot het plegen van eenig 
strafbaar fei t, als bedoeld in de artikelen I 4 
of 15, worden gebruikt of zullen worden ge
bruikt, kunnen door de Duitsche politie wor
den verbeurdverklaard. 

(3) De bevoegde instantie der Duitsche 
politie kan, onverminderd het bepaalde bij 
het tweede lid, de verbeurdverklaring van 
alle in het bezette Nederlandsche gebied of 
in bepaalde deelen daarvan aanwezige radio
zend- en -ontvanginrichtingen bevelen; zij 
kan daarop uitzonderingen toestaan. 

AFDEELING V. 
Vorming van korpsen (Mannschafts

verbande) . 
Artikel 18. 

Het vormen van op korpsleest geschoeiile 
en op het bevelsbeginsel gebouwde organi
saties, welker leden in gesloten formaties of 
in uniform in het openbaar optreden. be
hoeft de goedkeuring van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Justitie. 

Artikel 19. 

(1) Het verzoek tot verkrijging van de 
goedkeuring, bedoeld in artikel 18, moet in
houden: 

1) den naam van de organisatie; 
2) naam en adres van den verantwoorde

lijken !eider van de organisatie; 
3) de statuten , welke gegevens omtrent 

de doels"telling, de inrichting en den aard der 
werkzaamheden van de organisatie moeten 
bevatten ; 

4) gegevens omtrent het verband of de 
samenwerking met andere organisaties. 

(2) Voor zoover de in artikel 18 bedoel
de goedkeuring is verleend, behoeft het be
paalde in artikel 22 niet in acht te worden 
genomen. 

Artikel 20. 

De verantwoordelijkheid van den !eider 
strekt zich in het bijzonder uit over de tucht 
in de organisatie en over het naleven der sta
tuten. 

Artikel 21. 

( 1) Hij die een organisatie, als bedoeld 
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bildet, ohne im Besitz der Genehmigung des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir Justiz 
zu sein, wird mit Gefangnis bis zu vier Jah
ren und mit G eldstrafe bis zu vierzigtausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen be
straft, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten eine schwerere Strafe verwirkt ist. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich einem 
nicht gem.ass § 18 genehmigten Verband an
schliesst oder ihn auf andere Weise fordert. 

ABSCHNITT VI. 
Vereine. 

§ 22. 

(1) Die beabsichtigte Gri.indung von 
nichtwirtschaftlichen Personenvereinigungen 
und Stiftungen ist dem ortlich zustandigen 
Generalstaatsanwalt als Landespolizeidirek
tor anzumelden. 

(2) N ichtwirtschaftlich im Sinne des Ab
satzes 1 ist eine Personenvereinigung, deren 
Hauptzweck nicht auf den Erwerb vermo
genswerter Vorteile fi.ir sie oder fi.ir ihre 
Mitglieder gerichtet ist. Entsprechendes gilt 
fi.ir Stiftungen. 

(3) Die Anmeldung enthalt 
1) den Namen und den Zweck der Per

sonenvereinigung oder Stiftung; 
2) die Namen und die Anschriften der 

Mitglieder des Vorstandes; 
3) die Satzung, die insbesondere Be

stimmungen i.iber Namen, Zweck, Sitz, Ver
fassungsaufbau \Jnd Auf!osung der Personen
vereinigung oder Stiftung sowie i.iber die Be
fugnisse ihrer Verwaltungsorgane und deren 
Vertretungsmacht gegeni.iber Dritten und 
endlich i.iber die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder oder Begi.instigten enthalten 
muss; 

4) bei Personenvereinigungen die Namen 
und Anschriften von mindestens zwolf gri.in
denden Mitgliedem. Von diesem Erfordemis 
kann der ortlich zustandige Generalstaats
anwalt als Landespolizeidirektor mit Geneh
migung des Generalsekretars im Ministerium 
fi.ir Justiz in besonders begri.indeten Einzel
fallen absehen. 

(4) Wenn der ortlich zustandige Gene
ralstaatsanwalt als Landespolizeidirektor 
nicht innerhalb von zehn Wochen nach der 
Anmeldung erklart, <lass die Gri.indung der 
offentlichen Ordnung oder der Sicherheit des 
offentlichen Lebens in den besetzten nieder
landischen Gebieten widerspricht, kann die 
Person envereinigung oder Stiftung ihre Ta
tigkeit aufnehmen. 

(5) Eine Personenvereinigung kann den 
Antrag auf Verleihung der Rechtspersonlich
keit gemass den Artikeln 5 bis II des Ge
setzes vom 22. April 1855 (Staatsblatt Nr. 
32) in der Fassung des Gesetzes vom 13. Mai 
1939 (Staatsblatt Nr. 200) in Verbindung 
mit § 1 der Verordnung Nr. 43/1941 (Sieben-

in artikel 18, vormt zonder in het bezit te 
zijn van de goedkeuring van den Secretaris
G eneraal van het Departement van Justitie, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren en met geldboete van ten 
hoogste veertig duizend gulden of met een 
dezer straffen, voor zoover niet ingevolge 
andere bepalingen een zwaardere straf is 
verbeurd. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij die zich aansluit bij een organisatie, wel
ke niet overeenkomstig artikel 18 is goedge
keurd, of zoodanige organisatie op andere 
wijze steunt. 

AFDEELING VI. 
Vereenigingen. 

Artikel 22. 

(1) Het voornemen een niet commerci
eele vereeniging van personen of stichting 
op te richten, moet worden medegedeeld aan 
den plaatselijk bevoegden procureur-gene
raal, fungeerend gewestelijk directeur van 
politie. 

(2) Een vereeniging van personen wordt 
beschouwd als zijnde niet commercieel in den 
zin van het eerste lid, wanneer het hoofd
doel dier vereeniging niet is gericht op het 
verkrijgen van materieele voordeelen voor 
zich zelf of .voor haar leden. Zulks is ten aan
zien van stichtingen van overeenkomstige 
toepassing. 

( 3) De mededeeling moet bevatten: 
r) den naam en het doel der vereeniging 

of stichting; 
2) de namen en adressen van de leden 

van het bestuur; 
3) de statuten, welke in het bijzonder 

bepalingen moeten inhouden omtrent naam, 
doe!, zetel, inrichting en ontbinding der ver
eeniging of stichting, alsmede omtrent de be
voegdheden van haar bestuursorganen en 
derzelver vertegenwoordigende bevoegdheid 
tegenover derden en ten slotte omtrent de 
rechten en plichten der leden of begunstig
den; 

4) bij vereenigingen: de namen en adres
sen van ten minste twaalf leden-oprichters. 
De plaatselijk bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend gewestelijk directeur van politie, 
kan in bepaalde gevallen met toestemming 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie om bijzondere redenen 
van dit vereischte afzien. 

(4) Wanneer de plaatselijk bevoegde 
procureur-generaal, fungeerend gewestelijk 
directeur van politie, niet binnen tien weken 
na de mededeeling verklaart, dat de oprich
ting in strijd is met de openbare orde of de 
veiligheid van het openbare leven in het be
zette Nederlandsche gebied, kan de vereeni
ging of stichting haar werkzaamheid begin
nen. 

(5) Een vereeniging van personen kan 
het verzoek om erkenning als rechtspersoon 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met II 
van de wet van 22 April 1855 (Staatsblad 
No. 32) tot regeling en beperking der uit
oefening van het regt van vereeniging en 
vergadering, zooals deze wet laatstelijk is 
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ter Verordnung Uber besondere verwaltungs
rechtliche Massnahmen) erst stellen, nach
dem die im Absatz 4 bezeichnete Frist 
verstrichen ist, ohne dass der ortlich 
zustandige Generalstaatsanwalt als Landes
polizeidirektor die dort bezeichnete Erkla
rung abgegeben hat. Unter den gleichen Vor
aussetzungen erlangt eine Stiftung Rechts
personlichkeit mit Wirkung vom Tage ihrer 
Grlindung. 

(6) Die Bestimmungen der Absatze 1 

und 3 finden bei jeder Aenderung der Sat
zungen entsprechende Anwendung. Die Sat
zungsanderung wird nur wirksam, wenn der 
ortlich zustandige Generalstaatsanwalt als 
Landespolizeidirektor nicht innerhalb von 
zehn Wochen nach der Anmeldung eine Er
klarung entsprechend Absatz 4 abgibt. 

( 7) Der ortlich zustandige General
staatsanwalt als Landespolizeidirektor kann 
bestehende Personenvereinigungen und Stif
tungen auflosen oder ihre Tatigkeit einstel
len. Er kann das Vermi:igen aufgeloster Per
sonenvereinigungen und Stiftungen zugun
sten des niederlandischen Staates einziehen. 

§ 23. 

(1) Wer 
1) bewirkt, dass eine Personenvereini

oder Stiftung den Vorschriften des § 22 zu
wider ihre Tatigkeit aufnimmt; 

2) eine der im § 22 vorgeschriebenen An
meldungen wissentlich falsch erstattet; 

3) die Durchfiihrung einer nach § 22, Ab
satz 7, angeordneten Massnahme erschwert 
oder unmi:igJich macht, 
wird, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit 
Gefangnis bis zu zwei Jahren und mit Geld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

ABSCHNITT VII. 
Versammlungen. 

§ 24. 
( 1) Versammlungen in geschlossenen 

Raumen sind genehmigungspflichtig. Der 
Antrag auf Genehmigung enthalt Zweck, Ort 
und Zeit der Versammlung und ist von den
jenigen, die sie abhalten wollen, spatestens 
sieben Tage vor dem Tag, an dem sie statt
finden soil, einzureichen. 

(2) Der Antrag auf Genehmigung wird 
beim i:irtlich zustandigen Generalstaatsan
walt als Landespolizeidirektor eingereicht, 
d er diese gegebenenfalls erteilt und hiervon 
die Ortspolizeibehorde (§ 47, Absatz 2) un
verzliglich benachrichtigt. 

gewijzigd bij de wet van 13 Mei 1939 
(Staatsblad No. 200), in verband met artikel 
x van de Verordening No. 43/1941 (Zevende 
Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied) 
eerst indienen, nadat de in het vierde lid 
vermelde termijn is verstreken, zonder dat 
de plaatselijk bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend gewestelijk directeur van politie, 
de daar bedoelde verklaring heeft afgegeven. 
Op dezelfde voorwaarden verkrijgt een stich
ting rechtspersoonlijkheid vanaf den dag ha
rer oprichting. 

(6) Bij iedere wijziging der statuten zijn 
de bepalingen van het eerste en derde lid van 
overeenkomstige toepassing. De wijziging der 
statuten wordt eerst van kracht, wanneer de 
plaatselijk bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend gewestelijk directeur van politie, 
niet binnen tien weken na de mededeeling 
een verklaring overeenkomstig het bepaalde 
in het vierde lid heeft afgegeven. 

( 7) De plaatselijk bevoegde procureur
generaal, fungeerend gewestelijk directeur 
van politie, kan bestaande vereenigingen van 
personen en stichtingen ontbinden of haar 
werkzaamheden schorsen. Hij kan het ver
mogen van ontbonden vereenigingen van 
personen en stichtingen verbeurdverklaren 
ten behoeve van den Nederlandschen Staat. 

Artikel 23 . 

(x) Hij die 
x)bewerkstelligt, dat een vereemgmg van 

personen of stichting in strijd met het be
paalde in artikel 22 haar werkzaamheid be
gint; 

2) een der mededeelingen, voorgeschre
ven in artikel 22, we·tende, dat deze onjuist 
zijn, doet; 

3) de tenuitvoerlegging van een maat
regel, bedoeld in artikel 22, lid 7, bemoeilijkt 
of onmogelijk maakt, 
wordt, voor zoover volgens andere bepalin
gen geen zwaardere straf is verbeurd, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren en met geldboete van ten hoogste 
twintig duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn misdrijven. 

AFDEELING VII. 
Vergaderingen. 

Artikel 24. 

(x) Voor vergaderingen in een besloten 
ruimte dient toestemming te worden aange
vraagd. De aanvraag om toestemming be
helst doel, plaats en tijd der vergadering en 
client door degenen, die de vergadering wil
len houde n , minstens zev en dagen voor den 
dag, waarop zij zal warden gehouden, te war
den ingediend. 

(2) De aanvraag om toestemming wordt 
bij den plaatselijk bevoegden procureur-ge
neraal, fungeerend gewestelijk directeur van 
politie, ingediend, die eventueel toestem
ming verleent en hiervan terstond aan het 
plaatselijk hoofd van politie (artikel 47, lid 
2) kennisgeeft. 
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(3) Nicht genehmigungspflichtig sind 
Versammlungen in geschlossenen Raumen, 

1) die von einer Dienststelle des Deut
schen Reiches oder der Nationalsozialisti
schen Deutschen Arbeiterpartei in den be
setzten niederlandischen Gebieten veranstal
tet werden; 

2) wissenschaftlicher Natur, wenn sie im 
Rahmen des planmlissigen Lehrbetriebes 
einer Unterrichtsanstalt stattfinden, sowie 
rein gottesdienstlicher, ktinstlerischer oder 
gesellschaftlicher Natur; 

3) wenn nicht mehr als zwanzig Perso
nen daran teilnehmen, es sei denn, dass es 
sich um Versammlungen mit politischer 
Zielsetzung handelt. 

§ 25. 

(1) Versammlungen unter freiem Him
mel sowie Aufztige sind genehmigungspflich
tig. Der Antrag auf Genehmigung enthalt 
die im § 24, Absatz 1, Satz 2, bezeichneten 
Angaben, bei einem Aufzug ausserdem eine 
genaue Beschreibung des Weges, den dieser 
nehmen soil; er ist von denjenigen, welche 
die Versammlung oder den Aufzug abhalten 
wollen, spatestens sieben Tage vor dem Tag, 
an dem die Veranstaltung stattfinden soil, 
einzureichen. 

(2) § 24, Absatze 2 und 3, gilt ent
sprechend. 

§ 26. 
(1) Der ortlich zustandige Generalstaats

anwalt als Landespolizeidirektor kann zu je
der Versammlung in gesch!ossenen Raumen 
einen oder mehrere Vertreter entsenden, de
nen ein angemessener Platz einzuraumen und 
auf Verlangen Auskunft Uber die Person der 
Redner zu geben ist. 

( 2) Entsprechendes gilt hinsichtlich von 
Versammlungen unter freiem Himmel und 
Aufztigen. 

(3) Der Vertreter des Generalstaatsan
waltes als Landespolizeidirektors kann die 
Versammlung oder den Aufzug jederzeit fi.ir 
aufgelost erklaren; in diesem Fall sind alle 
Anwesenden verpflichtet, den Versammlungs
ort sogleich zu verlassen und auseinander zu 
gehen. 

(4) Die Polizei ist verpf!ichtet, die Auf
losung gegebenenfalls mit den ihr zur Ver
fi.igung stehenden Mitteln zu erzwingen. 

§ 27. 
(1) Wer 
1) in einem der in den§§ 24 und 25 vor

geschriebenen Antrage vorsatzlich falsche 
Angaben macht oder 

2) den Vorschriften der §§ 24 oder 25 
zuwider eine Versammlung oder einen Auf
zug veranstaltet oder daran teilnimmt oder 

3) sich im Falle der Auflosung einer Ver
sammlung oder eines Aufzuges Qicht unver
ztiglich entfernt, 
wird, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit 
Gefangnis bis zu zwei Jahren und mit Geld
strafe bis zu zwanzigtausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(3) Geen toestemming is noodig voor in 
besloten ruimten gehouden vergaderingen, 

1) welke door een dienst van het Duit
sche Rijk of van de Nationaal-Socialistische 
Duitsche Arbeiderspartij in het bezette Ne
derlandsche gebied worden gehouden; 

2) van wetenschappelijken aard, welke 
binnen het kader van het gewone leerplan 
van een onderwijsinrichting worden gehou
den, alsmede van zuiver godsdienstigen of . 
kunstzinnigen aard, of uitsluitend liggende 
op het gebied van het gezelschapsleven; 

3) waaraan niet meer dan twintig per
sonen deelnemen, tenzij het vergaderingen 
met een politieke doelstelling betreft. 

Artikel 25. 
(1) Voor openluchtvergaderingen en voor 

optochten dient toestemming te worden aan
gevraagd. De aanvraag om toestemming be
helst de gegevens, vermeld in artikel 24, lid 
1, tweede volzin, bij optochten bovendien een 
nauwkeurige opgave van den te volgen weg; 
de aanvraag dient door degenen, die de ver
gadering of den optocht willen houden, min
stens zeven dagen voor den dag, waarop deze 
zal plaats vinden, te worden ingediend. 

(2) Het bepaalde in artikel 24, leden 2 
en 3, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 26. 
(1) De plaatselijk bevoegde procureur

generaal, fungeerend gewestelijk directeur 
van politie, kan naar iedere vergadering in 
besloten ruimten een of meer vertegenwoor
digers zenden, aan wie een behoorlijke plaats 
moet worden gegeven en desverlangd inlich
tingen over den persoon van den spreker 
moeten worden verstrekt. 

(2) Zulks is bij openluchtvergaderingen 
en optochten van overeenkomstige toepas-
sing. . 

(3) De vertegenwoordiger van den pro
cureur-generaal, fungeerend gewestelijk di
recteur van politie, kan de vergadering of 
den optocht te alien tijde .ontbonden verkla
ren; in dit geval zijn alle aanwezigen ver
plicht de verzamelplaats terstond te verlaten 
en uit elkander te gaan. 

(4) De politie is verplicht de ontbinding 
zoo noodig met de haar ter beschikking staan
de middelen ten uitvoer te leggen. 

Artikel 27. 
(x) Hij die 
1) in een aanvraag, voorgeschreven in de 

artikelen 24 en 25, opzettelijk onjuiste ge
gevens verstrekt of 

2) in strijd met het bepaalde in de ar
tikelen 24 of 25 een vergadering of een op
tocht organiseert of daaraan deelneemt of 

3) zich bij ontbinding van een vergade
ring of optocht niet terstond verwijdert, 

wordt, voor zoover ingevolge andere bepa
lingen niet een zwaardere straf is verbeurd, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoog
ste twee jaren en met geldboete van ten 
hoogste twintigduizend gulden of met een 
dezer straffen. 
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(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

ABSCHNITT VIII. 

Oeffentliche Geld- und Sachspenden
sarrunlungen. 

§ 28. 
(1) Oeffentliche Geld- oder Sachspen

<lensammlungen (im folgenden abgektirzt: 
Spendensammlungen) jeder Art di.irfen, 
gleichgi.iltig zu welchem Zweck, nicht durch
gefi.ihrt werden, wenn sie nicht vorher von 
der nach § 30 zustandigen Behorde geneh
migt worden sind. 

(2) Als Spendensammlung gilt insbeson
dere auch, wenn mit dem Hinweis darauf, 
dass der Ertrag, Erlos oder Gewinn ganz 
oder teilweise fi.ir gemeinni.itzige oder mild
tatige Zwecke Verwendung findet , 

1) zur Entrichtung von Geld- oder Sach
leistungen aufgefordert wird, denen entwe
der i.iberhaupt keine oder solche Gegenleis
tungen gegeni.iberstehen, deren Wert in kei
nem Verhaltnis zu de, gewahrten Leistung 
steht; 

2) zum Beitritt zu einer Vereinigung 
oder zur Untersti.itzung oder Forderung einer 
Vereinigung oder Stiftung aufgefordert wird, 
wenn aus der Aufforderung zu schliessen ist, 
<lass es dem Auffordemden hierbei aus
schliesslich oder i.iberwiegend auf die Er
zielung der mit dem Beitritt oder der Un
tersti.itzung oder Forderung verbundenen 
Geld- oder Sachleistungen ankommt; 

3) Waren vertrieben oder Veranstaltun
gen ktinstlerischer, sportlicher, tumerischer 
oder gesellschaftlicher Art durchgefi.ihrt wer
den; 

4) Lotterien oder Ausspielungen durch
gefi.ihrt werden. 

§ 29. 
Die Bestimmung des § 28, Absatz 1, fin

det auf Spendensammlungen keine Anwen
dung, die veranstaltet werden 

1) vom Arbeitsbereich der Nationalso
zialistischen Deutschen Arbeiterpartei in den 
Niederlanden; 

2). mit Genehmigung des Reichskommis
sars fi.ir die besetzten niederlandischen Ge
biete (Generalkommissar zur besonderen 
Verwendung) von einer deutschen Behorde 
(Dienststelle) oder einer deutschen nicht
wirtschaftlichen Personenvereinigung oder 
Stiftung; 

3) von einer christlichen R eligionsge
meinschaft in Kirchen oder kirchlichen Ver
sammlungsraumen wahrend des Gottesdien
stes oder in unmittelbarem Anschluss daran. 

§ 30. 
Die Genehmigung von Spendensammlun

gen wird durch den ortlich zustandigen Ge
neralstaatsanwalt als Landespolizeidirektor 
oder, wenn die Spendensammlung innerhalb 
des Zustandigkeitsbereiches mehrerer Gene
ralstaatsanwalte durchgefi.ihrt werden soll, 
<lurch den Generalsekretar im Ministerium 
fi.ir Justiz erteilt. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn misdrijven. 

AFDEELING VIII. 

Openbare geld- en goedereninzamelingen. 

Artikel 28. 
(1) Openbare geld- of goedereninzame

lingen (hiema kortweg genoemd: inzamelin
gen) van elken aard mogen, ongeacht voor 
welk doe!, niet dan met voorafgaande toe
stemming van het ingevolge artikel 30 be
voegde gezag worden gehouden. 

(2) Van inzameling is meer in het bij
zonder ook sprake, wanneer, onder mededee
ling, dat de opbrengst, ontvangst of winst 
geheel of ten deele voor doeleinden van al
gemeen nut of voor liefdadige doeleinden 
wordt aangewend: 

1) een prestatie in geld of goederen wordt 
gevraagd, waartegenover of in het geheel 
geen tegenprestatie staat of slechts een zoo
danige, waarvan de waarde in geenerlei ver
houding tot de prestatie staat; 

2) tot toetreding tot een vereeniging of 
tot ondersteuning of bevordering van een 
vereeniging of stichting wordt opgewekt, in
dien uit dit opwekken is op te maken, dat 
het den verzoeker daarbij uitsluitend of over
wegend te doen is om de aan de toetreding, 
de ondersteuning of bevordering verbonden 
prestaties in geld of goederen; 

3) goederen worden verkocht of bijeen
komsten op het gebied van kunst, sport of 
anderszins worden gehouden; 

4) loterijen worden gehouden of gelegen
heid tot kansspel ( Ausspielungen) wordt ge
geven. 

Artikel 29. 
Het bepaalde in artikel 28, lid 1, is niet van 
toepassing op inzamelingen, welke worden 
georganiseerd 

1) door het Arbeidsgebied van de Na
tionaal-Socialistische Duitsche Arbeiders
partij in Nederland; 

2) met toestemming van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied (Commissaris-Generaal voor Bijzondere 
Aangelegenheden) door een Duitsche over
heidsinstantie (dienst), of door een Duit
sche niet commercieele vereeniging of stich
ting; 

3) door een Christelijk Kerkgenootschap 
in kerken of in kerkelijke vergaderruimten 
gedurende de godsdienstoefening of in on
middellijke aansluiting daaraan. 

Artikel 30. 
De toestemming voor inzamelingen wordt 

verleend door den plaatselijk bevoegden pro
cureur-generaal, fungeerend gewestelijk di
recteur van politie, of, wanneer de inzame
ling in het gebied van meer dan een gerechts
hof zal worden gehouden, door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Ju
stitie. 
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§ 3I. 

Der Antrag auf Genehmigung enthiilt 
1) die Namen der natlirlichen oder juris

tischen Personen, die die Spendensammlung 
durchftihren (Veranstalter) ; 

2) Angaben darliber, zu wessen Gunsten 
die Spendensammlung durchgeftihrt werden 
soil (Begunstigter), sowie einen Aufteilungs
plan bezliglich des zu erwartenden Ertrages; 

3) Angaben liber die Form, in der die 
Spendensammlung durchgefi.ihrt werden soll, 
insbesondere darliber, ob sie eine Strassen
oder Haussammlung sein soll, welcher Art die 
Ware ist, die vertrieben werden, und welcher 
Art die Veranstaltung ist, die durchgeftihrt 
werden soll; 

4) Angaben Uber den Ort und den Zeit
punkt oder die Zeitdauer der Spendensamm
lung. 

§ 32. 
(1) Die Genehmigung kann von der nach 

§ 30 zustandigen Behorde von der Erfiillung 
gewisser, ausdrlicklich zu bezeichnender Be
dingungen abhangig gemacht werden. 

(2) Der Genehmigungsbescheid kann ins
besondere Anordnungen treffen 

1) liber den Aufteilungsplan im Sinne 
des § 31, Ziffer 2; 

2) liber die Form im Sinne des§ 31, Zif
fer 3, in der die Spendensammlung durchzu
fi.ihren ist; dem Veranstalter kann insbeson
dere die Pflicht auferlegt werden, die zur 
Durchfiihrung der Spendensammlung not
wendigen H ilfsmittel, wie Sammelblichsen, 
Sammelbticher oder Sammellisten auf seine 
Kosten nach den Angaben der Genehmi
gungsbehorde herstellen zu !assen oder die 
dem Veranstalter amtlich gelieferten Hilfs
mittel gegen Bezahlung der Kosten bei der 
Durchfi.ihrung der Spendensammlung aus
schliesslich zu verwenden; 

3) liber den Ort und den Zeitpunkt oder 
die Zeitdauer der Spendensammlung im Sin
ne des § 31, Ziffer 4; 

4) liber die Pflicht des Veranstalters, die 
mit der Durchfi.ihrung ·der Spendensamm
lung betrauten Personen mit einem besonde
ren, gegebenenfalls der Form nach von der 
Genehmigungsbehorde vorzuschreibenden 
Ausweis zu versehen; insbesondere kann dem 
Veranstalter auferlegt werden, dass diese 
Ausweise mit dem Lichtbild des Inhabers 
versehen sein und von der Genehmigungsbe
horde oder einer anderen, von ihr zu bezeich
nenden D ienststelle gegen die Entrichtung 
einer G ebtihr beglaubigt oder abgestempelt 
werden mlissen. 

§ 33 . 
(1) Die nach § 30 fi.ir die Genehmigung 

der Spendensammlung zustandige Behorde 
kann vom Veranstalter der Spendensamm
lung nachtragliche Rechnungslegung liber 
die Verwendung des Ertrages der Spenden
sammlung verlangen. 

(2) Sie kann insbesondere 
1) G eschaftsbticher, Schriften, Kassen-

Artikel 3x. 

De aanvraag om toestemming behelst: 
1) de namen van de natuurlijke of rechts

personen, die de inzameling houden (organi
satoren); 

2) een opgave, te wiens behoeve de in
zameling zal worden gehouden (begunstig
de), zoomede een plan van verdeeling van 
de te verwachten opbrengst; 

3) gegevens omtrent den vorm, waarin 
de inzameling zal worden gehouden, in het 
bijzonder of het een straat- dan wel een 
huisinzameling betreft, omtrent den aard der 
te verkoopen goederen en omtrent den aard 
der te houden bijeenkomst; 

4) een opgave van plaats en tijdstip of 
tijdsduur der inzameling. 

Artikel 32. 
(1) De toestemming kan door het inge

volge artikel 30 bevoegde gezag afhankelijk 
worden gesteld van de vervulling van be
paalde, uitdrukkelijk aan te geven voorwaar
den. 

(2) De vergunnin:g kan in het bijzonder 
bepalingen inhouden: 

1) omtrent bet plan van verdeeling, be
doeld in artikel 31, onder 2; 

2) omtrent den vorm, bedoeld in artikel 
28, onder 3, waarin de inzameling moet wor
den gehouden; den organisator kan in het 
bijzonder de plicht worden opgelegd de voor 
de inzameling noodige hulpmiddelen, zooals 
collectebussen, inteekenboeken of -lijsten. 
op zijn kosten overeenkomstig de desbetref
fende voorschriften van de instantie, welker 
toestemming voor de inzameling noodig is, 
te laten vervaardigen of uitsluitend de aan 
hem van overheidswege tegen betaling der 
kosten gegeven hulpmiddelen bij de inzame
ling te gebruiken; 

3) betreffende plaats en tijdstip of tijds
duur der inzameling, bedoeld in artikel 3 1, 

onder 4; 
4) betreffende den plicht van den orga

nisator om de met de inzameling belaste per
sonen van een bijzonder legitimatiebewijs te 
voorzien, dat eventueel in den vorm, welke 
de instantie, welker toestemming noodig is, 
mocht hebben voorgeschreven, moet zijn ver
vat; in het bijzonder kan den organisator 
worden voorgeschreven, dat de legitimatie
bewijzen van een photo van den houder moe
ten zijn voorzien en door de instantie, welker 
toestemming noodig is, of door een antler 
door haar aan te wijzen bureau tegen beta
ling van rechten moeten worden gewaar
merkt of afgestempeld. 

Artikel 33. 
(1) De instantie, welker toestemming in

gevolge het bepaalde in artikel 30 voor de 
inzameling noodig is, kan van den organisa
tor van de inzameling rekening en verant
woording over de aanwending van de op
brengst der inzameling verlangen. 

(2) Zij kan in het bijzonder 
1) de boekhouding en andere bescheiden, 
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und Vermogensbestande prlifen oder prlifen 
!assen; 

2) vom Veranstalter, seinem Beauftrag
ten oder den mit der Durchflihrung der Spen
densammlung betrauten Personen schriftli
che oder mlindliche Ausklinfte verlangen; 

3) Vertreter in Versammlungen oder Sit
zungen entsenden Diesen stehen die im § 26 
bezeichneten Rechte zu. 

§ 34. 
(1) Ergibt die Priifong der auf Grund 

des §§ 33 mitgeteilten Belege oder Ausklinf
te, dass diese ungenilgend sind, so kann der 
Ertrag der Spendensammlung ganz oder teil
weise unter die Verwaltung und Verfligungs
gewalt eines von der nach § 30 zustiindigen 
Behorde zu bestimmenden Treuhanders ge
stellt werden. 

(2) Die gemass Absatz 1 ergangene Ent- · 
scheidung ist nicht anfechtbar. 

§ 35. 
(1) Wer 
1) eine Spendensammlung entgegen den 

Bestimmungen des § 28 durchflihrt; 
2) in dem nach § 31 zu stellenden Antrag 

unwahre Angaben macht; 
3) eine Spendensammlung entgegen den 

im Genehmigungsbescheid nach § 32 enthal
tenen Anordnungen durchflihrt; 

4) die Durchflihrung der Massnahmen 
gemass § 33 erschwert oder unmoglich macht 
oder vorsatzlich oder grob fahrlassig unrich
tige Angaben macht; 

5) dem auf Grund des § 34 bestimmten 
Treuhander den zu verwaltenden Ertrag der 
Spendensammlung ganz oder teilweise ent
zieht, 
wi rd, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Straten bestraft 

(2) D ie nach Absatz 1 strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen) . . 

ABSCHNITT IX. 
Verkehrsbeschrankungen, Polizeistunde, 

Tanzlustbarkeiten und Verkauf 
a/koholischer Getranke. 

§ 36. 
Im lnteresse der Aufrechterhaltung de r 

offentlichen Ordnung oder der Sicherheit des 
offentlichen Lebens kann durch polizeiliche 
Anordnung verboten werden, sich wahrend 
einer bestimmten Zeit im Freien aufzuhal
ten. 

§ ,7. 
(1) Die auf Grund des § 36 ergangenen 

polizeilichen Anordnungen gelten nicht fur 

1) die Angehorigen der deutschen Wehr
macht, der Waffen-SS oder ihres Gefolges, 
der deutschen Polizei sowie der Dienststel
len des Deutschen Reiches oder der Dienst
stellen der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei in den besetzten niederlandi-

alsmede den staat van de kas en van het ver
mogen, onderzoeken of laten onderzoeken; 

2) van den organisator, van diens ge
machtigde of van de met h et inzamelen be
laste personen schriftelijke of mondelinge in
lichtingen verlangen; 

3) vertegenwoordigers naar vergaderin
gen of zittingen zenden. Dezen hebben de
zelfde rechten als de vertegenwoordigers, be
doeld in artikel 26. 

Artikel 34. 
(1) Wijst het onderzoek van de op grond 

van artikel 33 verstrekte bescheiden of in
lichtingen uit, dat deze onvoldoende zijn, dan 
kan de opbrengst der inzameling geheel of 
ten deele onder een door het ingevolge arti
kel 30 bevoegde gezag aan te wijzen gevol
machtigde worden gesteld, die het beheer en 
de beschikking daarover h eeft. 

(2) Tegen de in het eerste lid bedoelde 
beslissing kan niet worden opgekomen. 

Artikel 35. 
(1) Hij die 
1) een inzameling houdt in strijd met het 

bepaalde in artikel 28; 
2) in de overeenkomstig artikel 31 in te 

dienen aanvraag onjuiste gegev ens verstrekt; 
3) een inzameling houdt in strijd met de 

bepalingen, bedoeld in artikel 32, van de ver
gunning; 

4) de uitvoering der maatregelen over
eenkomstig artikel 33 bemoeilijkt of onmoge
lijk maakt, dan we! opzettelijk of door grove 
schuld onjuiste gegevens verstrekt; 

5) aan den gemachtigde, die op grond 
van artikel 34 is aangewezen, de door dezen 
te beheeren opbrengst der inzameling geheel 
of ten deele onttrekt, 
wordt, voor zoover niet ingevolge andere 
voorschriften een zwaardere straf is ver
beurd, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes maanden en met geldboete van ten 
hoogste duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) F eiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn overtredingen. 

AFDEELING IX. 
Verkeersbeperkingen, tijd van sluiting, dans

vermaak en verkoop van alcoholhou
dende dranken. 

Artikel 36. 
In het belang van · de handhaving van de 

openbare orde of de veiligheid van het open
bare !even kan bij politievoorschrift worden 
verboden zich gedurende een bepaalden tijd 
in de open lucht op te houden. 

Artikel 3 7. 
(1) De politievoorschriften, uitgevaar

digd op grond van artikel 36; zijn niet van 
toepassing op: 

1) de leden van de Duitsche Weermacht, 
van de ,,Waffen-SS" en op het overige per
soneel daarvan, op de leden der Duitsche po
litie en van h et personeel van de bureaux 
van het Duitsche Rijk of van de Nationaal
Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in 
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schen Gebieten, wenn diese in Uniform sind 
oder einen ordnungsmassigen mit Lichtbild 
versehenen Ausweis bei sich fiihren; 

2) deutsche Reichsangehorige, die im 
Dienste einer anderen als einer der in Ziffer 
1 bezeichneten deutschen Dienststellen ste
hen, soweit ihr Aufenthalt im Freien auch in 
der auf Grund rles § 36 bezeichneten Zeit in 
Erfiillung hoheitlicher Aufgaben oder dienst
licher Pflichten erforderlich ist; 

3) die Angehorigen der niederlandischen 
Polizei, des niederlandischen Grenzaufsichts
und Krisiskontrolldienstes , der niederlandi
schen Feuerwehr und des behordlichen Luft
schutzdienstes, femer Personen, die im Am
bulanz- oder Rettungsdienst tatig sind, so
wie Aerzte und Hebammen, soweit ihr Auf
enthalt im Freien auch in der auf Grund des 
§ 36 bezeichneten Zeit in Erfiillung hoheit
licher Aufgaben oder dienstlicher oder be
ruflicher Pflichten erforderlich und, soweit 
es sich um im Ambulanz- oder Rettungs
dienst tatige Personen, um Aerzte oder um 
Hebammen handelt, soweit Gefahr im Ver
zuge ist; 

4) Hilfesuchende in nachweislich schwe
ren Krankheits- oder Ungliicksfallen; 

5) Personen, die im Besitze eines Son
derausweises nach § 38 in Verbindung mit 
einem amtlichen L ichtbildausweis sind. 

(2) Personen, die Kraftfahrzeuge fi.ihren , 
die nach Massgabe des § 2 , Absatz 1, Ziffem 
3 bis 6, der Verordnung Nr. u3/1940 iiber 
besondere Massnahmen zum Zwecke des 
Luftschutzes in der dort bezeichneten Zeit 
im offentlichen Verkehr benutzt werden diir
fen, bediirfen ausser der G enehmigung nach 
Absatz I der angezogenen Bestimmungen 
ebenfalls eines Sonderausweises, wenn sie 
sich in d er auf Grund des § 36 bez~ichneten 
Zeit im Freien aufhalten. · 

§ 38. 
(1) Der Antrag auf Ausstellung eines 

Sonderausweises ist schriftlich bei der fi.ir 
den Wohnort des Antragstellers zustandigen 
Ortspolizeibehorde (§ 47, Absatz 2) einzu
reichen. Dern Antrag sind zwei Licht
(Pass-) bilder beizufiigen. 

(2) Die Ortspolizeibehorde priift, ob der 
Antrag alle erforderlichen Angaben enthalt 
und ob alle vorgeschriebenen Unterlagen bei
gefiigt sind. Ist dies nicht der Fall, so lehnt 
sie den Antrag ab. Andemfalls legt sie den 
Antrag der zur Entscheidung zustandigen 
Behorde vor, es sei denn, dass sie selbst fur 
die Entscheidung zustandig ist. 

het bezette Nederlandsche gebied, wanneer 
dezen in uniform zijn gekleed of een behoor
lijk legitimatiebewijs, voorzien van een pho
to, bij zich dragen ; 

2) hen, die de Duitsche nationaliteit be
zitten en in dienst staan van een andere dan 
de onder I genoemde Duitsche bureaux, voor 
zoover hun verblijf in de open lucht ook ge
durende den op grond van artikel 36 vast
gestelden tijd ter vervulling van van over
heidswege gegeven opdrachten of van plich
ten, welke uit den dienst voortvloeien, nood
zakelijk is. 

3) de leden van de Nederlandsche politie, 
van de Nederlandsche grensbewaking, van 
den Nederlandschen Crisis-Contr6ledienst, 
van de Nederlandsche brandweer en van den 
openbaren luchtbeschermingsdienst, alsmede 
op personen, die in ambulancediensten of 
diensten voor Eerste Hulp werkzaam zijn, 
alsmede op artsen en vroedvrouwen, voor 
zoover het verblijf van voornoemde personen 
in de open lucht gedurende den op grond 
van artikel 36 vastgestelden tijd noodzake
lijk is ter uitvoering van van overheidswege 
gegeven opdrachten of ter vervulling van 
plichten, welke uit dienst of beroep voort- · 
vloeien, een en ander, voor zoover het per
sonen, d ie in ambulancediensten of diensten 
voor Eerste Hulp werkzaam zijn, a lsmede 
artsen en vroedvrouwen betreft, voor het ge
val het naleven van een voorschrift, als be
doeld in artikel 36, gevaar zou kunnen op
leveren; 

4) zij die in geval van ziekte of ongeval, 
waarvan het emstig karakter kan worden 
aangetoond, hulp trachten te vinden; 

5) diegenen die zoowel in het bezit zijn 
van een speciaal bewijs, als bedoeld in artikel 
38, als van een officieel bewijs, waarop een 
photo van den betrokkene voorkomt. 

(2) Personen, die motorrijtuigen bestu
ren, welke op den voet van artikel 2, lid 1 , 

onder 3 tot en met 6, van de Verordening 
No. u3/1940 betreffende bijzondere m aat
regelen t en behoeve van de luchtbescherming 
gedurende den daarin genoemden tijd in het 
openbaar verkeer m ogen worden gebruikt, 
moeten, behalve van de in het tweede lid van 
hetzelfde artikel bedoelde sch:riftelijke ver
gunning, eveneens van cen speciaal bewijs 
zijn voorzien, wanneer zij zich gedurcnde 
den op grond van artikel .~6 vastgestelden 
tijd in de open lucht ophouden. 

Artikel 38. 
(1) De aanvraag tot afgifte van een spe

ciaal bewijs moet schriftelijk worden inge
diend bij het voor de woonplaats van den 
aanvrager bevoegde plaatselijk hoofd van po
litie (artikel 47, lid 2). Deze aanvraag dient 
vergezeld te gaan van twee (pas-) photo's. 

(2) H et plaatselijk hoofd van politie 
gaat na, of de aanvraag alle vereischte ge
gev ens bevat en of de voorgeschreven bij
lagen zijn bijgevocgd. Is zulks niet het ge
val, dan wijst het de aanvraag af. In het 
andere geval zendt het de aanvraag aan de 
instantie, welke voor de beslissing bevoegd 
is, tenzij h et hoofd zelf die instantie is. 
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(3) Die Ausstellung des Sonderausweises 
steht derjenigen Behorde oder Dienststelle 
zu, die die Anordnung nach § 36 erlassen hat 
oder die von dieser hiermit beauftragt wor
den ist. Ist die Anordnung (Satz 1) von einer 
deutschen Polizeidienststelle ergangen, so ist 
der zustiindige Beauftragte des Reichskom
missars flir die Provinz (Polizeioffizier) zur 
Ausstellung des Sonderausweises zustiindig. 

(4) Der Sonderausweis tragt Unterschrift 
und Dienstsiegel. 

(5) Die auf Grund der Verordnung Nr. 
128/I940 iiber Verkehrsbeschrankungen, ge
gebenenfalls in der Fassung der Verordnung 
No. 151/x940, oder der Verordnung Nr. 188/ 
1940 iiber die Festsetzung der Polizeistunde 
und Verkehrsbeschrankungen bei Inkrafttre
ten dieser Verordnung ausgestellten, giiltigen 
Sonderausweise behalten ihre Gliltigkeit. 

§ 39. 
Im Interesse der Aufrechterhaltung der 

offentlichen Ordnung oder der Sicherheit des 
offentlichen Lebens kann bestimmten Perso
nen oder Personengruppen durch polizeiliche 
Anordnung 

1) der Aufenthalt in bestimmten Teilen 
der besetzten niederlandischen Gebiete ver
boten werden; 

2) ein bestimmter Aufenthaltsort ange
wiesen werden; 

3) der Wechsel des Wohnsitzes oder des 
Aufenthaltsorts verboten werden. 

§ 40. 
Im Interesse der Aufrechterhaltung der 

offentlichen Ordnung oder der Sicherhei t 
des offentlichen Lebens kann <lurch polizei
liche Anordnung die Polizeistunde festge
setzt werden. Hierbei ist unter Polizeistun
de der Zeitraum zu verstehen, wahrend <les
sen Gast- und Schankwirtschaften, wie Res
taurations-, Kaffeehaus-, Hotel- und Pen
sionsbetriebe, sowie Theater, Kabaretts , Va
rietes, Lichtspieltheater, Sportbetriebe und 
alle sonstigen Vergniigungsstatten fiir die 
Oeffentlichkeit sowie Raumlichkeiten, die 
standig von rechtsfahigen oder nichtrechts
fahigen Personenvereinigungen oder Stiftun
gen benutzt werden, fiir die Berechtigten, 
wie Mitglieder, Anteilhaber oder Nutznies
ser, sowie flir etwaige Gaste geschlossen zu 
halten sind. 

§ 41. 
Durch polizeiliche Anordnung kann die 

Veranstaltung von offentlichen Tanzlustbar
keiten verboten werden. 

§ 42 . 
Im Interesse der Aufrechterhaltung der 

offentlichen Ordnung oder der Sicherheit des 
offentlichen Lebens kann durch polizeiliche 
Anordnung der Verkauf, die Ablieferung und 
die Verabreichung alkoholischer Getranke 

(3) De afgifte van het speciale bewijs is 
opgedragen aan de instantie of den dienst, 
welke het voorschrift overeenkomstig artikel 
36 heeft uitgevaardigd of welke door deze 
daarmede is belast. Is het voorschrift (eerste 
volzin) door een Duitschen politiedienst uit
gevaardigd, dan is de betreffende Gevol
machtigde van den Rijkscommissaris voor de 
provincie (politie-officier) voor de afgifte 
van het speciale bewijs bevoegd. 

(4) Het speciale bewijs moet voorzien 
zijn van handteekening en dienststempel. 

(s) Geldige speciale bewijzen, welke in
gevolge de Verordening No. 128/1940 betref
fende verkeersbeperkingen, eventueel zooals 
deze is gewijzigd bij de Verordening No. 151/ 
1940, of ingevolge de Verordening No. 188/ 
1940 betreffende vaststelling van een tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkingen 
bij het in werking treden van deze verorde
ning waren uitgereikt, behouden hun geldig
heid. 

~rtikel 39. 
In het belang van de handhaving van de 

openbare orde of van de veiligheid van het 
openbare !even kan bij politievoorschrift aan 
bepaalde personen of groepen van personen 

1) worden verboden zich in bepaalde 
deelen van het bezette Nederlandsche gebied 
op te houden; 

2) een bepaalde verblijfplaats worden 
aangewezen; 

3) het veranderen van woon- of verblijf
plaats worden verboden. 

Artikel 40. 
In het belang der handhaving van de 

openbare orde of van de veiligheid van het 
openbare leven kan bij politievoorschrift een 
tijd van sluiting worden vastgesteld, waar
onder wordt verstaan de tijd, gedurende wel
keri bedrijven tot het verschaffen van nacht
verblijf of inwoning, alsmede herbergen, tap
perijen en andere voor het publiek toegan
kelijke huizen , waar men gelagen zet, zooals 
restaurants, koffiehuizen, hotels, pensions, 
benevens schouwburgen, cabarets, variete's, 
bioscopen, bedrijven, welke gelegenheid tot 
het beoefenen van sport bieden, en alle an
dere gelegenheden van vermakelijkheid voor 
het publiek, alsmede localiteiten, welke 
voortdurend door al dan niet rechtspersoon
lijkheid bezittende v ereenigingen van perso
nen of stichtingen worden gebruikt, voor de 
rechthebbenden, zooals leden, aandeelhou
ders of begunstigden, en voor eventueele gas
ten gesloten moeten zijn. 

Artikel 41. 
Bij politievoorschrift kan het organiseeren 

van openbaar dansvermaak worden verbo
den. 

Artikel 42. 
In het belang der handhaving van de open

bare orde of van de veiligheid van het open
bare !even kan bij politievoorschrift de ver
koop, de aflevering en het verstrekken van 
alcoholhoudende dranken bij den kleinhan-
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im Kleinhandel, insbesondere auch in Rau
men verboten werden, fiir die eine Konzes
sion (vergunning) flir den Verkauf alkoholi
scher Getranke im Kleinen erteilt worden 
ist. Ebenso kann der Genuss alkoholischer 
Getranke in solchen Raumen verboten wer
den. 

§ 43· 
(1) Wer 
1) sich den Bestimmungen einer auf 

Grund des§ 36 erlassenen Anordnung zuwi
der im Freien aufhalt; 

2) einen ihm gemass § :18 ausgestellten 
Sonderausweis missbriiuchlich benutzt oder 
zur Erlangung eines Sonderausweises unwah
re Angaben macht; 

3) sich den Bestimmungen einer auf 
Grund des §39 erlassenenAnordnungzuwider 
an einem Orte aufhalt, an dem ihm der Auf
enthalt verboten ist, oder sich nicht an dem 
ihm angewiesenen Aufenthaltsort aufhalt 
oder seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
wechselt; 

4) als Inhaber einer Gast- oder Schank
wirtschaft, wie eines Restaurations-, Kaffee
haus-, Hotel- oder Pensionsbetriebes, oder 
eines Theaters, eines Kabaretts, eines Vari
etes, eines Lichtspieltheaters, eines Sportbe
triebes oder einer sonstigen Vergniigungs
stiitte oder als dessen Vertreter oder Beauf
tragter oder als Gast in einem solchen Be
trieb eine auf Grund des § 40 angeordnete 
Polizeistunde iibertritt; 

5) als Mitglied des Vorstandes einer 
rechtsfahigen oder nichtrechtsfahigen Perso
nenvereinigung oder Stiftung, als dessen Ver
treter oder Beauftragter, als Berechtigter bei 
einer solchen Vereinigung oder Stiftung oder 
als Gast einer solchen innerhalb von Raum
lichkeiten, die standig von der Vereinigung 
oder Stiftung benutzt werden, eine auf 
Grund des § 40 angeordnete Polizeistunde 
ii bertri tt; 

6) an einer auf Grund des § 41 verbote
nen Tanzlustbarkeit teilnimmt, eine solche 
Tanzlustbarkeit veranstaltet oder fiir eine 
solche Tanzlustbarkeit einen Raum zur Ver
fiigung stellt; 

7) einer auf Grund des § 42 erlassenen 
Anordnung zuwider alkoholische Getranke 
verkauft, abliefert, verabreicht oder geniesst, 

wird mit Haft bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu eintausend Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Wird eine der im Absatz 1, Ziffem 
4 bis 7, mit Strafe bedrohten Taten im Rah
men des Betriebes einer juristischen Person 
begangen, so wird bestraft, wer den Auftrag 
zu der strafbaren Tat erteilt hat-oder bei der 
verbotenen Handlung oder Unterlassung die 
tatsachliche (feitelijke) Leitung hatte. 

(3) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

de!, meer in het bijzonder in localiteiten, 
waarvoor een vergunning voor den verkoop 
van alcoholhoudende dranken in het klein is 
verleend, worden verboden. Evenzoo kan het 
gebruik van alcoholhoudende dranken in 
zoodanige localiteiten worden verboden. 

Artikel 4.,. 
(1) Hij die 
1) zich in strijd met de bepalingen van 

een krachtens artikel 36 uitgevaardigd voor
schrift in de open lucht ophoudt: 

2) een hem overeenkomstig artikel 38 af
gegeven speciaal bewijs misbruikt of ter ver
krijging van een speciaal bewijs onjuiste ge

. gevens verstrekt; 
3) zich in strijd met de bepalingen van 

een krachtens artikel 39 uitgevaardigd voor
schrift ophoudt op een plaats, waarvoor hem 
zulks is verboden, of zich niet op de hem 
aangewezen verblijfplaats ophoudt of van 
woon- of verblijfplaats verandert; 

4) als houder van een bedrijf tot het ver
schaffen van nachtverblijf of inwoning, van 
een herberg, tapperij of antler voor het pu
bliek toegankelijk huis, waar men gelagen· 
zet, zooals een restaurant, koffiehuis , hotel 
of pension, van een schouwburg, cabaret, va
riete, bioscoop, van een bedrijf, hetwelk ge
legenheid tot het beoefenen van sport biedt, 
of van eenige andere gelegenheid van ver
makelijkheid, of als deszelfs plaatsvervanger 
of gevolmachtigde of als gast in zoodanig be
drijf met een krachtens artikel 40 voorge
schreven tijd van sluiting in strijd handelt; 

5) als lid van het bestuur van een al dan 
niet rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging van personen of van een stichting, 
als deszelfs plaatsvervanger of gemachtigde, 
als rechthebbende tot of als gast van zooda
nige vereeniging of stichting binnen locali
teiten, welke voortdurend door de vereeni
ging of stichting worden gebruikt, met een 
krachtens artikel 40 voorgeschreven tijd van 
sluiting in strijd handelt; 

6) aan een krachtens artikel 41 verboden 
dansvermaak deelneemt, zoodanig dansver
maak organiseert of voor zoodanig dansver
maak ruimte ter beschikking stelt; 

7) in strijd met een krachtens artikel 42 
uitgevaardigd voorschrift alcoholhoudenc'..-
dranken verkoopt, aflevert, verstrekt of ge
bruikt, 
wordt gestraft met hechtenis van t en hoog
ste zes maanden en met geldboete van ten 
hoogste duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Wordt een der feiten, bedoeld in het 
eerste lid, onder 4 tot en met 7, door of van
wege een rechtspersoon begaan, dan wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken tegen hem, die tot het feit op
dracht gaf of die de feitelijke leiding bij het 
verboden handelen of nalaten had. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn overtredingen. 
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ABSCHNITT X. 

Sonstige Zuwider handlungen. 

§ 44· 
Zuwiderhandlungen gegen Massnahmen, 

die der Wehrmachtbefehlshaber in den Nie
derlanden auf Grund des§ 2, Satz 2, des Er
lasses des Fiihrers tiber Austibung der Re
gierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 
18. Mai 1940 (RGBI. I S. 778) zur Durch
ftihrung seines militarischen Auftrags und 
zur militarischen Sicherung trifft und die in 
der im § 48, Absatz 2 , bezeichneten Weise 
verkiindet worden sind, werden, soweit nicht 
nach andern Vorschriften eine schwerere 
Strafe verwirkt ist, mit Haft bis zu sechs 
Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintau
send Gulden oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

§ 45. 
(1) Der Generalkommissar ftir das Si

cherheitswesen kann die im lnteresse der 
offentlichen Ordnung und der Sicherheit des 
offentlichen Lebens erforderlichen Massnah
men treffen und zu diesem Zweck insbeson
dere Rechtsvorschriften polizeilicher Natur 
(allgemeine Anordnungen, Befehle, Bekannt
machungen) erlassen. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen eine auf 
Grund der Bestimmungen des Absatzes 1 er
lassene Rechtsvorschrift werden, soweit nicht 
nach anderen als auf Grund dieser Bestim
mungen erlassenen Vorschriften eine schwe
rere Strafe verwirkt ist, mit Haft bis zu sechs 
Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintau
send Gulden oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

§ 46. 
Die nach diesem Abschnitt strafbaren 

Handlungen sind Uebertretungen ( overtre
dingen). 

ABSCHNITT XI. 

Er/ass und Verkiindung polizeilicher 
Anordnungen. 

§ 47. 
(1) Zustandig ftir den Erlass polizeili

cher Anordnungen im Sinne der §§ 12, Ab
satz 1, 36 und 39 bis 42 sind ausser den zu
stiindigen deutschen Polizeidienststellen 

1) der Generalsekretiir im Ministerium 
ftir J us tiz ; 

2) der ortlich zustiindige Generalstaats
anwalt als Landespolizeidirek:tor; 

3) die Ortspolizeibehorde. 
(2) Ortspolizeibehorde im Sinne des Ab

satzes 1, Ziff er 3, ist 
1) in Gemeinden, in denen ein Haupt

kommissar oder Kommissar der Polizei sei
nen Sitz hat, dieser; 

2) in alien anderen Gemeinden der Btir
germeister. 

(3) Vor Erlass einer polizeilichen An
ordnung im Sinne des Absatzes 1 <lurch nie
derlandische Dienststellen ist die Zustim
mung des Reichskommissars ftir die besetz-

AFDEELING X. 

Andere overtredingen. 

Artikel 44. 
Hij die in strijd handelt met maatregelen, 

welke de Weermachtsbevelhebber in Neder
land op grond van § 2, tweedc volzin, van 
het Decreet van den Fiihrer over de uitoefe
ning van de regeeringsbevoegdheden in Ne
derland van 18 Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) 
ter uitvoering van zijn militaire taak en voor 
de militaire beveiliging treft en welke op de 
wijze, als bedoeld in het tweede lid van ar
tikel 48, zijn afgekondigd, wordt, voor zoo
ver niet ingevolge andere voorschriften een 
zwaardere straf is verbeurd, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden en 
geldboete van ten hoogste duizend gulden of 
met een dezer straffen. 

Artikel 45. 
(1) De Commissaris-Generaal voor de 

Openbare Veiligheid kan de maatregelen 
treffen, noodig in het belang van de open
bare orde en van de veiligheid van het open
bare leven, en te dien einde meer in het bij
zonder rechtsvoorschriften op politioneel ge
bied (algemeene voorschriften, bevelen, be
kendmakingen) uitvaardigen. 

(2) Hij die in strijd handelt met een op 
grond van het bepaalde in het eerste lid uit
gevaardigd rechtsvoorschrift, wordt, voor 
zoover niet ingevolge andere dan de op grond 
van het bepaalde in het eerste lid uitgevaar
digde voorschriften een zwaardere straf is 
verbeurd, gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden en met geldboete van 
ten hoogste duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

Artikel 46. 
Feiten, als bedoeld in deze afdeeling, zijn 

overtredingen. 

AFDEELING XI. 

Uitvaardiging en afkondiging van politie
voorschriften. 

Artikel 47. 
(1) Voor het uitvaardigen van politie

voorschriften, als bedoeld in de artikelen 12, 

lid 1, 36 en 39 tot en met 42, ;.;jn, behalve 
de betreffende Duitsche politie-instanties, 
bevoegd: 

1) de Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie; 

2) de plaatselijk bevoegde procureur
generaal, fungeerend gewestelijk directeur 
van politie; 

3) het plaatselijk hoofd van politie. 
(2) Plaatselijk hoofd van politie, als be

doeld in het eerste lid, onder 3, is 
1) in gemeenten, waar een hoofdcommis

saris of commissaris van politie is, deze; 

2) in alle andere gemeenten de burge
meester. 

(3) Alvorens een politievoorschrift, als 
bedoeld in het eerste lid, door een Neder
landsche politie-instantie wordt uitgevaar
digd, dient de toestemming van den Rijks-
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ten niederliindischen Gebiete (Generalkom
missar fi.ir das Sicherheitswesen) oder der 
von ihm bestimmten nachgeordneten deut
schen Dienststelle einzuholen. 

§ 48. 
(1) Die polizeilichen Anordn~ngen im 

Sinne der §§ II , Absatz 1, 12, Absatz 1, 17, 
Absatz 3, 36 und 40 bis 42, sowie die auf 
Grund des § 45 erlassenen Rechtsvorschrif
ten treten im Zeitpunkt ihrer Verkiindung in 
Kraft, soweit in ihnen nichts anderes be
stimmt ist. Das gleiche gilt fiir polizeiliche 
Anordnungen im Sinne des § 39, soweit sie 
fiir Personengruppen gelten. 

(2) Die Verkiindung erfolgt <lurch die 
Presse, den Rundfunk, <lurch Anschlag oder 
in sonstiger ortsiiblicher Weise. 

(3) Wird eine polizeiliche Anordnung, 
<lurch mehrere der im Absatz 2 genannten 
Mittel verkiindet, so ist der Zeitpunkt der 
friihesten Verkiindung fiir das Inkrafttreten 
massgebend. 

ABSCHNITT XII. 

Straiverfolgung. 

§ 49. 
D ie gemiiss den Vorschriften der Abschnit

te I bis V strafbaren Handlungen, ausgenom
men die nach den§§ 6, II und 12 strafbaren 
Handlungen, sind Straftaten im Sinne des 
§ 2, Absatz 2, der Verordnung Nr. 52/1940 
iiber die Deutsche Gerichtsbarkeit in Straf
sachen. 

§ 50. 
Verfahren wegen der gemiiss den Vorschrif

ten der §§ 6, II, 12 und 23 strafbaren Hand
lungen gehoren zur ausschliesslichen Zustiin
digkeit des Polizeirichters gemiiss den Be
stimmungen der Artikel 367 bis 381 der nie
derlandischen Strafprozessordnung. Die Ar
tikel 369 und 376 der niederliindischen Straf
prozessordnung finden insoweit keine An
wendung. 

ABSCHNITT XIII. 

Aulerlegung von Leistungen. 

§ '\l. 

Wegen Handlungen, die nach dem 25. Mai 
1940 erfolgt sind oder erfolgen und gegen 
Belange des deutschen Volkes oder des 
Grossdeutschen Reichs gerichtet oder die of
fentliche Ordnung oder das offentliche Le
ben in den unter dem Schutz der deutschen 
Truppen stehenden niederliindischen Gebie
ten zu storen geeignet sind, kann eine Er
satz- und Siihneleistung auferlegt werden 

1) Personen, Vereinigungen oder Stif
tungen, die solche Handlungen gutheissen 
oder fordem oder bei denen anzunehmen ist, 
dass sie solche Handlungen gutheissen oder 
fordem; 

2) den Gemeinden, auf deren Gebiet sol
che Handlungen erfolgt sind. 

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid) of de door dezen aan
gewezen onder hem ressorteerende Duitsche 
instantie te worden aangevraagd. 

Artikel 48. 
(1) De politievoorschriften, bedoeld in 

de artikelen n, lid 1, 12, lid 1, 17, lid 3, 36 
en 40 tot en met 42, alsmede de op grond 
van het bepaalde bij artikel 45 uitgevaar
digde rechtsvoorschriften, treden in werking 
op het tijdstip hunner afkondiging, voor zoo
ver niet anders is bepaald. Zulks geldt even
eens voor politievoorschriften, als bedoeld 
in artikel 39, voor zoover deze voor groepen 
van personen gelden. 

(2) De afkondiging geschiedt door mid
del van de pers, den radio-omroep, door aan
plakking of op andere ter plaatse gebruike
lijke wijze. 

(3) Geschiedt de afkondiging van het 
politievoorschrift door meer dan een der in 
het tweede lid genoemde middelen, dan is 
het tijdstip der eerste afkondiging beslissend 
voor de inwerkingtreding. 

AFDEELING XII. 

Straivervolging. 

Artikel 49. 
Feiten, bedoeld in de voorschriften van 

de afdeelingen I tot en met V, worden, met 
uitzondering van de feiten, bedoeld in de 
artikelen 6, II en 12, beschouwd als delicten 
in den zin van het tweede lid van § 2 der 
Verordening No. 52/1940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken. 

Artikel 50. 
Feiten, gepleegd in strijd met het bepaalde 

in de artikelen 6, II, 12 en 23, worden uit
sluitend voor den politierechter overeenkom
stig de artikelen 367 tot en met 381 van het 
Wetboek van Strafvordering vervolgd. D e 
artikelen 369 en 376 van het Wetboek van 
Strafvordering blijven in zooverre buiten 
toepassing. 

AFDEELING XIII. 
Opleggen van prestaties. 

Artikel 51 . 
Ter zake van handelingen, welke na 25 

Mei 1940 zijn geschied of geschieden, en 
welke tegen belangen van het Duitsche volk 
of van het Groot-Duitsche Rijk zijn gericht 
of welke de openbare orde of het openbare 
leven in het onder bescherming van de Duit
sche troepen staande Nederlandsche gebied 
zouden kunnen verstoren, kan een verplich
ting tot vergoeding van schade en een zoen
geld (Siihneleistung) worden opgelegd aan : 

1) personen, vereenigingen of stichtingen 
die zoodanige handelingen goedkeuren of be
vorderen of van wie mag worden aangeno
men, dat zij zoodanige handelingen goedkeu
ren _of bevorderen; 

2) gemeenten, binnen welker gebied zoo
danige handelingen zijn geschied. 

I 

\· 
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§ 52. 

(r) Auferlegt werden konnen personli
che, Geld- oder Sachleistungen. 

(2) Werden mehrere Personen, Vereini
gungen oder Stiftungen zu einer Leistung 
herangezogen, so haften sie als Gesamt
schuldner. 

(3) Wird eine personliche Leistung auf
erlegt, so kann sich der Verpflichtete bei 
ihrer Erfiillung nicht vertreten !assen, es sei 
denn, dass die im § 53 bezeichnete Behorde 
zustimmt. 

(4) Werden Geldleistungen auferlegt, so 
kann die Gemeinde, innerhalb deren die zur 
Leistung herangezogenen Personen, Vereini
Sitz haben, angewiesen werden, die Gesamt
Sitz haben, angewies en werden, die Gesamt
summe der auferlegten Leistungen auszuzah
len und die einzelnen Leistungen hierauf in 
der im Auferlegungsbescheid festgesetzten 
Weise von den zur Leistung herangezogenen 
Personen, Vereinigungen oder Stiftungen 
einzuziehen. 

§ 53. 
(r) Die Leistungen im Sinne dieses Ab

schnittes werden <lurch den Reichskommis
sar fiir die besetzten niederllindischen Ge
biete (Generalkommissar fiir das Sicher
heitswesen) im Wege schriftlichen Beschei
des auferlegt. 

(2) Der Bescheid wird, soweit im Ein
zelfalle nichts anderes bestimmt wird, nach 
den Vorschriften der niederlandischen Zivil
prozessordnung vollstreckt; hierbei gilt er als 
vollstreckbare Urteilsausfertigung. 

(3) Erfolgt die Leistung nicht fristge
mass, so wird sie <lurch Haft erzwungen. 

(4) Ist eine Leistung einer Vereinigung 
oder Stiftung auferlegt, so werden die Per
sonen, gegen die sich die Haftanordnung 
richtet, im Bescheid genannt. 

(5) Die Haft wird <lurch die deutsche 
Polizei vollstreckt. 

ABSCHNITT XIV. 

Uebergangs- und Schlussvorschrilten. 

§ 54. 
Solange die Neuordnung des Vereins- und 

Stiftungswesens nicht abgeschlossen ist, 
trifft der ortlich zustandige Generalstaatsan
walt als Landespolizeidirektor seine Ent
scheidungen gemass § 22, Absatzen 4, 6 und 
7, im Einvernehmen mit dem im § 1, Absatz 
1, der Verordnung Nr. 41 /1941 zur Neuord
nung auf dem Gebiete der nichtwirtschaftli
chen Personenvereinigungen und Stiftungen 
bezeichneten Kommissar. Er hat diesem zu 
diesem Zweck die erforderlichen Unterlagen 
unverziiglich zuzuleiten; ihre Ri.ickstellung 
<lurch den Kommissar hat zeitgerecht zu er
folgen. 

Artikel 52. 

(1) Opgelegd kunnen worden persoon
lijke, geldelijke of zakelijke prestaties. 

(2) Wordt aan meerdere personen, ver
eenigingen of stichtingen een prestatie opge
legd, zoo zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. 

(3) Wordt een persoonlijke prestatie op
gelegd, dan kan diegene die daartoe is ge
houden zich bij het volbrengen daarvan niet 
dan met toestemming van de in artikel 53 
genoemde instantie laten vervangen. 

(4) Worden geldelijke prestaties opge
legd, dan kan de gemeente, binnen welker 
gebied de personen, vereenigingen of stich
tingen, aan wie een prestatie is opgelegd, hun 
woonplaats hebben of gevestigd zijn, worden 
aangewezen het totaalbedrag van de opge
legde prestaties uit te betalen en de afzon
derlijke prestaties daarop op de wijze, als 
bepaald in de beschikking, waarbij de presta
tie is opgelegd, van de personen, vereenigin
gen of stichtingen, aan wie de prestatie is 
opgelegd, in te vorderen. 

Artikel 53. 
(r) Prestaties, als bedoeld in deze afdee

ling, worden door den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
bij schriftelijke beschikking opgelegd. 

(2) Voor zoover in bepaalde gevallen niet 
anders wordt bepaald, vindt de tenuitvoer
legging der beschikking plaats overeenkom
stig de bepalingen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering; de beschikking 
wordt ten deze gelijkgesteld met een vonnis 
in executorialen vorm. 

(3) Wordt aan de verplichting niet bin
nen den vastgestelden tijd voldaan, zoo 
wordt de betrokkene daartoe door middel 
van lijfsdwang (Haft) genoopt. 

(4) Is een verplichting opgelegd aan een 
vereeniging of stichting, dan worden de per
sonen, tegen wie zich de bedreiging met lijfs
dwang richt, in de beschikking genoemd. 

(s) De lijfsdwang wordt ten uitvoer ge 
legd door de Duitsche politie. 

AFDEELING XIV. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 54. 

Zoolang de herordening van de vereeni
gingen en stichtingen niet beeindigd is, geeft 
de plaatselijk bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend gewestelijk directeur van politie, 
zijn beslissingen, bedoeld in artikel 22, leden 
4, 6 en 7, in overleg met den Commissaris, 
bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Verorde
ning No. 41/ 1941, ten einde te komen tot een 
herordening op het gebied van de niet com
mercieele vereenigingen en stichtingen. Hij 
dient dezen daarvoor de noodige bescheiden 
terstond toe te zenden; de terugzending door 
den Commissaris dient tijdig te geschieden. 
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§ 55. 
(1) Folgende Vorschriften gelten als vom 

Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
an erlassen: 

1) § 2 der Verordnung Nr. 188/1940 i.iber 
die Festsetzung der Polizeistunde und Ver
kehrsbeschrankungen als auf Grund des § 36 
dieser Verordnung; 

2) §§ 1 bis 3 der Verordnung Nr. iz9I 
1940 i.iber die Einschrankung des Wanderge
werbes sowie die amtlichen B ekanntmachun
gen des Generalkommissars fiir das Sicher
heitswesen i.iber die in den besetzten nieder
landischen Gebieten festgesetzten Sperrge
biete vom 7. Mai 1941, i.iber Verkehrsbe
schrankungen fi.ir Juden vom 31. Mai 1941 
und i.iber besondere Massnahmen in den 
Sperrgebieten vom 21. Juni 1941 als auf 
Grund des § 39, Ziffer 1, dieser Verordnung ; 

3) § 1 der Verordnung Nr. 188/1940 i.iber 
die Festsetzung der Polizeistunde und Ver
kehrsbeschrankungen als auf Grund des § 40 
dieser Verordn ng; 

4) die amtliche Bekanntmachung des 
G eneralkommissars fi.ir das Sicherheitswe
sen i.iber das Verbot von i:iffentlichen Tanz
lustbarkeiten vom 26. Juni 1941 als auf 
Grund des § 41 dieser Verordnung; 

5) § 2 der Verordnung Nr. 222'1940 i.iber 
Tanzlustbarkeiten und i.iber den Kleinver
kauf stark alkoholischer Getranke als auf 
Grund des § 42 dieser Verordnung; 

6) die amtlichen Bekanntrnachungen des 
Generalkommissars fiir das Sicherheitswesen 
i.iber das Verbot von Fahrradtaxen zur Per
sonenbeforderung vorn 19. Mai 1941 sowie 
i.iber das Verbot von Wandermarschen vom 
16. Juli 1941 als auf Grund des § 45 dieser 
Verordnung. 

(2) Eine Erganzung, Abanderung oder 
Aufhebung der im Absatz 1 genannten Vor
schriften kann in der im Abschnitt XI be
zeichneten Weise erfolgen. 

(3) Zuwiderhandlungen gegen die irn Ab
-satz 1 genannten Vorschriften sind gemliss 
den §§ 43 und 45 strafbar. 

§ 56. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verki.indung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten ausser Kraft 
1) Artikel 435a des niederllindischen 

Strafgesetzbuches; 
2) die Verordnung des Oberkomrnandos 

des Heeres i.iber Waffenbesitz im besetzten 
Gebiet vorn 10. Mai 1940 (Heeresgruppen
Verordnungsblatt, i. Ausgabe, S. 3); 
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Artikel 55. 
(er) Vanaf den dag van inwerkingtreding 

dezer verordening 

1) wordt artikel 2 der Verordening No. 
188/r940 betreffende vaststelling van den 
tijd van sluiting en betreffende verkeersbe
perkingen beschouwd als zijnde uitgevaar
digd op grond van artikel 36 der onderhavige 
verordening; 

2) worden cle artikelen 1, 2 en 3 van de 
Verordening No. 129/1940 betreffende be
perking van het al reizende uitoefenen van 
een bedrijf, alsmede de officieele bekendma
kingen van den Comrnissaris-Generaal voor 
d,e Openbare Veiligheid betreffende de in 
het bezette Nederlandsche gebied afgeba
kende verboden gebieden van 7 Mei 1941, 
betreffende verkeersbeperkingen voor joden 
van 31 Mei 1941 en betreffende bijzondere 
maatregelen in de verboden gebieden van 
21 Juni 1941 beschouwd als zijnde uitgevaar
digd[op grond van artikel 39, onder 1, der on
derhavige verordening; 

3) wordt artikel 1 der Verordening No. 
188/1940 betreffende vaststelling van den 
tijd van sluiting en betreffende verkeersbe
perkingen beschouwd als zijnde uitgevaar
digd op grond van artikel 40 der onderhavige 
verordening; 

4) wordt de officieele bekendmaking van 
den i(:omrnissaris-Generaal voor de Open
bare Veiligheid betreffende het verbod van 
openbaar dansverrnaak van 26 Juni 1941 
beschouwd als zijnde uitgevaardigd op grond 
van artikel 41 der onderhavige verordening; 

5) wordt artikel 2 der Verordening No. 
:u2/1940 betreffende dansverrnaak en be
treffende den verkoop van sterken drank in 
het klein beschouwd als zijnde uitgevaardigd 
op grbnd van artikel 42 der onderhavige ver
ordening; 

6) word= de officieele bekendmakingen 
van den Commissaris-Generaal voor de 
Openbare Veiligheid betreffende het verbod 
van rijwieltaxi's voor vervoer van personen 
van 19 Mei 1941, alsrnede betreffende het 
verbod van rnarschen van 16 Juli 1941, be
schouwd als zijnde uitgevaardigd op grond 
van artikel 45 der onderhavige verordening. 

(2) De voorschriften, bedoeld in lid 1, 
kunnen worden aangevuld, gewijzigd en in
getrokken op de wijze, als bedoeld in afdee
ling :xil. 

(3) Overtreding der voorschriften, be
doeld in lid 1, is strafbaar overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 43, onderscheiden
lijk bi) artikel 45. 

Artikel 56. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag barer afkondiging. 
(2) Tegelijkertijd treden buiten werking: 
1) artikel 435a van het Wetboek van 

Strafrecht; 
2) de Verordening van den Oppercom

mandant des Legers betreffende het bezit 
van wapens in het bezette gebied van 10 Mei 
1940 (,,Heeresgruppen-Verordnungsblatt, 1. 
Ausga9e", biz. 3); 



1941 321 N°. 138-139 

3) die Bekanntmachung des Oberbe
fehlshabers der Heeresgruppe ftir das be
setzte Gebiet vom ro. Mai 1940 (Heeres
gruppen-Verordnungsblatt, r. Ausgabe, - S. 
4); . 

4) die §§ 2 bis 8 der Verordnung des 
Oberbefehlshabers der Heeresgruppe uber 
die Einflihrung deutschen Strafrechts und 
strafrechtlicher Bestimmungen in den von 
deutschen Truppen besetzten Gebieten der 
Niederlande und Belgiens vom 10. Mai 1940 
(Heeresgruppen-Verordnungsblatt, r. Aus
gabe, S. 7); 

5) die Verordnung Nr. 24/1940 zur Siche
rung der offeritlichen Ordnung in den Nie
derlanden in der Fassung der Verordnung 
Nr. 109/1941; 

6) die Verordnung Nr. 35/1940 zum 
Schutze der niederllindischen Bevolkerung 
vor unwahren Nachrichten; 

7) die Verordnung Nr. 72/1940 uber die 
Bildung von Mannschaftsverblinden; 

8) die Verordnung Nr. ro9/i940 i.iber die 
Durchfi.ihrung von offentlichen Geld- und 
Sachspendensammlungen; 

9) die Verordnung·Nr. 129/1940 uber die 
Einschrlinkung des Wandergewerbes; 

ro) die Verordnung Nr. 188/1940 uber 
die F estsetzung der Polizeistunde und Ver
kehrsbeschrlinkungen in der Fassung der 
Verordnung Nr. 59/1941; 

11) die Verordnung Nr. 222/1940 uber 
Tanzlustbarkeiten und uber den Kleinver
kauf stark alkoholischer Getrlinke; 

12) die Verordnung Nr. 7/1941 uber die 
Auferlegung von Leistungen; 

13) die Verordnung Nr. 20/1941 uber die 
Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen 
militlirische oder polizeiliche Anordnungen; 

14) die Verordnung Nr. 26/1941 uber be
sondere Sicherungsmassnahmen auf dem Ge
biete des Rundfunks; 

15) die Verordnung Nr. 94/r941 zur Si
cherung des Arbeitsfriedens; 

16) die Verordnung Nr. 95/t941 i.iber 
Massnahmen zur Sicherung der offentlichen 
-Ordnung. 

D en Haag, am 25. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fur die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N °. 139. 

.25. Juli z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fur die besetzten niederlan
dischen Gebiete uber Waffen, Munition, 
Sprengstoff und Zlindmittel (Waffen
verordnung). (Verordnungsblatt, Stlick 
31.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

3) de Bekendmaking van den Opperbe
velhebber der Legergroep voor het bezette 
gebied van ro Mei 1940 (,,Heeresgruppen
Verordnungsblatt, 1. Ausgabe", biz. 5); .; 

4) de §§ 2 tot en met 8 van de Verorde
ning van den Opperbevelhebber der Leger
groep over de mvoering van het Duitsche 
strafrecht en van de strafrechterlijke bepa
lingen in de door de Duitsche troepen be
zette gebieden van Nederland en Belgie van 
10 Mei 1940 (,.Heeresgruppen-Verordnungs
blatt, r. Ausgabe", biz. 7); 

5) het Besluit No. 24/1940 ter verzeke
ring van de openbare orde in Nederland, 
zooals dit is gewijzigd bij het Besluit No. 
'ro9/1941; 

6) de Verordening No. 35/1940 ter be
scherming van de Nederlandsche bevolking 
tegen onjuiste berichten; 

7) de Verordening No. 72/r940 betreffen
de het vormen van korpsen (Mannschalts
verbande); 

8) de Verordening No. 109/1940 betref
fende het openbare houden van geld- en 
goedereninzamelingen; 

9)- de Verordening No. 129/1940 betref
fende de beperk ing het al reizende uitoefe
nen van een bedrijf; 

ro) de Verordening No. 188/1940 betref
fende de vaststelling van den tijd van s!ui
ting en betreffende verkeersbeperkingen, 
zooals deze is gewijzigd bij de Verordening 
No. 59/1941; 

11) het Besluit No. 222/r940 betreffende 
dansvermaak en betreffende den verkoop 
van sterken drank in het klein; 

12) de Verordening No. 7/1941 betref
fende het op!eggen van prestaties; 

13) de Verordening No. 20/r941 betref
fende de strafbaarheid van handelingen, in 
strijd met militaire of politievoorschriften; 

14) de Verordening No. 26/1941 betref
fende bijzondere beschermingsmaatregelen 
op het gebied van den radio-omroep ; 

15) de Verordening No. 94/r941 betref
fende de handhaving van den arbeidsvrede; 

16) de Verordening No. 95/1941, houden
de maatregelen tot handhaving van de open
bare orde. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S E YSS-INQUART. 

N°. 139. 

z5 Juli z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende wape
nen, munitie, springstoffen en ontste
kingsmiddelen (Wapenverordening). 
(Verordeningenblad, Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 
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§ l, 

(1) Waffen im Sinne dieser Verordnung 
sind 

1) Feuerwaffen, denen Waffen gleich
stehen, die zur Verbreitung vergiftender, er
stickender oder wehr!osmachender Mittel be
stimmt sind, sowie Schreckschusswaffen; 

2) Hieb- und Stosswaffen, d.h. W affen, 
die ihrer Natur nach dazu bestimmt sind, 
<lurch Hieb, Stoss oder Stich Verletzungen 
beizubringen. 

(2) Munition im Sinne dieser Verord
nung ist Munition fi.ir Feuerwaffen sowie 
Schiesspulver jeder Art. 

(3) Fertige oder vorgearbeitete wesent
liche Teile von Feuerwaffen oder Munition 
stehen fertigen Feuerwaffen oder fertiger 
Munition gleich. 

(4) Sprengstoff im Sinne dieser Verord
nung, ist jeder Stoff, der bei Entziindung 
oder Auslosung eine gewaltsame Ausdeh
nung von Fliissigkeiten oder Gasen hervor
ruft, die sich als Mittel zum Sprengen eignet. 
Munition und Munitionsteile im Sinne der 
Absatze 2 oder 3 sind nicht Sprengstoff. 

(5) Ziindmittel im Sinne dieser Verord
nung sind Korper, die geeignet und bestimmt 
sind, Sprengstoff zur Entziindung oder Aus
losung zu bringen. 

(6) Ortspolizeibehorde im Sinne dieser 
Verordnung ist 

1) in Gemeinden, in denen ein Haupt
kommissar oder Kommissar der Polizei sei
nen Sitz hat, dieser; 

2) in alien anderen Gemeinden der Biir-
germeister. 

§ 2. 

(1) Waffen oder Munition diirfen nur un
ter Vorlage eines Waffenerwerbscheines, auf 
dem die in Besitz zu nehmende Waffe oder 
Munition nach Art und Menge genau be
zeichnet ist, iiberlassen oder in Besitz genom
men werden. Der Ueberlassende hat dabei 
auf dem Waffenerwerbschein die Art und 
Menge der iiberlassenen Waffen und Muni
tion genau zu vermerken, diesen Vermerk 
mit dem Ort und Datum der Ausstellung zu 
versehen und ihn zu unterzeichnen. 

(2) D er Waffenerwerbschein gilt fi.ir 
sechs Monate. 

(3) Waffen, die <lurch Erwerb von To
deswegen anfallen, sind von den P ersonen, 
die sie in Gewahrsam haben, bei den Orts
polizeibehorden zur vorlaufigen Sicherstel
lung abzugeben. 

§ 3. 
(1) Wer Feuerwaffen oder Munition be

sitzt, bedarf eines Waffenbesitzscheines, falls 
er nicht einen Waffenschein hat. Der Waf
fenbesitzschein berechtigt den Inhaber nur, 
die Feuerwaffe oder die Munition innerhalb 
der von ihm standig benutzten Wohn-, 
Dienst- od~ • Geschaftsraume oder befriede-
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Artikel z. 

(1) Wapenen in den zin dezer verorde
ning zijn: 

1) vuurwapenen, waaronder mede war
den verstaan wapenen, bestemd voor het ver
spreiden van vergiftige, verstikkende of 
weerloos makende middelen, alsmede alarm
pistolen; 

2) slag- en stootwapenen, waaronder 
worden verstaan wapenen, bestemd om, door 
daarmede te slaan, te stooten of te steken, 
letsel toe te brengen. 

(2) Munitie in den zin dezer verordening 
is munitie voor vuurwapenen, alsmede kruit 
van elken aard. 

(3) Geheel of ten deele gereedgemaakte 
belangrijke onderdeelen van vuurwapenen of 
zoodanige bestanddeelen van munitie war
den met voor onmiddellijk gebruik geschikte 
vuurwapenen of munitie gelijkgesteld. 

(4) Springstof in den zin dezer verorde
ning is iedere stof, welke bij ontsteking of 
vrijwording een krachtige uitzetting van 
vloeistoffen of gassen teweegbrengt, geschikt 
om iets te doen springen. Munitie en onder
deelen van munitie, bedoeld in het tweede 
of derde lid, worden niet als springstof be
schouwd. 

(5) Ontstekingsmiddelen in den zin de
zer verordening zijn voorwerpen, welke ge
schikt en bestemd zijn om springstof tot ont
steking te brengen of vrij te maken. 

(6) Plaatselijk hoofd van politie in den 
zin dezer verordening is: 

1) in gemeenten, waar een hoofdcom
missaris of commissaris van politie is, deze; 

2) in alle andere gemeenten de burge
meester. 

Artikel 2. 

(1) Wapenen of munitie mogen slechts 
op vertoon van een wapenontvangstvergun
ning, waarop het wapen of de munitie, welke 
men moet ontvangen, naar soort en hoeveel
heid nauwkeurig is vermeld, worden afge
geven of ontvangen. De afgever dient daar
bij op de wapenontvangstvergunning nauw
keurig de soort en hoeveelheid der afgegeven 
wapenen :n munitie aan te teekenen; deze 
aanteekenmg moet den naam van de plaats 
en de dagteekening vermelden en door den 
afgever onderteekend zijn. 

(2) De wapenontvangstvergunning is zes 
maanden geldig. 

(3) Wapenen, welke iemand verkrijgt als 
onmiddellijk uitvloeisel van het overlijden 
van een ander, dienen door de personen, die 
deze onder zich hebben, bij het plaatselijk 
hoofd van politie in voorloopige bewaring te 
worden afgegeven. 

Artikel 3. 

(1) Hij die vuurwapens of munitie onder
zich heeft, behoeft een wapenbezitvergun
ning, indien hij geen wapenvergunning heeft. 
D e wapenbezitvergunning geeft den houder 
slechts het recht het vuurwapen of de muni
tie binnen de voortdurend door hem gebruik
te woon-, dienst of bedrijfsruimte of binnen 
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ten Besitztiimer zu halten und zu fiihren. 

(2) Wer ausserhalb der von ihm stii.ndig 
benutzten Wohn-, Dienst- oder Geschafts
raume oder befriedeten Besitztiimer Waffen 
fiihrt, muss einen Waffenschein bei sich tra
gen. Dieser berechtigt gleichzeitig zum Mit
fiihren von Munition fiir die darin bezeich
nete Feuerwaffe. 

(3) Der Waffenschein ist in den besetz
ten niederlandischen Gebieten unbeschrankt 
giiltig, sofem seine Geltung nicht ausdriick
lich auf bestimmte, naher bezeichnete Ge
legenheiten oder Oertlichkeiten beschrankt 
wird. 

(4) Der Waffenbesitzschein und derWaf
fenschein gel t en auf ein Jahr vom Tage der 
Ausstellung an gerechnet, soweit nicht eine 
kiirzere Geltungsdauer auf ihm vermerkt ist. 

§ 4. 
(1) Ein Waffenerwerbschein, ein Waf

fenbesitzschein oder ein Waffenschein darf 
nur an eine Person, gegen deren Zuverlassig
keit keine Bedenken bestehen , und nur beim 
Nachweis des Bedlirfnisses ausgestellt wer
den. 

(2) Die Ausstellung hat insbesondere zu 
unterbleiben 

1) an Personen unter achtzehn Jahren ; 

2) an Entmiindigte und geistig Minder
wertige; 

3) an Zigeuner und nach Zigeunerart 
umherziehende Personen; 

4) an P ersonen, die wegen Verstosses 
gegen Anordnungen der deutschen Besat
zungsmacht zu einer Freiheitsstrafe verur
teilt worden sind oder gegen die Tatsachen 
vorliegen , die die Annahme rechtfertigen, 
dass sie die Belange der deutschen Besat
zungsmacht schadigen werden ; 

5) an Personen, die wegen vorsatzlicher 
Begehung einer Straftat im Sinne der Ab
schnitte V, VII, VIII , XVIII , XIX oder XX 
des Zweiten Buches des niederlandischen 
Strafgesetzbuches oder wegen einer Ueber
tretung ( overtreding) nach den Artikeln 46 
bis 48 des Jagdgesetzes 1923 (Staatsblatt Nr. 
331) oder eines Verbrechens ( misdrijf) oder 
einer Uebertretung ( overtreding) nach den 
Artikeln 2 7 b is 3 2 des Fischereigesetzes 
(Staatsblatt 193 1, Nr. 410) zu einer Frei
heitsstrafe von mehr als zwei Wochen rechts
kraftig verurteilt worden sind, wenn noc.h 
nicht drei Jahre verflossen sind, seitdem der 
Verurteilte die verhangte Strafe ganz oder 
t eilweise verbi.isst hat oder seitdem ihm die 
Strafe ganz erlassen wurde, oder wenn die 
Strafvollstreckung noch nicht verjahrt ist. 

§ 5. 
(1) E ines W affenerwerb-, eines W affen

besitz- oder eines Waffenscheines bedi.irfen 
nicht 

1) die Bea mten der niederlandischen Po
lizei, die aufsichtfi.ihrenden Beamten in den 
S trafvollzuganstalten und die B eamten des 

zoodanige andere afgesloten plaats te bewa
ren en daarin bij zich t e dragen. 

(2) Hij die buiten de voortdurend door 
hem gebruikte woon-, dienst- of bedrijfs
ruimte of buiten zoodanige andere afgesloten 
plaats wapenen bij zich draagt, moet een 
wapenvergunning bij zich dragen. Door deze 
vergunning is de houder tevens gerechtigd 
munitie voor het in de vergunning vermelde 
wapen mede te voeren. 

(3) De wapenvergunning is in het be
zette Nederlandsche gebied onbeperkt gel
dig, tenzij uitdrukkelijk is bepaald, dat zij 
slechts geldt voor bepaalde, nader vermelde 
gelegenheden of plaatsen. 

(4) De wapenbezitvergunning en de wa
penvergunning zijn een jaar geldig, gerekend 
vanaf den dag van uitreiking, t enzij daarop 
een kortere geldigheidsduur is aangeteekend. 

Artikel 4 . 
(1) Wapenontvangstvergunningen, wa

penbezitvergunningen of wapenvergunnin
gen mogen slechts aan personen, omtrent 
wier betrouwbaarheid geen twijfel bestaat, 
en slechts wanneer de noodzakelijkheid er 
van wordt aangetoond, worden uitgereikt. 

(2) Uitreiking vindt in het bijzonder niet 
plaats aan: 

1) personen beneden den leeftijd van 
achttien jaar; 

2) hen die onder curateele staan of aan 
geestelij k minderwaardigen ; 

3) zigeuners of aan personen, die op de 
wijze van zigeuners rondzwerven; 

4) personen, die wegens in strijd hande
len met de voorschriften van de Duitsche 
bezettende macht tot een vrijheidsstraf zijn 
veroordeeld of ten aanzien van wie feiten 
bestaan, welke aannemelijk maken, dat deze 
personen de belangen van de Duitsche be
zettende macht zullen benadeelen ; 

5) personen, die wegens een feit, als be
doeld in de Titels V, VII, VIII , XVIII, 
XIX of XX van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Strafrecht, opzettelijk gepleegd 
of wegens een overtreding, als bedoeld in de 
artikelen 46 tot en met 48 van de J achtwet 
1923 (Staatsblad No. 331) , of wegens een 
misdrijf of overtreding, als bedoeld in de 
artikelen 2 7 tot en met 32 van de Visscherij
wet (Staatsblad 193 1, No. 410) , bij gewijsde 
onherroepelijk tot een vrijheidsstraf van 
meer dan twee weken zijn veroordeeld, wan
neer nog geen drie jaren zijn verloopen, se
dert de veroordeelde de opgelegde st raf ge
heel of gedeeltelijk heeft ondergaan of sedert 
hem de straf geheel werd kwijtgescholden, 
of wanneer het recht tot t enuitvoerlegging 
der stra f nog niet is verjaard. 

Artikel 5. 
(1) De volgende p ersonen behoeven n iet 

in het bezit t e zijn van een wapenontvangst
vergunning, een wapenbezitvergunning of 
een wapenvergunning : 

1) de ambtenaren van de N ederlandsche 
politie, de ambtenaren , die in gevangenissen 
of andere inricht ingen, waar straffen t en uit-
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niederliindischen Grenzabfertigungs- und 
Zollfahndungsdienstes fiir die ihnen dienst
lich gelieferten und nach ihrer Dienstanwei
sung zustehenden Waffen einschliesslich der 
dazu bestimmten Munition; 

. 2) .die staatlichen Forstbeamten hin
sichtlich des Besitzes und Fiihrens von 
hochstens drei Jagdwaffen, die ihrer Kon
struktion nach zur Ausiibung der J agd auf 
die in den besetzten niederliindischen Gebie
ten frei lebenden Wildarten bestimmt sind, 
und der dazu bestimmten Munition; 

3) die Inhaber eines giiltigen niederliin
dischen grossen J agdscheins, fi.ir die eine Un
bedenklichkei tserkliirung des Reichskommis
sars fiir die besetzten niederliindischen Ge
biete ( Generalkommissar fi.ir das Sicherheits
wesen) oder der von ihm beauftragten 
Dienststelle vorliegt, hinsichtlich des Besit
zes und Fiihrens hochstens einer J agdwaffe, 
die ihrer Konstruk;tion nach zur Aus;Jbung 
.der J agd auf die in den besetzten niederliin
.dischen Gebieten frei lebenden Wildarten 
bestimmt ist, und der dazu bestimmten Mu
nition; 

4) die Besitzer von Waffensammlungen, 
soweit diese Sammlungen Waffen oder Mu
nition von geschichtlichem oder kulturellem 
Wert umfassen, hinsichtlich der Sti.icke der 
Sammlung, die in der Gegenwart nicht mehr 
brauchbar sind oder gebraucht zu werden 
pflegen; 

5) die deutschen Staatsangehorigen, die 
j m Deutschen Reich ihren festen Wohnsitz 
haben und einen deutschen Waffenschein be
sitzen, hinsichtlich des Besitzes und Fiihrens 
einer Waffe und der dazu bestimmten Mu
nition; 

6) die Offiziere der ehemaligen nieder
liindischen Wehrmacht hinsichtlich des Be
.sitzes und Fiihrens .von Hieb- und Stosswaf
fen nach Massgabe der vom Deutschen Kom
missar fi.ir die Demobilmachung der nieder
.liindischen Wehrmacht gegebenen Befehle. 
Das Fiihren dieser Waffen ist den Offizieren 
jedoch nur gestattet, wenn sie Uniform tra
gen. 

(2) Werden den im Absatz x, Ziffer x, 
bezeichneten Personen Waffen dienstlich 
nicht geliefert oder 1st das Fiihren anderer 
als der dienstlich gelieferten Waffen geboten_. 
so kann ihnen auf Antrag ihrer vorgesetzten 
Dienststelle, der unmittelbar an den Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Justiz ge
richtet wird, ein kostenloser Erlaubnisschein 
ausgestellt werden, der den Waffenerwerb-, 
den Waffenbesitz- und den Waffenschein er
setzt. 

(3) Die Besitzer von Waffensammlungen 
sind verpflichtet, spiitestens vier Wochen 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung ein ge
naues Verzeichnis der in ihrem Besitz be
findlichen Feuerwaffen und Munition bei 
der Ortspolizeibehorde ihres Wohnsitzes ein
zuliefern und Aenderungen des Bestandes 
der Sammlungen innerhalb einer Woche dort 
anzuzeigen. 
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voer worden gelegd, toezich~ uitoefen_en, de 
Nederlandsche in- en uitklaringsambtenaren 
en douaneopsRoringsambtenaren voor de hun 
door hun die_n~t geleverde en hun ingevolge 
hun dienstinstructie toekomende wapenen 
met inbegrip van de daarvoor bestemde mu
nitie; 

2) de ambt~naren van het Staatsbosch0 
beheer voor het onder zich hebben en het 
dragen van ten hoogste drie jachtwapenen, 
welke volgens hun constructie bestemd zijn 
voor de jacht op in het bezette Nederland
sche gebied in de natuur levende wildsoor
ten, en van de voor zoodanige wapenen be
stemde munitie; 

3) de houder van een geldige Nederland
sche groote jachtakte, voor wien een verkla
ring van geen bezwaar, afgegeven door den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
de Openbare Veiligheid) of door de door 
hem aangewezen instantie, aanwezig is, voor 
het onder zich hebben en het dragen van ten 
hoogste een jachtwapen, hetwelk volgens zijn 
constructie bestemd is voor de jacht op in 
het bezette Nederlandsche gebied in de na
tuur levende wildsoorten, en van de voor 
zoodanig wapen bestemde munitie; 

4) personen, die wapenverzamelingen 
onder zich hebben, voor zoover deze verza
melingen wapenen of munitie van geschied
kundige of cultureele waarde bevatten, voor 
de voorwerpen uit deze verzameling, welke 
heden ten dage niet meer bruikbaar zijn of 
gebruikt plegen te worden; 

5) personen, die de Duitsche nationali
teit bezitten, in het Duitsche Rijk hun vaste 
woonplaats hebben en een Duitsche wapen
vergunning hebben, voor het onder zich heb
ben en het dragen van een wapen en van de 
daarvoor bestemde munitie; 

6) de officieren van de voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht voor het on
der zich hebben en het dragen van slag- en 
stootwapenen in overeenstemming met de 
bevelen van den Duitschen Commissaris voor 
de demobilisatie van de Nederlandsche Zee
en Landmacht. Het dragen van deze wape
nen is den officieren echter slechts geoor
loofd, wanneer zij in uniform zijn gekleed. 

(2) Worden aan personen, bedoeld in het 
eerste lid, onder x, wapenen niet door hun 
dienst geleverd, of is het dragen van andere 
wapenen dan die, welke hun door hun dienst 
zijn geleverd, geboden, dan kan hun op ver
zoek van de instantie, onder wie zij ressor
teeren, welk verzoek rechtstreeks aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie moet worden gericht, kosteloos 
een vergunning worden afgegeven, welke in 
de plaats treedt van de wapenontvangst-, de 
wapenbezit- en de wapenvergunning. 

(3) Hij die een wapenverzameling onder 
zich heeft, is verplicht binnen vier weken na 
het in werking treden dezer verordening een 
nauwkeurige lijst van de zich in deze ver
zameling bevindende vuurwapenen en muni
tie bij het plaatselijk hoofd van politie van 
zijn woonplaats in te dienen en veranderin
gen binnen een week op te geven. 
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§ 6. 
(1) Sprengstoff und Zlindmittel dlirfen 

nur unter Vorlage eines Sprengstofferwerb
scheines, auf dem der in Besitz zu nehmende 
Sprengstoff oder die in Besitz.zu nehmenden 
Zlindmittel nach Art und Menge genau be
zeichnet sind, liberlassen oder ,in Besitz ge
nommen werden. § 2, Absatz 1, Satz 2, gilt 
entsprechend. 

(2) Ein Sprengstofferwerbschein wird 
nur bei Nachweis des Bedlirfnisses ausge
stellt. 

(3) Wer Sprengstoff oder Zlindmittel be
sitzt, bedarf eines Sprengstoffbesitzscheines. 

(4) § 4 gilt entsprechend. 

(5) Der Gebrauch von Sprengstoff oder 
Zlindmitteln darf nur <lurch fachkundige 
Krafte und nur mit besonderer schriftlicher 
Erlaubnis erfolgen. 

§ 7. 
(1) Personen, die sich mit der Herstel

lung oder Instandhaltung von Waffen, Mu
nition, Sprengstoff oder Zlindmitteln befas
sen, bedlirfen d azu flir sich und die in ihrem 
Betrieb beschaftigten Personen einer Er
laubnis, soweit nicht die deutsche Wehr
macht oder eine von ihr beauftragte Stelle 
den Betrieb dauernd unter eigener Verant
wortung beaufsichtigt. Die Erlaubnis darf 
nur Antragstellern, die einen festen Wohn
sitz haben, nach Prlifung ihrer Zuverlassig
keit und Eignung und nur flir einen be
stimmten Ort erteilt werden. 

(2) Die Personen, denen eine Erlaubnis 
nach Absatz 1 erteilt worden ist, unterliegen 
nach naherer Bestimmung in den Durch
flihrungsvorschriften zu dieser Verordnung 
der polizeilichen Ueberwachung hinsicht
lich ihres Betriebes. 

§ 8. 
(1) Waffenhandler bedlirfen zur Aus

libung ihres Gewerbes einer Erlaubnis. Die 
Erlaubnis darf nur Antragstellern, die einen 
festen Wohnsitz haben, nach Prlifung ihrer 
Zuverlassigkeit und Eignung und nur flir 
einen bestimmten Ort erteilt werden. 

(2) Die Waffenhandler sind verpflichtet, 
eine Bestandsliste sowie eine Zu- und Ab
gangsliste zu flihren. 

(3) Aus der Bestandsliste muss der je
weilige Bestand an Waffen und Munition 
hervorgehen. 

(4) Aus der Zu- und Abgangsliste mi.is-
sen 

1) im Falle des Zugangs 
a. die Waffe oder die Munition und 
b . der Name und die Anschrift ihres Ver-

ausserers; 
2) im Falle des Abgangs 
a. die Waffe oder die Munition, 
b. der Name und die Anschrift ihres Er

werbers und 
c. die Nummer, der Ausstellungstag, der 

Artikel 6 . 
(1) Springstoffen en ontstekingsmidde

len mogen slechts qp vertoon van een spring
stoffenontvangstvergunning, waarop de 
springstof of ontstekingsmiddelen, welke 
men moet ontvangen, naar soort en hoeveel
heid nauwkeurig zijn vermeld, worden afge
geven of ontvangen. Het bepaalde bij artikel 
2, lid 1, tweede volzin, is van overeenkom
stige toepassing. 

(2) Een springstoffenontvangstvergun
ning wordt slechts uitgereikt, nadat de be
hoefte daarvan is aangetoond. 

(3) Hij die springstoffen of ontstekings
middelen onder zich heeft, behoeft een 
springstoffenbezitvergunning. 

(4) Het bepaalde bij artikel 4 is van 
overeenkomstige toepassing. 

(s) Springstoffen of ontstekingsmidde
len mogen slechts door vakkundige krachten 
en met bijzondere schriftelijke vergunning 
worden gebruikt. 

Artikel 7. 
(1) Personen, die zich bezighouden met 

de vervaardiging en het onderhoud van wa
penen, munitie, springstoffen of ontstekings
middelen, behoeven daarvoor een vergunning 
voor zich zelf en voor de in hun bedrijf werk
zame personen, voor zoover niet de Duitsche 
weermacht of een door deze daarmede be
laste instantie voortdurend onder hun eigen 
verantwoordelijkheid toezicht houdt op het 
bedrijf. De vergunning mag slechts aan ver
zoekers, d ie een vaste woonplaats hebben, 
na onderzoek naar hun betrouwbaarheid en 
geschiktheid, en slechts voor een bepaalde 
plaats worden uitgereikt. 

(2) De personen, aan wie een vergun
ning overeenkomstig het eerste lid is uitge
reikt, zijn volgens nader in de uitvoerings
voorschriften vast te stellen regelen onder
worpen aan het politietoezicht over hun be
drijf. 

Artikel 8. 

(1) Wapenhandelaren hebben voor de 
uitoefening van hun bedrijf een vergunning 
noodig. De vergunning mag slechts aan ver
zoekers, die een vaste woonplaats hebben, 
na onderzoek naar hun betrouwbaarheid en 
geschiktheid, en slechts voor een bepaalde 
plaats worden afgegeven. 

(2) Elke wapenhandelaar is gehouden 
een voorraadlijst en een lijst van inkomende 
en uitgaande artikelen bij te houden. 

(3) Uit de voorraadlijst moet steeds de 
voorraad aan wapenen en munitie blijken. 

(4) Uit de lijst van inkomende en uit-
gaande artikelen moet blijken: 

1) bij de inkomende artikelen 
a. het wapen of de munitie en 
b. naam en adres van dengene, van wien 

zij zijn betrokken; 
2) bij uitgaande artikelen 
a. het wapen of de munitie, 
b . naam en adres van den ontvanger en 

c. nummer, <lag en plaats van uitreiking 
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Ausstellungsort und die Ausstellungsbehorde 
des vom Erwerber ausgehandigten Waffen
erwerbscheines, des Erlaubnisscheines ge
mliss § 5, Absatz 2, oder der anderen Urkun
den, aus denen sich ergibt, dass der Erwerber 
einen Waffenerwerbschein n icht benotigt, 
hervorgehen. 

(5) Die Listen sind den mit der Ein
sichtnahme und Prilfung beauftragten Poli
zeibeamten jederzeit zu diesem Zwecke vor
zulegen. 

§ Q. 

Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waf
fen, Munition, Sprengstoff und Zi.indmit
teln i.iber die Landesgrenze bedarf der Er
laubnis. Die Erlaubnis ist nur nach Prilfung 
der Zuverlassigkeit des Antragstellers und 
nach Pri.ifung des Bedlirfnisses zu erteilen. 

§ IO. 

Die gemass den §§ 7 bis g erteilten Er
laubnisse ersetzen im Rahmen der geneh
migten Tatigkeit den Waffenerwerb-, den 
Waffenbesitz- und den Waffenschein sowie 
den Erlaubnisschein gemass § 5, Absatz 2 , 

den Sprengstofferwerb- und den Sprengstoff
besi tzschein. 

§ II. 

(r) Verboten ist die Herstellung, das 
Fi.ihren, der Besitz und die Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr von sowie der Handel mit 

r) Feuerwaffen, die zumZusammenklap
pen, Zusammenschieben oder Verki.irzen oder 
zum schleunigen Zerlegen liber den fur Jagd
und Sportzwecke allgemein liblichen Umfang 
hinaus besonders eingerichtet oder die in 
Stacken, Schirmen oder R ohren oder in ahn
licher W eise verborgen sind; 

2) Feuerwaffen, die mit einer Vorrich
tung zur Dampfung des Schussknalles oder 
mit Gewehrscheinwe rfern versehen sind so
wie solchen Vorrichtungen oder Gewehr
scheinwerfern allein; 

3) Hieb- und Stosswaffen, die zu heim
ti.ickischem Gebrauch bestimmt sind, wie 
Stockdegen, Totschlager und Schlagringe. 

(2) Ausnahmen sind nur zu dienstlichen 
oder behordlichen Zwecken zulassig und be
diirfen stets einer besonderen Erlaubnis, die 
nur Personen erteilt wird, die im Besitz einer 
nach den §§ 2 , 3 und 5 bis g erforderlichen 
Erlaubnis sind. 

§ 12 . 

(r) Der Antrag auf Ausstellung einer Er
laubnis nach den§§ 2, 3, 6 bis g und 11 wird 
bei der Ortspolizeibehorde eingereicht. 

(2) Ueber den Antrag entscheidet der 
Generalsekretlir im Ministerium fi.ir Justiz, 
soweit es sich um eine Erlaubnis nach § 6, 
Absatz 5, handelt, der Generalsekretar im 

van de door den ontvanger overhandigde 
wapenontvangstvergunning, van de vergun
ning, bedoeld in het tweede lid van artikel 
5, of van de andere bescheiden, waaruit 
blijkt, dat de ontvanger geen wapenont
vangstvergunning behoeft, alsmede de in
stantie, welke deze vergunning of bescheiden 
heeft uitgereikt. 

(5) D e lijsten dienen den met de inzage 
en het onderzoek belasten politie-ambtena
ren te alien tijde voor dit doel te worden 
voorgelegd. 

Artikel g. 
Voor den in-, uit- en doorvoer van wape

nen, munitie, springstoffen en ontstekings
middelen over de R ijksgrens is een vergun
ning noodig. De vergunning wordt slechts 
verleend na onderzoek naar de betrouwbaar
heid van den verzoeker en naar de noodzake
lijkheid. 

Artikel ro. 
D e overeenkomstig de artikelen 7 tot en 

met g uitgereikte vergunningen treden met 
betrekking tot de toegestane verrichtingen 
in de plaats van de wapenontvangstvergun
ning, de wapenbezitvergunning en de wapen
vergunning, alsmede van de vergunning, be
doeld in het tweede lid van artikel 5, van de 
springstoffenontvangstvergunning en de 
springstoffenbezitvergunning. 

Artikel II. 

(r) Het vervaardigen, het dragen, het 
onder zich hebben, de in-, uit- en doorvoer 
van, alsmede de handel in de navolgende 
artikelen is verboden: 

x) vuurwapenen, welke in meerdere mate 
dan zulks in het algemeen voor jacht- of 
sportdoeleinden gebruikelijk is, dichtgesla
gen, in elkaar geschoven, verkort of snel uit 
elkaar genomen kunnen worden, dan we! in 
stokken, zon- of regenschermen, kokers of 
op dergelijke wijze zijn verborgen; 

2) vuurwapenen, welke zijn voorzi~n van 
een inrichting tot demping van den knal of 
van een geweerschijnwerper, alsmede zooda
nige inr ichtingen of geweerschijnwerpers af
zonderlijk; 

3) slag- en stootwapens, welke bestemd 
zijn om op arglistige wijze te worden ge
bruikt (bij voorbeeld degenstokken, ploer
t endooders en boksbeugels). 

(2) Uitzonderingen zijn slechts voor 
dienst- of overheidsdoeleinden geoorloofd; 
in dit geval is steeds een bijzondere vergun
ning noodig, welke slechts wordt verleend 
aan personen, die in het bezit zijn van een 
ingevolge de artikelen 2, 3 en 5 tot en met g 
vereischte vergunning. 

Artikel 12. 

(r) De aanvraag tot uitreiking van een 
vergunning, als bedoeld in de artikelen 2 , 3, 
6 tot en met g en u, wordt bij het plaatselijk 
hoofd van politie ingediend. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie, onderscheidenlijk 
Waterstaat, wanneer het een vergunning be
treft, bedoeld in artikel 6, lid 5, beslist op de 
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Ministerium fur Waterstaat. Er stellt bei 
Genehmigung einen entsprechenden Erlaub
nisschein aus. 

(3) Beim Tod des Inhabers einer Erlaub
nis nach den §§ 7 bis 9 sind die Ortspolizei
behi:irden befugt, den Erben oder dem Lei
ter des Betriebes eine auf sechs Monate be
fristete vorliiufige Erlaubnis zum Weiterfi.ih
ren des Betriebes schriftlich zu erteilen. 

§ i3. 
(r) Die Erlaubnisse nach den §§ 2 , 3, 6, 

9 und rr ki:innen ohne Angabe van Grunden 
versagt werden. 

(2) Die Erlaubnisse nach den§§ 7 und 8 
ki:innen versagt werden , wenn die Vorausset
zungen zu ihrer Erteilung nicht vorliegen. 

(3) Personen , die im Sinne des § 4 der 
Verordnung Nr. 189/1940 i.iber die Anmel
dung van Unternehmen Juden sind oder als 
Juden gelten , k i:innen eine Erlaubnis nach 
dieser Verordnung nicht erhalten. 

(4) J ederzeit kann <lurch schriftlichen 
Bescheid der Stelle, die die Erlaubnis erteilt 
hat, diese widerrufen und der Erlaubnis
schein eingezogen werden. Die Absatze r und 
2 gelten entsprechend. 

§ 14. 
Fi.ir die Erteilun g einer Erlaubnis werden 

nach naherer Bestimmung in den Durchfi.ih
rungsvorschriften zu dieser Verordnung Ge
bi.ihren erhoben. 

§ 15. 
(r) Bis auf weiteres sind die Erlaubnis

scheine nach den§§ 5, Absatz 2, und 12, Ab
·satz 2 , nur gi.iltig, wenn der Reichskommis
sar fi.ir die besetzten niederlandischen Ge
biete ( Generalkommissar fi.ir das Sicher
heitswesen) oder die van ihm beauftragte 
Dienststelle sie mit einem Bestatigungsver
m erk versehen hat. 

( 2) Ohne Angabe van Gri.inden kann der 
Bestatigungsvermerk versagt und jederzeit 
widerrufen werden . 

§ 16. 
Die Ueberwachung der Durchfi.ihrung die

ser Verordnung lie·gt der Ortspolizeibehi:irde 
nach den W eisungen des Generalsekretars 
im Ministerium fi.ir Justiz ob. 

§ 17. 
(r) Wer den Vorschriften dieser Verord

nung zuwider Waffen, Munition, Sprengstoff 
oder Zi.indmittel besitzt, fi.ihrt, an andere 
i.iberlasst, in Besitz nimmt, herstellt oder mit 
ihnen Handel treibt, wird nach § 2 der Ver
ordnung Nr. 138/1941 i.iber den Ordnungs
schutz bestraft. 

(2) Wer 
r) vorsatzlich oder fahrlassig den Vor-

aanvraag. Hij reikt bij inwilliging de be
treffende vergunning uit. 

(3) Bij overlijden van den houder eener 
vergunning, als bedoeld in de artikelen 7, 8 
of 9, is het plaatselijk hoofd van de politie 
bevoegd aan de erfgenamen of aan den !ei
der van bet bedrijf een voorloopige vergun
ning, geldig voor den tijd van zes maanden, 
ten behoeve van de voortzetting van bet be
drij f uit te reiken. 

Artikel 13. 
(r) De vergunning, bedoeld in de arti

kelen 2, 3, 6, 9 of rr, kan zonder opgave van 
redenen warden geweigerd. 

(2) De vergunning, bedoeld in de arti
kelen 7 of 8, kan warden geweigerd, wanneer 
de voorwaarden voor bet uitreiken der ver
gunning niet aanwezig zijn. 

(3) Personen, die in den zin van het be
paalde bij artikel 4 van de Verordening No. 
189/1940 betreffende bet aangeven van on
dememingen jood zijn of als zoodanig war
den aangemerkt, kunnen geen vergunning, 
als bedoeld in deze verordening, v erkrijgen. 

(4) Bij schriftelijke beschikking van de 
instantie, welke een vergunning heeft uitge
reikt, kan te allen tij de deze vergunning war
den herroepen en het b ewijs daarvan warden 
ingenomen. Het bepaalde bij bet eerste en 
tweede lid is van overeenkomstige toepas-
sing. 

Artikel 14. 
Voor bet uitreiken eener vergunning war

den kosten geheven , welke nader in de uit
voeringsvoorschriften warden vastgesteld. 

Artikel 15. 
(r) Tot nader order zijn de vergunnin

gen, bedoeld in artikel 5, lid 2, en art ikel 12, 

lid 2, slechts geldig, wanneer zij door den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
de Openbare Veiligheid) of de door dezen 
aangewezen instantie zijn voorzien van een 
aanteekening, waarbij de vergunning wordt 
bekrachtigd. 

(2) Deze aanteekening kan zonder opga
ve van redenen warden geweigerd en te allen 
tijde warden ingetrokken. 

Artikel 16. 
Het toezicht op de uitvoering van deze 

verordening berust, overeenkomstig de door 
den Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Justitie te geven aanwijzingen, bij 
het plaatselijk hoofd van politie. 

Artikel 17. 
(r) Hij die in strijd met bet bepaalde in 

deze verordening wapenen, munitie, spring
stoffen of ontstekingsmiddelen onder zich 
heeft, draagt, aan anderen afgeeft, ontvangt, 
vervaardigt of verhandelt, wordt gestraft 
krachtens bet bepaalde bij artikel 2 van de 
Verordening No. 138/1941 betreffende de 
handhaving van de openbare orde. 

(2) Hij die 
r) opzettelijk of door zijn schuld in strijd 
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schriften des § 9 zu~ider Waffen, Munition, 
Sprengstoff oder Ziindmittel ein-, aus- oder 
durchfiihrt oder 

2) zur Erlangung eines durch die Bestim
mungen dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Erlaubnis vorsatzlich unwahre Angaben 
macht, 
wird mit Gefangnis bis zu zwei J ahren und 
mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Gul
den oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(3) Wer 
1) a . in einem Vermerk gemass den§§ 2, 

Absatz 1, Satz 2, oder 6, Absatz 1, Satz 2 , · 

oder 
b. in einem Verzeichnis oder einer Aen

derungsanzeige nach § 5, Absatz 3, oder 

c. in einer Liste nach § 8 

unwahre Angaben macht oder Angaben, die 
er nach den vorstehenden Bestimmungen zu 
machen hat, nicht rechtzeitig macht oder 

2) den auf Grund des § 19 erlassenen 
Vorschriften zuwiderhandelt, 
wird mit Haft bis zu zwei Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu vierhundert Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(4) Wir wegen einer der im Absatz 3, 
Ziffer 2, bezeichneten strafbaren Handlun
gen rechtskraftig verurteilt worden ist, wird, 
wenn er binnen eines Jahres nach Rechts
kraft des Urteils eine solche strafbare Hand
lung vorsatzlich erneut begeht, mit Gefang
nis bis zu fiinf Jahren und mit Geldstrafe 
bis zu fiinfzigtausend Gulden oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 

(5) Wird eine nach den Absatzen 2 bis 
4 strafbare Handlung im Rahmen des Be
triebes einer juristischen Person veriibt, so 
wird bestraft, wer den Auftrag zu der straf-
baren Handlung erteilt hat oder dabei die 
tatsachliche (feitelijke) Leitung hatte. 

(6) Neben der Strafe nach den Absatzen 
2 bis 5 konnen die Waffen , die Munition, der 
Sprengstoff, die Ziindmittel oder die Vor
richtung, auf die sich die strafbare Handlung 
bezieht, ohne Ri.icksicht darauf, ob sie dem 
Tater gehoren, eingezogen werden. 

( 7) Die strafbaren Handlungen gemass 
den Absatzen 2 und 4 sind Verbrechen ( mis
drijven) , die gemass Absatz 3 sind Uebertre
tungen ( overtredingen). 

§ 18. 

(1) Mit der Fahndung nach denim § 2 
der Verordnung Nr. 138/z941 i.iber den Ord
nungsschutz und in dieser Verordnung er
wahnten Straftaten sind ausser den im Arti
kel 141 der niederlandischen Strafprozess
ordnung bezeichneten Beamten beauftragt 

1) die Beamten der Staatlichen und ge
meindlichen Polizei; 

2) der Kommandant des Korps der Be
gleiter von Sprengstoffen; 

3) die Zollbeamten; 

met het bepaalde in artikel 9 wapenen, mu~ 
nitie, springstoffen of ontstekingsmiddelen, 
in-, uit- of doorvoert of 

2) ten einde een vergunning, in deze ver
ordening voorgeschreven, te verkrijgen op
zettelijk onjuiste gegevens verstrekt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren en met geldboete van ten 
hoogste twintigduizend gulden of met een 
dezer straffen. 

(3) Hij die 
1) a. in een aanteekening, overeenkom

stig het bepaalde in artikel 2, lid 1, tweede 
volzin, of in artikel 6, lid 1, tweede volzin, of 

b. in een lijst of in een opgave van ver0 

anderingen, een en ander als bedoeld in ar
tikel 5, lid 3, of 

c. in een der lijsten, als bedoeld in arti
kel 8, 
onjuiste gegevens vermeldt of gegevens, 
welke hij ingevolge de voornoemde bepalin
gen dient te vermelden, niet op tijd vermeldt 
of 

2) in strijd handelt met de krachtens ar
tikel 19 uitgevaardigde voorschriften, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden en met geldboete van ten 
hoogste vierhonderd gulden of met een dezer 
straffen. 

(4) Hij die wegens een feit, als bedoeld 
in het derde lid, onder 2, bij gewijsde is ver
oordeeld, wordt, wanneer hij binnen een 
jaar, nadat het vonnis of a rrest in kracht van 
gewijsde is gegaan, zoodanig feit opzettelijk 
wederom begaat, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vijf jaren en met geld
boete van t en hoogste vijftig duizend gulden 
of met een dezer straffen. 

(5) Indien een feit, strafbaar gesteld in 
de leden 2 tot en met 4, wordt begaan in het 
bedrijf van een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen hem, die tot het plegen van het 
feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of nalaten. 

(6) In geval eener veroordeeling wegens 
een feit, strafbaar gesteld in de leden 2 tot 
en met 5, kunnen de wapenen, munitie, 
springstoffen, ontstekingsmiddelen of inrich
tingen, waarop het feit betrekking heeft, on
geacht of zij den dader toebehooren, worden 
verbeurdverklaard. 

(7) Feiten, als bedoeld in de leden 2 en 
4, worden beschouwd als misdrijven, die, als 
bedoeld in lid 3, als overtredingen. 

Artikel 18. 

(1) Met de opsporing van feiten, bedoeld 
in artikel 2 van de Verordening No. 138/1941 
betreffende de handhaving van de openbare 
orde, en van die, bedoeld in de onderhavige 
verordening, zijn, naast de ambtenaren, be
doeld in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering, belast : 

1) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie; 

2) de Commandant van het korps gelei
ders van ontplofbare stoffen; 

3) de ambtenaren der douane; 
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4) alle andeieri Beamten, die die Wei
sung dazu vom Generalsekretar im Ministe
riuin · fiir J ustiz erhalten. 

(2) Die nach Absatz 1 zur Fahndung be
fugten Beamten konnen jederzeit alle Wa1-
fen, wenn dazu Anlass besteht, beschlagnah
men oder vorlaufig sicherstellen sowie die 
Auslieferung dieser Waffen zum Zwecke ih
rer Beschlagnahme oder Sicherstellung fo:r 
dem. Dies gilt entsprechend in Ansehung van 
Munition, Sprengstoff und Zlindmitteln. 

(3) Die nach Absatz 1 zur Fahndung be
fugten Beamten konnen jederzeit die Ein
sichtnahme in alle Erlaubnisscheine sowie in 
die Unterlagen der Waffenhersteller und 
Waffenhandler verlangen, soweit sie dies fur 
die ordnungsgemasse Durchfiihrting ihrer 
Aufgabe fiir erforderlich halten. 

(4) Sie sind befugt, jederzeit jeden Ort 
einschliesslich geschlossener Raume, Hofe 
und Wohnungen zu betreten. Falls ihnen der 
Zutritt verweigert wird, verschaffen sie sich 
diesen notigenfalls unter Zwang, soweit nicht 
der Zutritt im Interesse der deutschen Wehr
macht besonderen Einschrankungen unter
worfen ist. 

(5) Sie dtirfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Hilfsbeamten der Staatsan
waltschaft (hulpotficier van justitie) oder 
versehen mit einem allgemeinen oder bescin
deren schriftlichen Auftrag des General
staatsanwalts am Oberlandesgericht ( ge
rechtshof) oder des Staatsanwalts oder mit 
einem besonderen schriftlichen Auftrag eines 
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. Ueber 
dieses Betreten ist innerhalb achtundvierzig 
Stunden eine Niederschrift aufzunehmen. 
Darin wird auch der Zeitpunkt des Betretens 
und der damit beabsichtigte Zweck ange-
geben. · 

§ 19. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fiir Justiz erlasst vorbehaltlich der Bestim
mungen des Absatzes 2 die zur Durchfiih
rung dieser Verordnung erforderlichen Vor
schriften. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Waterstaat erlasst die zur Durchfiihrung 
des § 6, Absatz 5, erforderlichen Vorschrif
ten. 

§ 20. 

(1) Die Bestimmungen dieser Verord
nung finden au£ die Angehorigen der deut
schen Wehrmacht, der Waffen-SS und der 
deutschen Polizei keine Anwendung. 

(2) Soweit die Bestimmungen dieser 
Verordnung nach Absatz 1 keine Anwendung 
finden, konnen den dart bez~chneten Perso
nen Waffen und Munition ohne Vorlage eines 
Waffenerwerbscheines liberlassen werden. 

(3) Die Bestimmungen dieser Verord
nung Uber den Besitz und das Ftihren van 
Feuerwaffen und der dazu bestimmten Mu
nition finden keine Anwendung au£ die An
gehorigen einer Dienststelle des Deutschen 

4) alle andere· ambtenaren, daartoe door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie aangewel('en . 

(2) De ambtenaren, bedoeld in het eer
ste lid, zijn te alien tijde· bevoegd alle wape
nen, indien' daartoe aanleiding bestaat, in 
beslag of in voorloopige bewaring te nemen, 
alsmede de uitlevering van zoodanige wape
nen ter inbeslagneming of voorloopige bewa
ring te vorderen. Zulks is ten aanzien van 
munitie, springstoffen en ontstekingsmidde
len van overeenkomstige toepassing. 

(3) Zij kunnen te allen tijde inzage van 
alle vergunningen, alsmede van de beschei
den van wapenvervaardigers en -handelaren, 
verlangen, voor zoover zij zulks voor een be
hoorlijke vervulling van hun taak noodzake
lijk achten. 

(4) Zij zijn bevoegd te alien tijde iedere 
plaats, waaronder mede warden begrepen 
afgesloten ruimten, erven en woningen, te 
betreden. Voor het geval hun de toegang 
wordt geweigerd, verschaffen zij zich dezen 
zoo noodig met behulp van den sterken arm, 
voor zoover niet het betreden in het b elang 
der Duitsche weermacht aan bijzondere be
perkingen is onderworpen. 

(s) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen, dan vergezeld 
van een hulpofficier van justitie, dan wel 
voorzien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den offo;:ier 
van justitie of van een bijzonderen st;:hrifte
lijken last van een hulpofficier van justitie. 
Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verl::?aal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. 

Artikel 19. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Justitie vaardigt, onvermin
derd het bepaalde in het tw.eede lid, de voor 
de uitvoering dezer verordening noodige 
voorschriften uit. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De-. 
partement van Waterstaat vaardigt de voor 
de uitvoering van artikel 6, lid 5, noodige 
voorschriften uit. 

Artikel 20. 

(1) Het bepaalde in deze verordening is 
niet van toepassing op de leden der Duitsche 
weermacht, van de ,,Waffen-SS" en van de 
Duitsche politie. 

(2) Voor zoover het bepaalde in deze 
verordening ingevolge het eerste lid niet van 
toepassing is, kunnen aan de daargenoemde 
personen wapenen en munitie zonder vertoon 
van een wapenontvangstvergunning afgege
ven warden. 

(3) Het bepaalde in deze verordening 
ten aanzien van het onder zich hebben en het 
dragen van vuurwapenen en van de daarvoor 
bestemde munitie is niet van toepassing op 
de leden van het personeel van een dienst-
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Reiches oder einer Dienststelle der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in 
den besetzten niederliindischen Gebieten, die 
einen Ausweis besitzen, der ausdrilcklich 
zum Ftihren einer Feuerwaffe berechtigt, 
und die, wenn sie die Feuerwaffe fuhren, 
entweder in Uniform sind oder den Ausweis 
bei sich tragen. Den Ausweis stellt fur die 
Angehorigen der Dienststellen des Deutschen 
Reiches der Reichskommissar fur die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fur das Sicherheitswesen), fur die 
Angehorigen der Dienststellen der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in 
den besetzten niederliindischen Gebieten der 
Leiter des Arbeitsbereiches der Nationalso
zialistischen Deutschen Arbeiterpartei in den 
Niederlanden oder die van ihm bestimmte 
Stelle aus. 

(4) Den im Absatz 3 genannten Perso
nen stellen die dart genannten Dienststellen 
<len Waffenerwerbschein aus. Die §§ 12 und 
15 finden insoweit keine Anwendung. 

§ 21 . 

(1) Das Gesetz gegen das Tragen van 
Waffen (Staatsblatt 1890, Nr. 81) und das 
Feuerwaffengesetz 1919(Staatsblatt Nr. 310) 
sowie Artikel 13, Absatz 2, des Jagdgesetzes 
1923 treten ausser Kraft. 

(2) Inhaber eines van einer deutschen 
oder niederliindischen zivilen oder militiiri
schen Dienststelle ausgestellten bisher gtilti
gen Erlaubnisscheines, der einer Erlaubnis 
nach dieser Verordnung entspricht, konnen 
binnen einer W ache nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Antrag auf Ausstel
lung einer Erlaubnis im Sinne dieser Verord
nung stellen. Bis zur Zustellung einer Ent
scheidung i.iber diesen Antrag, hochstens je
<loch bis zum 1. November 1941, behalten 
die alten Erlaubnisscheine ihre Gtiltigkeit. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 
gelten entsprechend fur die Inhaber einer 
Erlaubnis, die einer Erlaubnis nach den §§ 6 
bis 8 dieser Verordnung entspricht. 

§ 22. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verklindung in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Waffenverordnung" 
zitiert. 

Den Haag, am 25. Juli 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

bureau van het Duitsche Rijk of van de Na
tionaal-Socialistische Duitsche Arbeiders
partij in het bezette Nederlandsche gebied, 
voor zoover zij in het bezit zijn van een ver
gunning, waarin zij uitdrukkelijk bevoegd 
warden verklaard een vuurwapen bij zich te 
dragen, en die, wanneer zij het vuurwapen 
bij zich dragen, hetzij in uniform zijn ge
kleed, hetzij de vergunning bij zich dragen. 
De vergunning wordt voor de leden van het 
personeel van de dienstbureaux van het 
Duitsche Rijk door den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor de Openbare 
Veiligheid), voor de leden van het personeel 
van de dienstbureaux van de Nationaal-So
cialistische Duitsche Arbeiderspartij in het 
bezette Nederlandsche gebied door den lei
der van het Arbeidsgebied van de Nationaal
Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in 
Nederland of de door dezen aangewezen in
stantie uitgereikt. 

(4) De in lid 3 genoemde instanties rei
ken den daar genoemden personen de wapen
ontvangstvergunning uit. Het bepaalde bij 
de artikelen 12 en 15 is in zooverre niet van 
toepassing. 

Artikel 21. 

(1) De wet, houdende verbodsbepalin
gen tegen het dragen van wapenen (Staats
blad 1890, No. 81) en de Vuurwapenwet 
1919 benevens het tweede lid van artikel 13 
van de Jachtwet 1923 treden buiten werking. 

(2) Houders van een door een Duitsche 
of Nederlandsche burgerlijke of militaire in
stantie uitgereikte, thans nag geldige ver
gunning, welke met eenige vergunning, als 
bedoeld in de onderhavige verordening, over
eenkomt, kunnen binnen een week na het in 
werking treden dezer verordening een aan
vraag indienen tot uitreiking van een ver
gunning, als bedoeld in deze verordening. Tot 
op het tijdstip der overhandiging van de be
slissing op deze aanvraag, uiterlijk echter tot 
I November 1941, blijven de oude vergun
ningen van kracht. 

(3) Het bepaalde in het tweede lid is 
van overeenkomstige toepassing op houders 
van een vergunning, welke overeenkomt met 
een vergunning, als bedoeld in de artikelen 
6, 7 en 8 der onderhavige verordening. 

Artikel 22. 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) Zij wordt aangehaald als ,,Wapen
verordening". 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941, 

De R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-lNQUART. 
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N°. 140. 

25. Juli z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederliin
dischen Gebiete uber das Halten von 
Tauben. (Verordnungsb/att, Stuck 31.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers tiber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Wer Brieftauben in seiner tatsiich-
1ichen Gewalt hiilt, muss Mitglied des Na
tionalen Verbandes niederliindischer Brief
taubenhalter (Nationaal Verbond van Ne
derlandsche Postduivenhouders), Amster
dam, Amsteldijk 44, sein. Als Brieftauben 
gelten Tauben, die zur Uebermittlung von 
Nachrichten geeignet sind. 

(2) Wer Tauben, die nicht Brieftauben 
sind, in seiner tatsiichlichen Gewalt hiilt, 
muss Mitglied des Niederliindischen Bundes 
von Ziertaubenzuchtervereinen (Neder/and
sche Bond van Sierduiven-Fokkersvereeni
_gingen), Gouda, van Bevemingklaan 36,sein. 

§ 2. 

(1) Die Mitglieder der im § 1 erwiihnten 
Verbiinde haben den Anordnungen Folge zu 
leisten, die der Wehrmachtbefehlshaber in 
den Niederlanden in Bezug auf das Halten 
von Tauben erlassen hat oder noch erliisst. 

(2) Die noch zu erlassenden Anordnun
gen sind <lurch den Rundfunk, die Presse, 
durch Anschlag oder in sonstiger iiblicher 
Weise zu verkunden. 

§ 3. 
Jeder, der Tauben in seiner tatsiichlichen 

Gewalt halt, hat unverziiglich dafiir zu sor
gen, dass diese Tauben beringt werden und 
bleiben. Die Ringe werden von dem fiir die 
betreffende Taubenart zustiindigen Verband 
ausgegeben und sind dort anzufordern. 

§ 4. 
(1) Jeder, der Tauben in seiner tatsiich

lichen Gewalt hiilt, hat ein Verzeichnis die
ser Tauben in dreifacher Ausfertigung dem 
Burgermeister der Gemeinde, wo die Tauben 
gehalten werden, zur Abstempelung vorzu
legen. Das Verzeichnis hat den Namen des 
Taubenhalters und die Ringnummem der 
Tauben zu enthalten. 

(2) Ein Stiick des Verzeichnisses ist 
sichtbar am Schlage anzubringen, ein weite
-res Stiick ist dem zustandigen Verband ein
zureichen, wahrend das dritte auf dem Ge
meindesekretariat verblei bt. 

(3) Bei Veriinderungen im Taubenbe
stande gelten die Bestimmungen der Absatze 
1 und 2 entsprechend. 

(4) 1st eine Taube verendet, so ist der 
beringte Fuss am ersten Gelenk abzuschnei
den und mit dem Ring dem Burgermeister 

N°. 140. 

125 Juli z94z . VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het hou
den van duiven. (Verordeningenblad, 
Stuk 31.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
(1) Hij die postduiven daadwerkelijk in 

zijn bezit heeft, moet lid zijn van het Natio
naal Verbond van Nederlandsche Postdui
venhouders, gevestigd te Amsterdam, Am
steldijk 44. Als postduiven warden beschouwd 
duiven, welke geschikt zijn voor het over
brengen van berichten. 

(2) Hij die duiven, geen postduiven zijn
de, daadwerkelijk in zijn bezit heeft moet lid 
zijn van den Nederlandschen Bond van Sier
duiven-Fokkersvereenigingen, gevestigd te 
Gouda, van Bevemingklaan 36. 

Artikel 2. 

(1) De leden van het Verbond of den 
Bond, genoemd in artikel 1, dienen te vol
doen aan de bevelen, welke de Duitsche 
Weermachtsbevelhebber in Nederland met 
betrekking tot het houden van duiven heeft 
gegeven of geeft. 

(2) Alsnog te geven bevelen dienen door 
middel van den radio-omroep, de pers, door 
aanplakking of op andere gebruikelijke wijze 
te warden bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Een ieder, die duiven daadwerkelijk in zijn 

bezit heeft, dient er onverwijld zorg voor te 
dragen, dat deze duiven van ringen warden 
en blijven voorzien. De ringen warden door 
het Verbond, onderscheidenlijk den Bond, al 
naar gelang de duivensoort, uitgegeven en 
kunnen daar warden aangevraagd. 

Artikel 4. 
(1) Een ieder, die duiven daadwerkelijk 

in zijn bezit heeft, dient een lijst van deze 
duiven in drievoud aan den burgemeester 
der gemeente, waar de duiven warden ge
houden, ter afstempeling over te leggen. De 
lijst dient den naam van den duivenhouder 
en de nummers der ringen van de duiven te 
vermelden. 

(2) Een exemplaar van de lijst dient 
zichtbaar aan den slag te warden opgehan
gen, een tweede exemplaar dient aan het 
Verbond, onderscheidenlijk den Bond, te 
warden toegezonden, terwijl het derde exem
plaar ter gemeentesecretarie wordt bewaard. 

(3) Bij wijziging in den voorraad duiven 
is het bepaalde bij de twee vorige leden van 
overeenkomstige toepassing. 

(4) Is een du.if gestorven, dan moet de 
poot, waaraan de ring is bevestigd, bij het 
eerste gewricht worden afgesneden en met 
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abzuliefern. D ieser !asst die Ringe abtrennen 
und· sendet sie in unbeschiidigtem Zustand 
monatlich mit einer den Namen des ablie
fernden Taubenhalters und die Ringnummer 
enthaltenden Aufstellung an den Hoheren 
Wehrmachtnachrichtenoffizier beim Wehr
machtbefehlshaber in den Niederlanden. Ein , 
Durchschlag dieser Aufstellung ist dem zu
stiindigen Verband einzureichen. 

§ 5. 
Es ist verboten, Tauben aller Art frei flie

gen zu !assen. Die Schliige, Volieren und 
sonstigen Riiume, in denen Tauben gehalten 
werden, sind so zuverliissig abzudichten oder 
zu verschliessen, dass ein Entweichen von 
Tauben ausgeschlossen ist. 

§ 6. 

(1) Das Halten von Tauben ist verboten 
1) auf Schiffen; 
2) Personen, die im Sinne des § 4 der 

Verordnung Nr. 189/1940 iiber die Anmel
dung von Untemehmen Juden sind oder als 
Juden gelten; 

3) Ausliindern und Staatenlosen. 
(2) Als Auslander im Sinne des Absatzes 

1 gelten nicht deutsche Staatsangehorige, 
Angehorige des Protektorates B ohmen und 
Miihren und Angehorige der dem Deutschen 
Reich verbiindeten Staaten. 

§ 7. 
Das Halten von Tauben mit Ringen, die 

nicht von einem der im § 1 genannten Ver
biinde ausgegeben sind; ist verboten. Solche 
Tauben sind sofort dem nach § 4, Absatz 1, 

zustiindigen Biirgermeister abzuliefern, der 
sie mit Protokoll an den Hoheren Wehr
machtnachrichtenoffizier beim Wehrmacht
befehlshaber in den Niederlanden weiterzu
leiten hat. 

§ 8. 
(1) Wern eine Taube zufliegt oder wer 

auf eine andere Weise die tatsiichliche Ge
wait liber eine Taube erhiilt, hat die Taube 
mit den etwa bei ihr befindlichen Melde
hiilsen und Mitteilungen dem niichsten Blir
germeister abzuliefem. Stiinderringe und 
dergleichen diirfen nicht abgenommen wer
den. 

(2) Der Biirgermeister hat die abgelie
ferte Taube auf dem schnellsten Wege mit 
Protokoll an die im § 7 genannte Stelle ab
zuliefern. 

§ 9. 
Es ist verboten, 
1) Tauben zu verkaufen, zu vertauschen, 

zu verschenken und auch nur vorlibergehend 
anderen zu iiberlassen; 

2) Tauben ein- und auszufiihren; 
3) Taubenausstellungen aller Art zu ver

anstalten und an einer solchen Ausstellung 
teilzunehmen. 

den ring bij den burgemeester worden inge
Jeverd. Deze laat den ring van den poot ne
men en zendt de ringen in onbeschadigden 
toestand, onder bijvoeging van een lijst, be
vattende de namen der duivenhouders, die 
de ringen hebben ingeleverd, alsmede de 
nummers dier ringen, maandelijks aan den 
.,Hoheren Wehrmachtsnachrichtenoffizier" 
bij den Duitschen Weermachtsbevelhebber 
in Nederland. Aan het Verbond, onderschei
denlijk den Bond, wordt een afschrift der 
lijst toegezonden. 

Artikel 5. 
Het is verboden duiven, hoe ook genaamd, 

vrij te laten vliegen. De slagen, volieres en 
andere ruimten, waarin duiven worden ge
houden, moeten zoo goed zijn afgedekt of 
gesloten, dat wegvliegen van duiven is uit
gesloten. 

Artikel 6. 
(1) Het houden van duiven is verboden: 
1) op schepen; 
2) aan personen, die in den zin van ar

tikel 4 der Verordening No. 189/1940 betref
fende het aangeven van ondernemingen 
joder. zijn of als joden worden aangemerkt; 

3) aan buitenlanders en staatloozen. 
(2) Personen, die de nationaliteit van 

het Duitsche R ijk, van het Protectoraat Bo
hemen en Moravie of van een der met het 
Duitsche Rijk verbonden staten bezitten, 
worden met betrekking tot het bepaalde in 
het eerste lid niet als buitenlanders aange
merkt. 

Artikel 7. 
Het houden van duiven, welke ringen dra

gen, welke niet door het Verbond, onder
scheidenlijk den Bond, zijn uitgegeven, is 
verboden. Zoodanige duiven dienen terstond 
bij den ingevolge artikel 4, lid 1, bevoegden 
burgemeester te worden ingeleverd; deze 
dient de duiven, onder bijvoeging van een 
proces-verbaal, door te zenden aan den 
,,Hoheren Wehrmachtnachrichtenoffizier" 
bij den Duitschen Weermachtsbevelhebber 
in Nederland. 

Artikel 8. 
(1) Hij bij wien een duif binnenvliegt of 

die op andere wijze een duif daadwerkelijk 
in zijn bezit krijgt moet deze, met de zich 
mogelijk bij de duif bevindende berichtko
kers en mededeelingen, aan den dichtstbij
zijnden burgemeester afgeven. Pootringen en 
dergelijke mogen niet afgenomen warden. 

(2) De burgemeester dient de afgegeven 
duif ten spoedigste, onder bijvoeging van 
een proces-verbaal, toe te zenden aan de 
instantie, genoemd in artikel 7. 

Artikel 9. 
Het is verboden 
1) duiven te verkoopen, te verruilen, weg 

te schenken of ook slechts tijdelijk aan an
deren over te laten; 

2) duiven in of uit te voeren; 
3) duivententoonstellingen, hoe ook ge

naamd, te organiseeren of aan zoodanige ten
toonstellingen dee! te nemen. 



1941 333, 

§ IO. 

Herrenlose und verwilderte Tauben sind 
durch die Bi.irgermeister unverzi.iglich ti:iten 
zu !assen. 

§ II. 

Der Wehrmachtbefehlshaber in den Nie
derlanden kann Zuchtverbote flir Tauben er
lassen, bestimmen, dass die Zahl der Tauben 
eingeschriinkt werde, Tauben beschlagnah
men !assen und in bestimmten Gebieten das 
Halten van Tauben untersagen. Er kann zu 
diesem Zweck Ausflihrungsbestimmungen zu 
dieser Verordnung erlassen, flir die § 2, Ab
satz 2, entsprechend gilt. 

§ 12. 

Der W ehrmachtbefehlshaber in den Nie
derlanden kann Ausnahmen van den Vor
schriften dieser Verordnung erlauben. Er 
kann die Erlaubnis mit Auflagen versehen. 
Die Erlaubnis ist jederzeit widerruflich. 

§ 13. 
Der Wehrmachtbefehlshaber in den Nie

derlanden kann die ihm nach dieser Verord
nung zustehenden Befugnisse auf anderePer
sonen oqer Dienststellen i.ibertragen. 

§ 14. 

Die Bilrgermeister haben selbst oder durch 
geeignete Organe darilber zu wachen, dass 
die Vorschriften dieser Verordnung und der 
dazu erlassenen Anordnungen und Ausfi.ih
rungsbestimmungen van den Taubenhaltem 
ihrer Gemeinde eingehalten werden. Alie 
Versti:isse gegen diese Vorschriften sind un
verzi.iglich mit Protokoll dem Hi:iheren Wehr
machtnachrichtenoffizier beim Wehrmacht
befehlshaber in den Niederlanden zu melden. 

§ 15. 
(1) Wer schuldhaft einer Vorschrift der 

§§ 1 bis ro oder 14 oder einer gemiiss § II 

erlassenen Ausfi.ihrungsbestimmung zuwider
handelt oder wer schuldhaft van einer ihm 
nach § 12 erteilten Ausnahmeerlaubnis Ge
brauch macht, ohne die damit verbundenen 
Auflagen einzuhalten, wird mit Gefiingnis 
bestraft. 

(2) 1st die Tat vorsiitzlich begangen 
warden und hat sie schwere Nachteile fi.ir 
das Deutsche Reich oder die deutsche Wehr
macht zur Falge, so kann auf Zuchthaus er
kannt werden. 

(3) Wer van einem unerlaubten Halten 
van Tauben K enntnis erlangt und dies nicht 
unverzi.iglich dem Bi.irgermeister der Ge
meinde, wo die Tauben gehalten werden, an
zeigt, wird mit Gefiingnis bestraft. 

(4) Die nach den Absiitzen 1 bis 3 straf
baren Handlungen sind Straftaten im Sinne 
des§ 1, Ziffer 1, der Verordnung Nr. 12/I940 

Artikel ro. 
De burgemeester dient er voor zorg te dra

gen, dat duiven zonder eigenaars of verwil
derde duiven terstond warden gedood. 

Artikel II. 

De Duitsche Weermachtsbevelhebber in 
Nederland kan het fokken van duiven ver~ 
bieden, bepalen, dat het aantal duiven wordt 
verminderd, duiven in beslag doen nemen 
en in bepaalde gebieden het houden van dui
ven verbieden. Te dien einde kan hij uitvoe
ringsbepa!ingen op deze verordening uitvaar
digen, op welke bepalingen artikel 2, lid 2, 
van overeenkomstige toepassing is. 

Artikel 12. 

De Duitsche Weermachtsbevelhebber in 
Nederland kan uitzonderingen toestaan op 
de voorschriften dezer verordening. Hij kan 
aan deze vergunning voorwaarden verbin
den. De vergunning kan te alien tijde warden 
herroepen. 

Artikel 13. 

De Duitsche Weermachtsbevelhebber in 
Nederland kan de hem ingevolge deze ver
ordening toekomende bevoegdheden aan an
dere personen of instanties overdragen. 

Artikel 14. 

De burgemeesters dienen er zelf of door 
middel van daarvoor geschikte organen zorg 
voor te dragen, dat de voorschriften dezer 
verordening en van de daarop uitgevaardigde 
bevelen en uitvoeringsbepalingen door de 
duivenhouders in hun gemeente warden na
gekomen. Elke overtreding dezer voorschrif
ten client terstond, onder bijvoeging van een 
proces-verbaal, te warden medegedeeld aan 
den ,,Hi:iheren Wehrmachtnachrichtenoffi
zier" bij den Duitschen Weermachtsbevel
hebber in Nederland. 

Artikel 15. 
(1) Hij die opzettelijk of door zijn schuld 

in strijd handelt met de voorschriften, ver
vat in de artikelen 1 tot en met 10 of 14 of in 
de overeenkomstig artikel II uitgevaardigde 
uitvoeringsbepalingen, alsmede hij die opzet
telijk of door zijn schuld van een hem ver
leende vergunning, als bedoeld in artikel 12, 

gebruik maakt zonder aan de daaraan ver
bonden voorwaarden te voldoen, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

(2) Is het feit opzettelijk gepleegd en 
heeft het groat nadeel voor het Duitsche 
Rijk of voor de Duitsche Weermacht ten ge
volge, dan kan tuchthuisstraf van ten minste 
een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren 
warden opgelegd. 

(3) Hij die kennis krijgt van het onge
oorloofde houden van duiven en zulks niet 
terstond aan den burgemeester der gemeente, 
waarin de duiven warden gehouden, aan
geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaren. 

(4) Feiten, als bedoeld in de leden r, 2 

en 3, zijn delicten in den zin van § 1, onder 
1, van de Verordening No. 12/1940 betreffen-
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Uber die Wehrmachtsgerichtsbarkeit. 

.§ I6. 
Die Verordnung Nr. 25/1940 Uber Mass

nahmen auf dem Gebiete des Nachrichten
und Bildwesens in der Fassung der Verord
nung Nr. 156/1940 wird wie folgt abgeiindert: 

I. 
Die §§ 3 bis 8 fallen fort. 

II. 
Im § 10 fallen die Worte ,, , der §§ 3 bis 6 

und des § 7 Absatz 1" fort. 

III. 
Im § u fallen die Worte ,,8 Absatz I," 

fort. 
IV. 

Im § 12 wird das Wort ,,bis" <lurch die 
Worte,,, 2, 9 und" ersetzt .. 

§ I7. 
Diese Verordnung tritt am 4. August I94I 

in Kraft. 
Den Haag, am 25. Juli 194I. 

Der Reichskommissar iiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

25. Juli z94z . VERORDNUNG des Reichs
kommissars flir die besetzten niederliin
dischen Gebiete Uber die Zustandigkeit 
des Ministeriums flir Finanzen auf dem 
Gebiete der sogenannten Verteidigungs
schiiden. (Verordnungsblatt, Stlick 31.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Sorge fi.ir die Angelegenheiten, die 
sich auf die Schiiden beziehen, die aus der 
Anwendung 

1) des Gesetzes vom I4. September I866 
(Staatsblatt Nr. 138) Uber die Einquartie
rungen und die Unterhaltung des Kriegs
volks und die Transporte und Lieferungen 
fi.ir die Heere oder Verteidigungswerke, die 
vom Staat angefordert werde n, in der Fas
sung des Gesetzes vom 2. Juni 1932 (Staats
blatt Nr. 229); 

2) des Eisenbahngesetzes (Staatsblatt 
1875, Nr. 67) in der Fassung des Gesetzes 
vom 5. Oktober 1934 (Staatsblatt Nr, 526); 

3) des Gesetzes vom 15. April 1896 
(Staatsblatt Nr. 71) zur Ausftihrung von 
Artikel 152, Absatz 2, der Verfassungsurkun
de (militarische Ueberschwemmungen); 

4) des Gesetzes vom 23. Mai 1899 
(Staatsblatt Nr. 128) zur Ausfi.ihrung des 
Artikels 18 7 derVerfassungsurkunde (Kriegs
und Belagerungszustand) in der Fassung des 
G esetzes vom 30. November 1939 (Staats
blatt Nr. 206); 

de de bevoegdheid van den (Duitschen) 
Krijgsraad . 

Artikel I6. 
De Verordening No. 25/1940 betreffende 

maatregelen op het gebied van berichtgeving 
en fotografeeren, zooals deze is gewijzigd bij 
de Verordening No. 156/1940, wordt als volgt 
gewijzigd: 

I. 
De §§ 3 tot en met 8 vervallen. 

II. 
In § I0 vervallen de woorden: ,, , van 

§§ 3 tot en met 6 en van§ 7 alinea I". 

III. 
In § I 1 vervallen de woorden: ,, , § 8 

alinea 1". 
IV. 

In § I2 worden de woorden ,,tot en met" 
vervangen door: ,, , 2, 9 en". 

Artikel 17. 
Deze verordening treedt op 4 Augustus 

I94I in werking. 
's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 141. 

25 Juli z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
voegdheid van het Departement van 
Financien op het gebied der zoogenaam
de defensieschade. (Verordeningenblad, 
Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De zorg voor aangelegenheden betrekke

lijk schade, welke is ontstaan door de toe
passing van 

I) de wet van I4 September 1866 
(Staatsblad No. 138), houdende bepalingen 
betrekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van krijgsvolk en de transporten en le
verantien, voor de legers of verdedigings
werken van bet Rijk gevorderd, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
2 Juni 1932 (Staatsblad No. 229); 

2) de Spoorwegwet, zooals deze laatste
lijk is gewijzigd bij de wet van 5 October 
1934 (Staatsblad No. 526); 

3) de wet van 15 April 1896 (Staatsblad 
No. 71) ter uitvoering van artikel I52, 2de 
lid, der Grondwet (Militaire Inundatien); 

4) de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
No. 128), houdende bepalingen ter uitvoe
ring van artikel 187 der Grondwet (Staat 
van Oorlog en Beleg), zooals deze wet laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 30 Novem
ber 1939 (Staatsblad No. 206); 
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5) des Allgemeinen Anforderungsgeset
zes 1938 (Staatsblatt Nr. 634); 

6) des Allgemeinen Anforderungsgeset
zes 1939 (Staatsblatt Nr. 631) und 

7) des Seeschiffanforderungsgesetzes 1939 
(Staatsblatt Nr. 635) 
hervorgehen, gehort zur Zustandigkeit des 
Ministeriums flir Finanzen. 

§ 2. 

Der Verteidigungsschadenausschuss ( Ad
viescommissie-vorderingen) wird dem Gene
ralsekretar im Ministerium flir Finanzen un
mittelbar unterstellt. 

§ 3. 
Der Generalsekretar im Ministerium fi.ir 

Finanzen erlasst die zur Durchfi.ihrung die
ser Verordnung erforderlichen Vorschriften. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung mit Ri.ickwirkung vom 1. Juli 1941 
in Kraft. 

Den Haag, am 25. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 142. 

25 Juli r941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fur die besetzten niederlan
dischen Gebiete, wodurch die Verord
nung Nr. 26/1940 uber d ie Behandlung 
feindlichen Vermiigens abgeandert und 
erganzt wird . (Verordnungsblatt, Sti.ick 
31.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
i.iber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

Die Verordnung Nr. 26/1940 i.iber die Be
handlung feindlichen Vermiigens wird wie 
folgt abgeandert und erganzt: 

I. 
Dern § 1 wird hinzugefi.igt: 

,,7) Union der Sozialistischen Sowjet
republiken.". 

II. 
Dern § 2 wird folgender Absatz hinzuge

fi.igt: 
,, (3) Hat eine nati.irliche Person, die 

keinem feindlichen Staat angehiirt, erst 
nach dem I. Oktober 1940 mit Genehmi
gung einer zustandigen deutschen Dienst
stelle ihren Wohnsitz oder ihren Aufent
halt in Frankreich einschliesslich der 
franziisischen Besitzungen, Kolonien, 
Protektorate und Mandatsgebiete ge
nommen, so ist sie nicht als Feind an
zusehen.". 

Ill. 
§ 21, Absatz, 3, hat zu lauten wie folgt: 

5) de Algemeene Vorderingswet 1938 
(Staatsblad No. 634); 

6) de Algemeene Vorderingswet 1939-
(Staatsblad No. 631), en 

7) de Zeeschepenvorderingswet 1939-
(Staatsblad No. 635) , 
ressorteert onder het Departement van Fi
nancien. 

Artikel 2. 

De Adviescommissie-vorderingen ressor
teert onmiddellijk onder den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien. 

Artikel 3. 
De Secretaris- Generaal van het D eparte

ment van Financien vaardigt de voor de uit
voering dezer verordening noodige voor
schriften ui t. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging met terugwerken
de kracht tot op 1 Juli 1941. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De R ijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS- INQUART. 

N°. 142. 

25 Juli r94r. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied , houdende wijziging 
en aanvulling van de Verordening No. 
26/ 1940 betreffende de behandeling van 
vijandeli;k vermogen. (Verordeningen
blad, Stuk 31.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

De Verordening No. 26/ 1940 betreffende 
de behandeling van vijandelijk vermogen 
wordt als volgt gewijziga en aangevuld: 

I. 
Aan het slot van artikel 1 wordt toege

voegd: 
,;7. de Unie van Socialistische Sovjet

republieken. " . 
II. 

Aan artikel 2 wordt een derde lid toege
voegd luidende : 

,,(3). Heeft een natuurlijke persoon, 
die niet de nationaliteit van een vijande
lijken staat bezit , eerst na 1 October 1940 
zijn woon- of verblijfplaats met toestem
ming van een bevoegde Duitsche over
heidsinstantie naar Frankrijk, waaronder 
begrepen de Fransche bezittingen, kolo
nien, protectoraten en mandaatsgebieden, 
overgebracht, dan wordt deze niet als 
vijand aangemerkt. " . 

Ill. 
Het derde lid van artikel 21 wordt gele

zen als volgt : 



,,(3) Die nach den Absatzen 1 und 2 
strafbaren Handlungen sind Straftaten 
im Sinne des § 2, Absatz 2, der Verord
nung Nr. 52/1 940 iiber die Deutsche Ge
richtsbarkeit in Strafsachen ." . 

IV. 
• § 23 hat zu lauten wie folgt: 

,, (1) Die Strafverfolgung findet nur 
auf Antrag des Reichskommissars fiir die 
besetzten niederlandischen Gebiete (Gene

ral-kommissar fiir Finanz und Wirt
schaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
kiindung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuriickgenommen werden." . 

v . 
- Nach § 23 wird folgender § 23a eingefiigt -: 

,,§ 23a. 
(1) Die Einziehung der Werte, auf die 

sich eine nach § 2r st..afbare Handlung 
bezieht, kanp au~h im Verwaltungswege 
vorgenommen · werden. 

(2) Die Einziehung erfolgt in diesem 
Falle durch Verfiigung des R eichskom
missars fiir die besetzten niederlandischen 
Gebiete (Generalkommissar fiir Finanz 
und Wirtschaft) ; sie wird mit ihrer of
fentlichen Bekanntmachung oder mit 
ihrer Bekanntgabe an den Betroffenen 
wirksam. Betrifft die E inziehung Sachen 
oder Rechte, die auf Grund einer gesetz
lichen Vorschrift in ein offentliches Re
gister eingetragen sind, so ist sie auf Ver
langen des Reichskommissars (General
kommissar fiir Finanz und Wirtschaft) 
oder eines vom ihm bestellten Verwalters 
umgehend gebiihrenfrei in das Register 
einzutragen. 

(3) Der Reichskommissar fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete (Ge
neralkommissar fiir Finanz und Wirt
schaft) entscheidet iiber die Verwendung 
der eingezogenen Vermogenswerte. " . 

§ 2. 

(1) Diese Verordnung t ritt am Tage ihrer 
Verkiindung in Kraft . 

(2) Die Anmeldung des in den besetzten 
niededandischen Gebieten befindlichen sow
jetischen Vermogens hat binnen einer Woche 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
bei der Deutschen Revisions- und Treuhand 
A. G., Zweigniederlassung Den Haag, 
Alexanderstraat 22, unter genauer Angabe 
der einzelnen Ve1mogenswerte zu erfolgen . 

Den H aag, am 25, Juli 194r. 
Der R eichskommissar fur die besetzten 

n iederliindischen Gebiete : 
SEYSS-! NQUART. 
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,, (3) Fdten , als bedoeld in de twee 
vorige leden, zijn delicten in den zin van 
§ 2 , lid 2, der Verordening No. 52/ 1940 
betreffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken.". 

IV. 
Artikel 23 wordt gelezen als volgt : 

,, (1) De strafvervolging vinclt niet 
plaats dan op vordering van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland

sche gebied (Commissaris-Generaal voor 
F inancien en Economische Zaken). 

(2) De vordering tot strafvervolging 
kan, zoolang de uitspraak v an het vonnis 
in laatste instantie nog niet heeft plaats 
gevonden, worden ingetrokken. ". 

V. 
Na artikel 23 wordt een artikel 23a inge, 

voegd, luidende: 
,,Artjkel 23a. 

(1) De verbeurdverklaring der waarden, 
waarop de ingeyolge artikel 21 strafbare 
handeling betrekking heeft, kan ook ge
schieden bij interne bestuursbeschikking. 

(2) De verbeurdverklaring wordt in 
d it geval bevolen bij beschikking van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche Gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken); 
de verbeurdverklaring wordt van kracht 
op het tijdstip harer openbare bekendma
king of op het tijdstip, waarop zij aan den 
betrokkene wordt medegedeeld. Indien 
goederen of rechten worden verbeurdver
klaard, te welker aanzien ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift inschrijving in een 
openbaar register is geschied, moet de 
verbeurdverklaring op verlangen van 
den Rijkscommissaris (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Za
ken) of van den door dezen benoemden 
beheerder terstond en vrij van kosten in 
het register warden aangeteekend. 

(3) De R ijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) beslist omtrent de bestemming 
van de verbeurdverklaarde vermogens
waarden.". 

Artikel 2. 

(I) Deze verordening t reedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) De aanmelding van het zich in het 
bezette N ederlandsche gebied bevindende 
Sovjet-vermogen moet binnen een week na 
inwerkingtreding dezer verordening bij de 
,,Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. " 
bijkantoor 's-Gravenhage, Alexanderstraat 
22, onder nauwkeurige opgave van de afzon
derlijke vermogenswaarden geschieden. 

's-Gravenhage, 25 Juli 194r. 
De R ijkscommissaris voor het bezette 

N eder[andsche gebied : 
SEYSS-!NQ UART . 
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N°. 143. 

25. Juli 1941. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete uber amerikanische 
Vermiigenswerte. ( Verordnungsblatt, 
Stuck 3r.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
uber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne i eh: 

§ I. 

(r) Gesellsrhaften, Gemeinschaften und 
Korperschaften, die zu einem Viertel oder 
mehr unmittelbar oder mittelbar unter dem 
Einfluss naturlicher oder juristischer Per
sonen stehen, die entweder die Staatsange
horigkeit der Vereini;;ten Staaten von Ame
rika besitzen oder in den Vereinigten Staaten 
von Amerika ihren Wohnsitz, Sitz oder ge
wohnlichen Aufenthalt haben, durfen nur 
mit Genehmigung des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete (Ge
neralkommissar fiir Finanz und Wirtschaft) 
uber ihre Vermiigenswerte verfiigen. 

(2) Absatz 1 gilt nur fur solche Gesell
schaften, Gemeinschaften und Kiirperschaf
ten, die ihren Sitz oder Ort dcr Leitung in 
den besetzten niederlandisc;hen Gebieten 
haben oder dort ein Buro, eine Zweignieder
lassung oder einen Betrieb unterhalten. 

§ 2. 

(1) Die im § 1 bezeichneten Gesellschaf
ten, Gemeinschaften und Korperschaften 
haben innerhalb einer vVoche nach dem In
krafttreten dieser Verordnung ihre genaue 
Anschrift, die Namen und Anschriften der 
zur Vertretung befugten Personen, der Auf
sichtsratsmitglieder oder etwaiger anderer 
Aufsichtsorgane, ferner Rohe und Art der 
in Betracht kommenden amerikanischen Be
teiligungen und Interessen schriftlich bei der 
Deutschen Revisions- und Treuhand A.G., 
Zweigniederlassung Den Haag, Alexander
straat 22, anzumelden. 

(2) Die Anmeldung hat <lurch die Leiter 
oder die sonst zur Vertretung oder Verwal
tung der Gesellschaft, Gemeinschaft oder 
Kiirperschaft befugten Personen zu ge
schehen. Zur Anmeldung ist auch verpflich
tet, wer ein Buro, eine Zweigniederlassung 
oder einen Betrieb einer solchen Gesellschaft, 
Gemeinschaft oder Kiirperschaft leitet oder 
verwaltet. 

§ 3. 
(r) Wer den Vorschriften dieser Verord

nung vorsatzlich zuwiderhandelt oder sie 
umgeht, wird mit Gefangnis und mit Geld
strafe in unbeschrankter Rohe oder mit 
einer dieser Strafen btstraft. 

(2) Wird die Tat fahrlassig begangen. so 

N°. 143. 

25 Juli 1941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied betreffende Ameri
k;iansche vermogenswaarden . (Verorde
ningenblad. Stuk 3r.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening- van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) Het is verboden te beschikken over 

eenige waarde van het vermogen van een 
vennootschap, van een onverdeelde gemeen
schap of van een rechtspersoonlijkheid be
zittend lichaam, voor zocver deze voor niet 
minder dan een vierde gedeelte direct of in
direct onder den invloed staan van natuur
lijke of rechtspersonen, die hetzij de nationa
liteit der Vereenigde Staten van Amerika 
bez1tten, hetzij in de Vereenigde Staten van 
Amerika hun woonplaats, hun zetel of hun 
gewone verblijfp!aats hebben; dit verbod 
geldt niet, indien de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) vergunning daartoe verleent. 

(2) Het bepaalde in het vorig lid is slechts 
van toepassing op vennootschappen, onver
deelde gemeenschappen en rechtspersoon
lijkheid bezittende lichamen, waarvan de 
plaats van vestiging of de plaats, waar haar 
bestuur wordt uitgeoefend, in het bezette 
Nederlandsche gebied is gelegen, of welke 
aldaar een kantoor of een filiaal hebben of 
een bedrijf uitoefenen . 

Artikel 2. 

(1) De in artikel r bedoelde vennootschap
pen, onverdeelde gemeenschappen en rechts
persoonlijkheid bezittende lichamen dienen 
binnen een week na de inwerkingtreding 
dezer verordening bij de ,,Deutsche Revisions
und Treuhand A.G.", bijkantoor 's-Graven
hage, Alexanderstraat 22, schriftelijk op te 
geven haar nauwkeurig adres, de namen en 
adressen van de tot vertegenwooroiging be
voegde personen, van de commissarissen of 
van eventueele andere met bet uitoefenen 
van toezicht belaste organen en verder het 
bedrag en de soort der Amerikaansche deel
gerechtigdheid en overige belangen. 

(2) De opgave moet worden gedaan door 
de bestuurders of de overigens tot beheer 
of vertegenwoordiging van de vennootschap, 
de onverdeelde gemeenschap of het rechts
persoonlijkheid bezittende lichaam bevoegde 
personen. Eveneens is tot het <loen der opga
ve verplicht de bestuurder of het hoofd van 
een kantoor, een fi liaal of e~n bedriif van 
zoodanige vennootschap , onverdeelde ge
meenschap of van zoodanig rechtspersoon
lijkheid bezittend lichaam. 

Artikel 3. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met de bepalingen dezer verordening of 
dezelve ontduikt, wordt gestraft met gevan
genisstraf en met gP]dboete tot een onbeperkt 
bedrag- of met een dezer straffen. 

(2) Wo~dt bet feit door schuld gepleegd 
22 
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ist die Strafe Gefii.ngnis bis zu einem Jhar 
oder Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
Gulden. 

§ 4. 
(1) Die Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des Reichskommissars fur die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar fur Finanz und Wirtschaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
kilndung des Urteils im letzten Rechtszug 
zurilckgenommen werden. 

§ 5. 
Die nach § 3 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 52/ 1940 ilber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen. 

§ 6. 
(1) Die Werte, auf die sich die strafbare 

Handlung bezieht, konnen im Verwaltungs
wege eingezogen werden. 

(2) D ie Einziehung erfolgt durch Ver
fugung des Reichskommissars fur die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar fur Finanz und Wirtschaft); sie wird 
mit ihrer offentlichen Bekanntmachung oder 
mit ihrer Bekanntgabe an den Getroffenen 
wirksam. Betrifft d · e Einziehung Sachen oder 
Rechte , die auf Grund einer gesetzlichen 
Vorschrift in ein offentliches Register einge
tragen sind, so ist sie auf Verlangen des 
Reichskommissars (Generalkommissar fur 
Finanz und Wirtschaft) umgehend gebilhren
frei in das R egister einzutragen. 

(3) Der Reichskommissar fur die besetz
ten niederlandischen Gebiet e (Generalkom
missar fur Finanz und Wirtschaft) entschei
det ilber die Verwendung der eing,.zogenen 
Vermogenswerte. 

§ 7, 
(1) Der Reichskommissar fur die b esetzten 

niederlandischen Gebiete (Generalkommissar 
fur Finanz und Wirt.schaft) trifft die zur 
Durchfuhrung dieser Verordnung erforder
lichen Massnahmen. Er kann die ihm zuste
h enden Befugnisse ilbertragen. 

(2) Der R eichskommissar fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete (Generalkommissar 
fur Finanz und Wirtschaft) kann ilber Zwei
felsfragen, die sich aus der Anwendung der 
Vorschriften dieser Verordnung ergeben, all
gemein rechtsverbindliche Entscheidungen 
treffen. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kilndung in Kraft . 
Den Haag, am 25. J uli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederliindischen Gt biete : 
SEYSS-lNQUART 

dan wordt gevangenisstri•f van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden opgelegd . 

Artikel 4, 
(1) De strafvervolging vindt n iet plaats 

dan op vordering van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken). 

(2) De vordering tot strafvervolging kan, 
zoo!ang de uitspraak van het vonnis in laat
ste instant ie nog niet heeft plaats gevonden, 
worden ingetrokken. 

Artikel 5, 
Feiten, als bedoeld in artikel 3, zijn delicten 

in den zin van § 2, lid 2, der Verordening 
Ne. 52/ 1940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken. 

Artikel 6. 
( r) De waarden, waarop de strafbare han

d eling betrekking heeft, kunnen bij interne 
bestuursbeschikking worden verbeurdver
klaard . 

(2) De verbeurdverklaring wordt bevolen 
bij beschikking van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied (Com
missaris-Generaal voor Financien en Econo
mische Zaken); de verbeurdverklaring wordt 
van kracht op het tijdstip harer openbare 
bekendmaking of op het tijdstip, waarop 
zij aan den betrokkene wordt medegedeeld. 
Indien goederen of rechten worden verbeurd
verklaard , te welker aanzien ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift inschrijving in een open
baar register is geschied, moet de verbeurd
verklaring op verlangen van den Rijkscom
missaris (Commissaris-Generaal voor F inan
cien en Economische Zaken) terstond en vrij 
van kosten in dat register worden ingeschre
ven. 

(3) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) 
beslist omtrent de bestemming der verbeurd
verklaarde vermogenswaarden. 

Artikel 7, 
(r) De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied (Commissaris-Gener:ia? 
voor Financien en Economische Zaken) neemt 
de voor de uitvoering van deze verordening 
noodzakelijke maatregelen. Hij kan de hem 
toekomende bevoegdheden overdragen. 

(2) De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) kan 
in twijfel-gevallen, welke zich bij de toepas
sing van d e bepalingen van deze verordening 
mochten voordoen, algemeen bindende be
slissingen nemen. 

Artikel 8. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette N eder
Landsche gebied : 

SEYSS- l NQUART. 
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N°. 144. 

25. Juli z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederllin
dischen Gebiete uber die Erhebung von 
Gebuhren fiir die Deutsche Handels
kammer fiir die Niederlande (Zentr.al
auftragstelle fiir die besetzten nieder
llindischen Gebiete). (Verordnungsblatt, 
Stuck 31). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Industrie- und Handelsunternehmen, 
die in den besetzten niederllindischen Gebie
ten ihren Sitz oder eine Niederlassung ha
ben, haben fiir Auftrlige, die ihnen von Auf
traggebern aus dem Deutschen Reiche oder 
von deutschen Dienststellen im Deutschen 
Reiche oder in den besetzten niederllindi
schen Gebieten erteilt sind, an die Deutsche 
Handelskammer fiir die Niederlande (Zen
tralauftragstelle fiir die besetzten niederllin
dischen Gebiete) eine Gebi.ihr von ein vom 
Tausend des Auftragswertes zu entrichten. 

(2) In Zweifelsflillen entscheidet der 
Reichskommissar fiir die besetzten nieder
llindischen Gebiete (Generalkommissar fiir 
Finanz und Wirtschaft) oder die von ihm be
zeichnete Dienststelle. 

§ 2. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkiindung in Kraft. 

(2) Sie findet auf alle Auftrlige Anwen
dung, die nach dem 30. Juni 1941 erteilt wor
den sind. 

Den Haag, am 25. Juli 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 145. 

24. Juli 1941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fiir 
Finanzen und fiir Justiz zur Durch
fiihrung des § 7, Absatz 3, der Kriegs
sachschadenverordnung. ( Verordnungs
blatt, Stiick 3 I.) 

Auf Grund des § 7, Absatz 3, der Kriegs
sachschadenverordnung (Nr. 221/1940) und 
gemass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars fiir die besetz
ten niederlandischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Bis zum Erlass endgiiltiger Bestimmungen 
zur Durchfiihrung des § 7, Absatz 3, der 
Kriegssachschadenverordnung (Nr. 221/1940) 
sind in Bezug auf die dort bezeichneten Haus
ratgegenstande einschliesslich Kleidungs
stiicke und zum Verbrauch im Haushalt be
stimmter Vorrate die Vorschriften des § 2 
anzuwenden. 

N° . 144. 

25 Juli z94z. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de hef
fing van rechten ten behoeve van de 
Duitsche Kamer van Koophandel voor 
Ned(';rland (Centraal Bureau voor op
drachten voor het bezette Nederland
sche gebied). (Verordeningenblad, Stuk 
31.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) Industrie- en handelsondernemingen, 

welke in het bezette Nederlandsche gebied 
zijn gevestigd of aldaar een kantoor hebben, 
zijn ter zake van opdrachten, welke haar 
door opdrachtgevers in het Duitsche Rijk of 
door Duitsche overheidsinstanties in het 
Duitsche Rijk of in het bezette Nederland
sche gebied zijn gegeven, aan de Duitsche 
Kamer van Koophandel voor Nederland 
(Centraal Bureau voor opdrachten voor het 
bezette Nederlandsche gebied) rechten ver
schuldigd tot een bedrag van een ten dui
zend van het beloop van de opdracht. 

(2) In geval van twijfel beslist de Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied (Commissaris-Generaal voor Finan
cien en Economische Zaken) of de door .de
zen aangewezen instantie. 

Artikel 2. 

(1) Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) Zij is van toepassing op alle opdrach
ten, welke na .30 Juni 1941 zijn gegeven. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 145. 

24 Juli 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie tot uit
voering van artikel 7, derde lid van den 
Besluit op de materieele oorlogsschaden. 
Verordeningenblad, Stuk 31.) 

Op grond van artikel 7, derde lid, van het 
Besluit op de materieele oorlogsschaden (No. 
221/1940) en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van het 
Rijkscommissaris voor het bezette Ned-er 
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In afwachting van de totstandkom ng 
van de definitieve regeling tot uitvoering 
van artikel 7, derde lid, van het Besluit op 
de materieele oorlogsschaden (No. 221/1940) 
gelden met betrekking tot huisraad, met in
begrip van lijfgoederen en verbruiksvoorra
den, bedoeld in dat lid, de regelen, opgeno
men in artikel 2. 
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§ 2. 

(1) Die Hausratgegenstiinde unterliegen 
nicht der Beschlagnahme seitens der Gliiu
biger. 

(2) Sie bleiben ausserhalb der Konkurs
masse des Berechtigten. 

(3) Absatz 1 gilt nicht fiir 
1) die Pfiindung, die ein Verkiiufer oder 

Mietverkiiufer in die von ihm gelieferten 
Sachen ausbringt; 

2) die Pfiindung, die ein Vermieter oder 
Verpiichter wegen nach dem I. April 1941 
fiillig gewordener Miet-oder Pachtzinsen aus
bringt; 

3) die Eintreibung von Steuerschulden. 

(4) Der Priisident des Landgerichts 
(arrondissements-rechtbank) kann in besonders 
Jiegenden Fallen Ausnahmen von den Ab
siitzen 1 und 2 bewilligen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 24. Juli 1941. 

Der Generalsekretar im Ministerium fiir 
Finanzen (mit der Wahrnehmung der 
Geschafte beau(tragt) : 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Der Generalsekretar im Ministerium fiir 
Justiz: 

] • ] • SCHRIEKE. 

zs Juli z94z. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fi.ir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
fi.ihrung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Holzprodukten). (Ver
ordnungsblatt, Stilck 31.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) wird ge
mass § 4 der Verordnung Nr. 93/1941 iiber 
die Bestellung eines Bevollmachtigten fi.ir 
die Forstwirtschaft, die Holzversorgung und 
die J agd sowie gemass den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/i940 des Reichskommis
sars fi.ir die besetzten niederlandischen Ge
biete verordnet: 

§ I. 

Holzprodukte sind Zuteilungswaren im 
Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 
1939. 

§ 2, 

Die zur Durchfiihrung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tar im Ministerium fi.ir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt erlassen. 

§ ~-
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
Den Haag, am 15. Juli 1941. 

D er G.-S. im Min. fi.ir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Artikel 2 . 

(1) Het huisraad is niet vatbaar voor be
slag door schuldeischers. 

(2) Het blijft buiten het faillissement van 
den rechthebbende. 

(3) het eerste lid geldt niet voor: 
1) beslag van den verkooper of den huur

verkooper op hetgeen door hem is geleverd; 

2) pandbeslag van den verhuurder of 
verpachter voor huren of pachten, versche
nen na 1 April 1941; 

3) het recht van verhaal voor belasting
schulden. 

(4) De president van de arrondissements
rechtbank kan in bijzondere gevallen uit
zonderingen op het eerste en het tweede lid 
toestaan. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Juli 1941. 

De wilarnemend S.-G. van het Departement 
van Financii!n, 

M. M. ROST VAN TONNlNGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 

] • ] • ScHRIEKE. 

zs Juli z94z. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ingevolge de Distributiewet 1939 (dis
tributie van houtproducten). (Verorde
ningenblad, Stuk 31.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met artikel 4 van het Besluit No. 
93/1941 tot instelling van de betrekking van 
Gemachtigde voor het boschwezen, de hout
voorziening en de jacht, alsmede in overeen
stemming met <le §~ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, wordt be
paald: 

Artikel 1. 
Houtproducten worden aangewezen als dis

tributiegoederen in den zin van artikel 4 der 
Distributiewe t 1939. 

Artikel 2. 

De voor de ui tvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 
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N°. 147. 

8. August z94z. DRITTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete i.iber einige 
Bestimmungen, betreffend die nieder
landische Staatsangehiirigkeit. (Verord
nungsblatt, Sti.ick 32.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom I8. Mai ,940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(,) Der Erwerb der deutschen Staats
angehiirigkeit durch niederlandische Staats
angehiirige bewirkt den Verlust der nieder
landischen Staatsangehiirigkeit nur, wenn 
der Betroffene oder, falls er minderjahrig 
ist, sein gesetzlicher Vertreter an seiner Statt 
binnen eines J ahres nach dem Erwerb der 
deutschen Staatsangehiirigkeit erklart, dass 
er auf die niederlandische Staatsangehiirig
keit verzichtet. 

(2) Die Erklarung gemass Absatz I ist 
gegeni.iber dem Bi.irgermeister der Gemeinde 
abzugeben, in deren Beviilkerungsregister 
der Betroffene eingetragen ist oder zuletzt 
eingetragen war. 1st oder war der Betroffene 
in das Zentrale Beviilkerungsregister einge
tragen, so tritt der Leiter der Staatlichen 
Inspektion der Beviilkerungsregister (Hoold 
der Rijksinspectie van de bevolkingsregis
ters) an die Stelle des Bi.irgermeisters. Ent
sprechendes gilt, wenn der Betroffene noch 
niemals in ein niederlandisches Beviilke
rungsregister eingetragen war. 

(3) Die Erklarung gemass Absatz I ist 
entweder zu Protokoll der im Absatz 2 be
zeichneten Behiirde oder schriftlich abzuge
ben; wird sie schriftlich abgegeben, so muss 
die Unterschrift des Erklarenden von einer 
auf Grund der geltenden Rechtsvorschriften 
dazu befugten Behiirde (Dienststelle) oder 
Person beglaubigt sein. 

(4) Die im Absatz 2 bezeichnete Behiirde 
hat dem Erklarenden gebi.ihrenfrei eine Be
scheinigung dari.iber zu erteilen, dass er die 
Erklarung abgegeben hat; in der Bescheini
gung ist i.iberdies der Zeitpunkt der Erkla
rung anzugeben. 

§ 2 . 

Die Erklarung gemass § ,, Absatz ,, wirkt 
auf den Zeitpunkt zuri.ick, zu dem der Be
troffene die deutsche Staatsangehiirigkeit 
erworben hat. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 8. August ,941. 

Der Reichskommissar iiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

8 Augustus z94z. DERDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied be
treffende eenige bepalingen ter zake 
van het Nederlanderschap. (Verordenin
genblad, Stuk 32.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van ,8 Mei 
,940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
(,) Het verkrijgen van de Duitsche na

tionaliteit door Nederlanders, doet het Ne
derlanderschap slechts dan verliezen, wan
neer de betreffende persoon of, indien deze 
minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoor
diger voor hem binnen een jaar na het ver
krijgen van de Duitsche nationaliteit ver
klaart, dat hij afstand doet van zijn Neder
landerschap. 

(2) De verk!aring, als bedoeld in het 
vorige lid, dient te worden afgelegd tegen
over den burgemeester der gemeente, in wel
ker bevolkingsregister de betreffende per
soon is ingeschreven of !aatstelijk was inge
schreven. Is of was de betreffende persoon in 
het centrale bevolkingsregister ingeschreven, 
dan treedt in de plaats van den burgemeester 
het Hoofd van <le Rijksinspectie van de be
volkingsregisters. Hetzelfde geldt, indien de 
betreffende persoon nog nimmer in een Ne
derlandsch bevolkingsregister was ingeschre
ven. 

(3) De verklaring, als bedoeld in het 
eerste lid, dient, hetzij t en overstaan van de 
in lid 2 genoemde instantie, hetzij schrifte
lijk aan haar te worden afgegeven; in het 
eerste geval wordt van de verklaring proces
verbaal opgemaakt; indien zij schriftelijk 
wordt afgegeven, dient de handteekening 
van hem, die de verklaring aflegt, door een 
daartoe op grond van de geldende rechts
voorschriften bevoegde instantie (dienst) of 
persoon te zijn gelegaliseerd. 

(4) De in lid 2 genoemde instantie dient 
hem, die de verklaring aflegt, kosteloos een 
schriftelijke bevestiging te geven, dat en 
wanneer hij de verklaring heeft afgegeven. 

Artikel 2. 

De verklaring, als bedoeld bij het eerste 
lid van het voorgaande artikel, heeft terug
werkende kracht tot op het tijdstip, waarop 
de betreffende persoon de Duitsche nationa
liteit heeft verkregen. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 Augustus ,941. 

De R ijkscommi'ssaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 
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N°. 148. 

8. August z941. VERORDNUNG desReichs
kommissars ftir die besetzten niederlan
dischen Gebiete uber die Behandlung 
judischen Kapitalvermogens. (Verord
nungsblatt, Stuck 32). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefugnis
se in den N iederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Personen, die im Sinne des § 4 der 
Verordnung Nr. 189/1940 uber die Anmel
dung von Unternehmen Juden sind oder als 
Juden gelten, haben unverzuglich die ihnen 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung gehorigen 

1) Barbetrage und Schecks auf ein Kon
to bei dem Bankhaus Lippmann, Rosenthal 
& Co., Amsterdam, einzuzahlen. Die Frei
grenze ftir die Einzahlungspflicht betragt 
eintausend Gulden; ist die Summe der Bar
betrage und Schecks hoher als eintausend 
Gulden und ubersteigt sie ausserdem 1/10 des 
fi.ir das Steuerjahr 1940/1941 festgesetzten 
Einkommens, &o erhoht sich die Freigrenze 
bis zu diesem Betrag; 

2) Effekten in ein Depot bei dem in Zif
fer 1 bezeichneten Bankhaus einzulegen; 

3) Guthaben und Depots bei Banken, 
Sparkassen und sonstigen Geld- und Kredit
instituten auf das in Ziffer 1 bezeichnete 
Bankhaus umzulegen. 

(2) Die Verpflichtung des Absatzes 1 
gilt auch hinsichtlich der nach dem lnkraft
treten dieser Verordnung anfallenden Ver
mogenswerte der bezeichneten Art; anfal
lende Barbetrage und Schecks sind jedoch 
nur insoweit einzuzahlen als sie zuzuglich 
der im Zeitpunkt des Anfalls im Besitz des 
Einzahlungspflichtigen befindlichen Barbe
trage und Schecks einen Gesamtbetrag van 
eintausend Gulden fi.ir den Kalendermonat 
ubersteigen. 

(3) Befinden sich die vorbezeichneten 
Werte nicht im Besitz oder Gewahrsam der 
im Absatz 1 genannten P ersonen, so bestehen 
die Verpflichtungen nach den Absatzen x 
und 2 auch flir die Besitzer und die tatsach
lichen Inhaber der Werte. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen fin
den auf gesetzliche und rechtsgeschaftlich 
bestellte Vertreter der im Absatz 1 genann
ten Personen hinsichtlich der van ihnen ver
walteten, im Absatz 1 bezeichneten Vermo
genswerte gleiche Anwendung. 

(s) Jede andere als die im Absatz 1 be
zeichnete Art der Verwaltung und Anlage 
der dort aufgefi.ihrten Werte ist unzulassig. 

§ 2. 

(1) Werte der im § t bezeichneten Art, 

N°. 148. 

8 Augustus z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de be
handeling van het joodsche geldelijke 
vermogen. (Verordeningenblad, Stuk 
32). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

(1) Personen, die in den zin van artikel 
4 der Verordening No. 189/1940 betreffende 
het aangeven van ondernemingen jood zijn 
of als jood warden aangemerkt, dienen on
verwijld de hun op het tijdstip van de in
werkingtreding van deze verordening toebe
hoorende 

1) contante gelden en cheques te storten 
op een rekening bij de bankiersfirma Lipp
mann, Rosenthal & Co., te Amsterdam. Deze 
verplichting tot starting bestaat niet ten aan
zien van een maximum (verder te noemen: 
het vrije maximum), hetwelk duizend gulden 
bedraagt; bedraagt de totale som der con
tante gelden en cheques meer dan duizend 
gulden en gaat dtze som tevens het bedrag 
van 1/10 gedeelte van het voor het belasting
jaar 1940/1941 vastgestelde inkomen te bo
ven, dan wordt het vrije maximum gesteld op 
laatstgenoemd bearag; 

2) effecten in depot te geven bij de onder 
1 genoemde bank; 

3) tegoeden en deposito's bij banken, 
spaarkassen en andere geld- en kredietinstel
lingen over te schrijven naar de onder 1 ge
noemde bank. 

(2) De verplichting ingevolge lid 1 is 
eveneens van toepassing ten aanzien van na 
het in werking treden van deze verordening 
ontvangen waarden van genoemde soort; ont
vangen contante gelden en cheques dienen 
evenwel slechts te warden gestort, voor zoo
veel zij te zamen met de zich op het tijdstip 
van ontvangst in het bezit van den stortings
plichtige bevindende contante gelden en che
ques een totaal bedrag van duizend gulden 
per kalendermaand te boven gaan. 

(3) Bevinden zich de vorenbedoelde 
waarden niet in het bezit of in de feitelijke 
macht van de in lid 1 genoemde personen, 
dan bestaan de verplichtingen ingevolge lid 
1 en 2 eveneens voor de bezitters en de fei
teli.ike houders van deze waarden. 

(4) Bovenstaande bepalingen zijn even
eens van toepassing op de wettelijke en bij 
overeenkomst aangewezen vertegenwoordi
gers van de in lid x genoemde personen ten 
aanzien van de door hen beheerde vermo
gensbestanddeelen, als bedoeld in lid x. 

(s) Iedere andere beheers- en beleggings
handeling dan in lid 1 bedoeld ten aanzien 
van de aldaar genoemde waarden is verbo
den. 

Artikel 2. 

(1) Vermogensbestanddeelen van de in 
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an denen Rechte Dritter zur Sicherung von 
Forderungen besteheri, sind bei dem im § 1 

genannten Bankhaus unverziiglich anzumel
den. Sie sind gemass § 1 einzuzahlen, einzu
legen oder urnzulegen, wenn die Forderung 
von dem Bankhaus iibemommen worden ist; 
andemfalls sind die Werte ehestens zur Ab
deckung der Forderungen zu realisieren. 

(2) Sind auf die Werte gerichtliche Si
cherungs- oder Vollstreckungsmassnahmen 
erwirkt worden, so sind sie trotzdem gemass 
§ 1 einzuzahlen, einzulegen oder umzulegen. 
Die Massnahmen gelten nach Erfiillung die
ser Verpflichtungen als bei dem im § r ge
nannten Bankhaus bewirkt, wenn es hiervon 
v erstandigt worden ist. 

§ 3. 
Soweit fiir die nach § 1 vorzunehmenden 

Handlungen eine Genehmigung nach der De
visenverordnung 1941 oder nach der Verord
nung Nr. 26/1940 i.iber die Behandlung feind 
lichen Vermogens erforderlich ist, gilt diese 
hiermit als erteilt. 

§ 4. 
Die Bestimmungen des § 1 finden keine 

Anwendung auf P ersonen, deren Reinvermo
:gen den Wert von zehntausend Gulden und 
deren steuerliches Einkommen im vorange
:gangenen Steuerjahr ohne Beri.icksichtigung 
der nicht ausgeglichenen Verluste aus Vor
jahren und der personlichen Belastungen 
ausserdem den Betrag von dreitausend Gul
·den nicht i.ibersteigen. 

§ 5. 
(1) Wer den Vorschriften d ieser Verord

nung oder einer auf Grund d ieser Verord
nung erlassenen Anordnung vorsatzlich zu
widerhandelt oder sie umgeht, wird mit Ge
fangnis und mit Geldstrafe in unbeschrank
ter Hohe oder mit einer dieser Strafen be
straft. 

(2) Wird die Tat fahrlassig begangen, so 
ist die Strafe Gefangnis bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
·Gulden. 

§ 6. 
(r) Neben der Strafe kann auf Einziehung 
der Werte, auf die sich die strafbare Hand
lung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die 
Einziehung :!elbstandig angeordnet werden. 

§ 7. 
(1) Die Strafverfolgung findet nur auf 

artikel r aangeduide soort, waarop rechten 
van derden zijn gevestigd tot zekerheid van 
vorderingen, moeten bij de in artikel r ge
noemde bankiersfirma onverwijld worden 
aangegeven. Zij moeten overeenkomstig ar
tikel 1 worden gestort, in depot worden ge
geven of worden overgeschreven, indien de 
vordering door genoemde bankiersfirma 
wordt overgenomen. Vindt zoodanige over
neming niet plaats, dan moeten deze waar
den zoo spoedig mogelijk te gelde worden 
gemaakt, ten einde uit de opbrengst de vor-
deringen te voldoen. -

(2) Indien ten aanzien van die vermo
gensbestanddeelen gerechtelijke maatregelen 
tot bewaring van zijn recht of executoire 
maatregelen zijn genomen , moeten zij des
niettegenstaande overeenkomstig artikel 1 

worden gestort, in depot worden gegeven of 
worden overgeschreven. Daama worden deze 
maatregelen beschouwd bij de in artikel 1 

genoemde bankiersfirma te zijn getroffen, in
dien haar althans mededeeling daarvan is ge
daan. 

Artikel 3. 
Indien voor bet verrichten van handelingen 

ingevolge artikel r een goedkeuring is ver
eischt op grond van bet Deviezenbesluit 1941 
of van de Verordening No. 26/i940 betref
fende de behandeling v an vijandelijk vermo
gen, wordt deze geacht hiermede te zij n ver
leend. 

Artikel 4. 
De bepalingen van artikel 1 zijn niet van 

toepassing op personen , wier zuiver vermo
gen de waarde van tien duizend gulden niet 
te boven gaat en wier belastbaar inkomen in 
het laatstverloopen kalenderjaar, ongeacht 
de onverrekende verliezen uit vorige jaren 
en de persoonlijke verplichtingen, bovendien 
niet meer dan drie duizend gulden bedraagt. 

Artikel 5. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd met de 

bepalingen dezer verordening of met een 
krachtens haar uitgevaardigde bepaling han
delt of dezelve ontduikt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
m et geldboete tot een onbeperkt bedrag of 
met een van deze straffen. 

(2) Wordt bet feit door schuld gepleegd, 
dan wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of met geldboete van 
ten hoogste honderdduizend gulden. 

Artikel 6. 
(r) Naast de straf kan tevens verbeurd

verklaring der waarden, op welke bet straf
bare feit betrekking heeft, worden uitge
sproken. 

(2) Is het niet mogelijk tegen een be
paalden persoon een vervolging in te stellen 
of hem te veroordeelen, dan kan de verbeurd
verklaring als op zich zelf staand worden 
uitgesproken. 

Artikel 7. 
(1) De strafvervolging vindt niet dan op 
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Antrag des Reichskommissars fiir die besetz
ten niederlandischen Gebiete ( Generalkom
missar fiir Finanz und Wirtschaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
ki.indung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuri.ickgenommen werden. 

§ 8. 
Die nach § 5 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 52/I940 i.iber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/1941. 

§ 9. 
(1) D ie Werte, auf die sich eine nach 

§ s strafbare Handlung bezieht, konnen auch 
im Verwaltungswege eingezogen werden. 

(2) Die Einziehung erfolgt in diesem 
Falle durch Verfi.igung des Reichskommis
sars fi.ir die besetzten niederlandischen Ge
b iete (Generalkommissar fi.ir das Sicher
heitswesen); sie wird mit ihrer offentlichen 
B ekanntmachung oder mit ihrer Bekannt
gabe an den Betroffenen wirksam. Betrifft 
die Einziehung Sachen oder Rechte, die auf 
Grund einer gesetzlichen Vorschrift in ein 
offentliches Register eingetragen sind, so ist 
sie auf Verlangen des Reichskommissars 
(Generalkommissar fi.ir das Sicherheitswe
sen) umgehend gebi.ihrenfrei in das Register 
einzutragen. 

(3) Der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) ent
scheidet i.iber die Verwendung der eingezoge
nen Vermogenswerte. 

§ IO. 

D er Reichskommissar fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete (Generalkommis
sar fi.i r Finanz und Wirtschaft) trifft die zur 
D urchfiihrung dieser Verordnung erforder
lichen ;Massnahmen. Er kann i.iber Zweifels
fragen, die sich aus der Anwendung der Vor
schriften dieser Verordnung ergeben, allge
mein rechtsverbindliche Entscheidungen 
treffen. 

,§ II. 

Diese Verordnung trit t am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 8. August 1941. 

D er Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

vordering van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissa
ris-Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) plaats. 

(2) De vordering tot strafvervolging kan, 
zoolang de uitspraak van het vonnis in laat
ste instantie nog niet heeft plaats gevonden, 
worden ingetrokken. 

Artikel 8. 
De in artikel s strafbaar gestelde hande

lingen worden beschouwd als delicten in den 
zin van § 2, lid 2, der Verordening No. 52/ 
1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze verorde
ning laatstelijk is gewijzigd bij de Verorde
ning No. 123/1941. 

Artikel 9. 
(1) De waarden, waarop de in artikel 5 

strafbaar gestelde handeling betrekking 
heeft, kunnen ook bij interne bestuursbe
schikking worden verbeurdverklaard. 

(2) De verbeurdverklaring wordt in een 
dusdanig geval bevolen bij beschikking van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid); de verbeurd
verklaring wordt van kracht op het tijdstip 
harer openbare bekendmaking of op het tijd
stip, waarop zij aan den betrokkene wordt 
medegedeeld. Indien goederen of rechten 
worden verbeurdverklaard, te welker aanzien 
ingevolge eenig wettelijk voorschrift inschrij
ving in een openbaar register is geschied, 
moet de verbeurdverklaring op vordering van 
den Rijkscommissaris (Commissaris-Gene
raal voor de Openbare Veiligheid) onver
wijld en vrij van kosten in dat register wor
den ingeschreven. 

(3) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) beslist omtrent de bestemming der 
verbeurdverklaarde waarden. 

Artikel 10. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) 
neemt de voor de uitvoering dezer verorde
ning noodzakelijke maatregelen. Hij kan in 
twijfelgevallen, welke zich bij de toepassing 
van de bepalingen van deze verordening 
mochten voordoen, algemeen b indende be
slissingen nemen. 

Artikel n. 
Deze verordening treedt in werking op 

den <lag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Augustus 1941. 

De Rijkscommi'ssaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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N° . 149. 

25. Juli z94z. ZWEITE VERORDNUNG 
der Generalsekretare in den Ministerien 
fi.ir Justiz und fi.ir Landwirtschaft und 
Fischerei i.iber mi.indliche Pachtverein
barungen. (Verordnungsblatt,Stlick 32). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

:§ I. 

Ein Antrag nach § 3, Absatz 2, der Ver
ordnung Nr. 214/r940 i.iber mi.indliche Pacht
vereinbarungen kann auch noch nach dem 
30. April 1941, jedoch nur bis zum r. Mai 
1942, gestellt werden. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung mit Ri.ickwirkung vom 30. April 
1940 in Kraft. 

D en Haag, am 25. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
J. J. SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N° . 150. 

2z. Juli z94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretare in den Ministerien fi.ir Fi
nanzen und fi.ir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt i.iber den Verkehr mit deut
schen Effekten . (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 32). 

Auf Grund des Artikels 80 der D evisen
verordnung 1941 und gemass den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/r940 des Reichskom
missars fi.ir die besetzten niederlandischen 
Gebiete wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 

§ I. 

(1) D ie Bestimmungen dieses Abschnitts 
finden Anwendung auf Effekten, die auf 
R eichsmark, Goldmark, Schillinge, Gold
schillinge, Kronen (ehemaliger osterreichi
scher oder Protektoratswahrung) , Litas, Dan
ziger Gulden, Zloty, Belga (belgische Fran
ken), luxemburgische Franken und franzosi 
sche Franken oder auf einen Sachwert lauten 
und die von einer nati.irlichen oder juristi
schen Person, die ihren Wohnsitz oder Sitz 
im Gebiet des D eutschen Reiches (ein
schliesslich des Protektorats Bohmen und 
Mahren), im Elsass, in Lothringen oder in 
L uxemburg hat, ausgestellt sind. 

(2) Das D eviseninstitut kann bestim
men, <lass von ihm zu bezeichnende Effekten 

0
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25 Juli z94z. TWEEDE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij ten aanzien van monde
linge pachtovereenkomsten. (Verorde
ningenblad, Stuk 32 .) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het verzoek, bedoeld in artikel 3, tweede 
lid, van het Besluit No. 214/1940 ten aanzien 
van mondelinge pachtovereenkomsten, kan 
na 30 April 1941 alsnog - <loch uitsluitend 
v66r 1 Mei 1942 - warden gedaan. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 30 April 1940. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. J. SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 150. 

2z Juli z94z. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende Duitsche effec
ten. (Verordeningenblad, Stuk 32). 

Op grond van artikel 80 van net Deviezen
besluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening No. 3/r940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlan?sche gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 

Artikel r. 

(1) De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
van toepassing op in Reichsmark, Goud
mark, Schilling, Goudschilling, Kronen 
(voormalige geldsoort van Oostenrijk of van 
het Protectoraat, Lit, Danziger Guldens, 
Zloty, Belga (Belgische Francs) , Luxem
burgsche Francs en Fransche Francs of in 
goederenwaarde uitgedrukte effecten, welke 
door een natuurlijken of rechtspersoon , die 
binnen het gebied van het D uitsche Rijk 
(met inbegrip van het Protectoraat Bohemen 
en Moravie) , in den Elzas, in Lotharingen of 
in Luxemburg zijn woonplaats heeft dan we! 
aldaar is gevestigd, zijn uitgegeven. 

(2) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat op door hem aan te wijzen effecten of 
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oder Gruppen von Effekten von den Bestim
mungen dieses Abschnitts ausgenommen 
sind. 

§ 2. 

Banken, Bankiers und Effektenkommis
sionare, die Mitglieder der ,,Vereeniging 
voor den Effectenhandel", Amsterdam, des 
,,Bond voor den G eld- en Effectenhandel in 
de Provincie", D en Haag, oder der ,,Ver
eeniging van Effectenhandelaren te Rotter
dam" sind, sowie die ,,Associatie-Cassa" und 
<lie ,,Kas-Vereeniging N .V." in Amsterdam, 
sind verpflichtet, Effekten der im § 1 ge
nannten Art, die ihnen aus dem Ausland oder 
anders als im wechselseitigen Verkehr im In
lande angeliefert werden, binnen einerWoche 
unter Angabe der Nummem der Effekten, 
des Namens und der Anschrift des Eigen
tilmers oder des Berechtigten dem Devisen
institut schriftlich anzuzeigen. Sie haben 
sich die Gewissheit zu verschaffen, dass die 
Angaben Uber die Person des Eigentilmers 
oder des Berechtigten richtig sind. 

§ 3. 
D ie im § 2 bezeichneten Banken, Bankiers 

und Effektenkommissionare sowie die ,,As
sociatie-Cassa" und die ,,Kas-Vereeniging 
N .V." dilrfen Effekten der im § 1 genannten 
Art, die ihnen aus dem Ausland oder anders 
als im wechselseitigen Verkehr im Inlande 
angeliefert werden, nur mit Genehmigung 
des Deviseninstituts aushandigen oder um
legen oder Leistungen auf diese Effekten , 
wie Auszahlung von Verkaufs- oder Lom
barderlosen, Einlosung von Zins- oder Divi
dendenscheinen, vomehmen, es sei denn, dass 
das Deviseninstitut filr die betreffende Aus
handigung, Umlegung oder Leistung eine 
Unbedenklichkeitserklarung abgegeben hat. 

§ 4· 
Dern wechselseitigen Verkehr im Inlande 

steht gleich der Verkehr mit natilrlichen oder 
juristischen Personen, die gewerbsmassig 
Wertpapiere verwahren oder den Handel mit 
Wertpapieren betreiben oder vermitteln und 
die ihren Wohnsitz oder Sitz im Gebiete des 
D eutschen Reiches oder in den Gebieten , in 
denen das deutsche Devisenrecht gilt, haben. 

ABSCHNITT II. 

§ 5. 
(1) Koupons von in den besctzten nie

derlandischen Gebieten begebenen deutschen 
Auslandsbonds und Auslandspfandbriefen, 
die einem Nicht-Inlander gehoren und deren 
Gegenwert der niederlandischen Zahlstelle 
oder dem niederlandischen Anleihetreuhan
der ilberwiesen warden ist, hat die betreffen
de Zahlstelle oder der betreffende Anleihe
treuhander <lurch Zahlung an die Konver
sionskasse filr deutsche Auslandsschulden in 
Berlin, zu Gunsten des N icht-Inlanders ein-

groepen van effecten de bepalingen van dit 
hoofdstuk niet van toepassing zijn. 

Artikel 2. 

Banken, bankiers en commissionnairs in 
effecten, leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel, te Amsterdam, van den 
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de 
Provincie, te 's-Gravenhage, of van de Ver
eeniging van Effectenhandelaren te Rotter
dam, zoomede de Associatie-Cassa en de 
Kasvereeniging N .V. te Amsterdam, zijn ver
plicht effecten, als bedoeld in artikel 1, wel
ke zij uit het buitenland of anders dan in on
derling verkeer in het binnenland ontvangen, 
binnen een week, onder vermelding van de 
nummers der effecten, den naam en het adres 
van den eigenaar of rechthebbende, schrifte
!ijk aan het Deviezeninstituut op te geven. 
Zij zijn verplicht zich de zekerheid te ver
schaffen, dat de gegevens ten aanzien van 
den eigenaar of rechthebbende juist zijn. 

Artikel 3. 
Het is aan de in artikel 2 genoemde ban

ken, bankiers en commissionnairs in effec
ten, zoomede aan de Associatie-Cassa en de 
Kasvereeniging N.V., slechts met vergun
ning van het Deviezeninstituut geoorloofd 
effecten, als bedoeld in artikel 1, welke zij 
uit het buitenland of anders dan in onderling 
verkeer in het binnenland ontvangen, af te 
geven of in een ander depot over te brengen, 
zoomede over te gaan tot prestaties in ver
band met deze effecten (betaling van koop
sommen of op onderpand er van verstrekte 
ge!den, betaling van coupons of dividendbe
wijzen en dergelijke), tenzij het Deviezen
instituut voor de betrokken afgifte, over 
brenging of betaling een verklaring van geen 
bezwaar heeft afgegeven. 

Artikel 4. 
Met onderling verkeer in het binnenland 

is gelijkgesteld het verkeer met natuurlijke 
en rechtspersonen, die in de uitoefening van 
hun beroep of bedrijf effecten in bewaring 
plegen te nemen of in effecten plegen te han
delen of bij dezen handel als tusschenper
soon p!egen op te treden en die binnen het 
gebied van het Duitsche Rijk dan we! in de 
gebieden, waarvoor het Duitsche deviezen
recht van kracht is, hun woonplaats hebben 
dan we! aldaar gevestigd zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Artikel 5. 
(1) Coupons van in het bezette Neder

landsche gebied uitgegeven D uitsche buiten
landsche obligaties ( A us/an dbond s) of bui
tenlandsche pandbri.even ( Auslandsp /and
briefe), welke aan een niet-ingezetene toe
behooren en waarvan de tegenwaarde aan 
het Nederlandsche betaalkantoor of den Ne
derlandschen trustee ( Anleihetreuhander) is 
overgemaakt, moeten door het betaalkan
toor of den trustee ten gunst e van den niet 
ingezetene aan de ,,Konversionskasse fil r 
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zulosen. Die Zahlung an die Konversions
kasse flir deutsche Auslandsschulden gilt als 
im Auftrage des Schuldners mit Wirkung von 
dem Tage erfolgt, an dem die Zahlung bei 
der Zahlstelle oder dem Anleihetreuhander 
eingegangen ist. Sie hat flir die Zahlstellen 
·und die Anleihetreuhander befreiende Wir
kung. 

(2) Inlander, die Koupons nach Absatz 
1 der niederlandischen Zahlstelle oder dem 
niederlandischen Anleihetreuhander zur Ein-
1osung vorlegen, sind verpflichtet, dabei auf 
die Tatsache hinzuweisen, dass die Koupons 
,einem Nicht-Inlander gehoren. 

ABSCHNITT III. 

§ 6. 
Die Verordnung Nr. 34/1941 Uber den 

Verkehr mit nicht-registrierten deutschen 
Effekten und die Verordnung des General
sekretars im Ministerium flir Finanzen vom 
24. Dezember 1940 (,,Nederlandsche Staats 
-courant" Nr. 251) werden aufgehoben. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 21. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmun g der Geschafte 
beauftragt), 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHFELD. 

N °, 151. 

-8. August 194z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien flir 
Landwirtschaft und Fischerei und flir 
Justiz zur Bekampfung des Wildems und 
des Schadens durch wildemde Runde 
und Katzen sowie zur Erganzung des 
Jagdgesetzes 1923. (Verordnungsblatt, 
StUck 32) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
-x940 und gemass § 4 der Verordnung Nr. 93/ 
1941 Uber die Bestellung eines Bevollmach
tigten fiir die Forstwirtschaft, die Holzver
~orgung und die J agd sowie gemass den §§ 2 

und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars flir die besetzten niederlandi
schen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(1) Mit Haft bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Gulden 
wird bestraft: 

1) wer Schlingen, die bestimmt oder ge
eignet sind um damit jagdbaren oder schad
lichen Tieren (wild of schadelijk gedierte) 
nachzustellen, sich solche Tiere anzueignen 
oedr sie zu erlegen, verwendet, aufstellt oder 
wieder aufstellt, im Besitz hat, feilbietet oder 
ver8.ussert; 

deutsche Auslandsschulden" te Berlijn wor
den betaald. De betaling aan de ,,Konver
sionskasse flir deutsche Auslandsschulden" 
wordt geacht volgens opdracht van den 
schuldenaar te zijn geschied, zulks met in
gang van den dag, waarop de overmaking 
door bet betaalkantoor of den trustee is ont
vangen. Zij heeft voor bet betaalkantoor en 
den trustee bevrijdende werking. 

(2) Ingezetenen, die coupons, als bedoeld 
in bet eerste lid, aan bet Nederlandsche be
taalkantoor of den Nederlandschen trustee 
ter betaling aanbieden, zijn verplicht daarbij 
te wijzen op bet feit, dat de coupons aan een 
niet-ingezetene toebehooren. 

HOOFDSTUK III. 

Artikel 6. 
Het Besluit No. 34/1941 betreffende niet 

geregistreerde Duitsche effecten en bet Be
sluit van den Secretaris-Generaal van bet 
Departement van Financien van 24 Decem
ber 1940 (Nederlandsche Staatscourant No. 
251) worden ingetrokken. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Juli 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

M. M . R OST VAN TONNINGEN. 
De S .- G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 151. 

8 Augustus 194z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie , houdende maatregelen ter be
strijding van de strooperij en van schade 
door stroopende honden en katten als
mede aanvulling van de Jachtwet 1923. 
(Verordeningenblad, Stuk 32). 

Op grond van§ 1 van Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met artikel 4 
van bet Besluit No. 93/1941 tot instelling 
van de betrekking van Gemachtigde voor bet 
boschwezen, de houtvoorziening en de jacht, 
,ilsmede in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
duizend gulden wordt gestraft : 

1) hij, die strikken, bestemd of geschikt 
voor bet opsporen, bemachtigen of dooden 
van wild of schadelijk gedierte, bezigt, stelt 
of herstelt, voorhanden heeft, aanbiedt of af
levert; 
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2) wer 
a) in der Zeit zwischen einer Stunde 

nach Sonnenuntergang und einer Stunde vor 
Sonnenaufgang, 

b) an Sonntagen, am Neujahrstag, am 
christlichen zweiten Oster- oder Pfingsttag, 
an den beiden Weihnachtstagen oder am 
Himmelf ahrtstag 
mit einer Schusswaffe schadlichen Tieren 
nachstellt, sich solche Tiere aneignet oder 
erlegt oder versucht, ihnen nachzustellen, sie 
sich anzueignen oder sie zu erlegen; 

3) wer jagdbare oder schadliche Tiere, 
die mi ttels einer Schlinge gefangen warden 
sind, im Besitz hat, feilbietet oder veraus
sert; 

4) wer Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- oder 
Schwarzwild <lurch Schrot- oder Posten
schuss oder <lurch Schuss mit gehackten Blei 
oder mit Randfeuerpatronen oder mit Pa
tronen, deren Hi.ilsen ki.irzer sind als 40 Mil
limeter, verwundet oder er!egt oder zu ver
wunden oder zu erlegen versucht. 

(2) Die Strafbestimmung unter Ziffer 3 
findet, soweit es sich um den Besitz handelt, 
keine Anwendung auf Personen, die in dem 
J agdgebiet, in dem sich die Sch!ingen befin
den, zum J agen berechtigt sind, sowie auf 
deren Untergebene. 

(3) Die nach Absatz 1 strafba ren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 
Die artikel 43 bis 45 und 48 bis 52 des J agd
gesetzes 1923 ( Jachtwet 1923) finden ent
sprechende Anwendung; Artikel 51 findet 
auch auf Muffel- und Schwarzwild Anwen
dung. 

§ 2. 

(1) Vom Generalsekretar im Ministe
rium fi.ir Landwirtschaft und Fischerei oder 
in seinem Auftrag konnen Genehmigungen 
erteilt werden , wonach unter von ihm fest
zusetzenden Bedingungen Hunde und Kat
zen, die sich in einer Entfemung von mehr 
als 200 Metem vom nachsten bewohnten 
Hause ohne Aufsicht in einem J agdgebiet 
befinden, getotet werden dtirfen. 

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Ge
nehmigungen berechtigen nicht zum Toten 
von: 

Hirtenhunden; 
Jagdhunden, ausgenommen Windhun-

1) 
2) 

den· 
3) Blindenhunden; 
4) Meldehunden der Wehrmacht und 

Sanitatshunden; 
5) Polizeihunden, 

soweit diese Hunde als solche k enntlich sind 
und vom Berechtigten in dieser Eigenschaft 
verwendet werden. 

§ 3 . 
(1) Die Vorschriften des Jagdgesetzes 

1:923 bleiben in Kraft, soweit sie mit den 
Bestimmungen dieser Verordnung nicht in 
Widerspruch stehen. 

(2) Soweit bei Uebertretungen des Jagd
gesetzes 1923 nicht eine schwerere Strafe 
verwirkt ist, sind sie mit Haft bis zu sechs 
M onaten oder mit Geldstrafe bis zu drei
tausend Gulden zu bestrafen. 

2) hij, die 
a)tusschen een uur na zonsondergang en 

een uur v66r zonsopgang; 

b) op Zondagen, den Nieuwjaarsdag, den 
Christelijken tweeden Paasch- en Pinkster
dag, de beide Kerstdagen en den Hemel
vaartsdag, 
met een schietwapen scbadelijk gedierte op
spoort, bemacbtigt of doodt, of poogt op te 
sporen, te bemachtigen of te dooden; 

3) hij, die wild of schadelijk gedierte, dat 
door middel van een strik gevangen is, voor
banden heeft, aanbiedt of aflevert; 

4) hij, die herten, damberten, reeen, 
moefflons of wilde zwijnen verwondt of 
doodt, of poogt te verwonden of te dooden, 
met hagel, posten, scbroot, met randvuur
patronen of met patronen, waarvan de huls. 
korter is dan 40 mm. 

(2) De in bet eerste lid onder 3 opgeno
men verbodsbepaling geldt, voor zoover bet 
voorhanden hebben betreft, niet voor perso
nen, die op het terrein, waarop de strikken 
zich bevinden, tot jagen bevoegd zijn en voor 
bun ondergeschikten. 

(3) De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten warden bescbouwd als overtredingen. 
De artikelen 43 tot en met 45 en 48 tot en 
met 52 van de Jacbtwet 1923 vinden over
eenkomstige toepassing; artikel 51 vindt ook 
toepassing op moefflons en wilde zwijnen. 

Artikel 2. 

(1) Door of vanwege den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscberij kunnen vergunningen warden 
verleend om, onder door hem te bepalen 
voorwaarden, honden en katten, welke zich 
zonder toezicht op meer dan 200 meter van 
bet dichtstbij gelegen woonbuis op een jacbt
terrein bevinden, te dooden. 

(2) De vergunningee , bedoeld in bet 
voorgaande lid, geven niet recbt tot het doo
den van: 

1) honden van herders; 
2) jachthonden, daaronder niet begrepen 

lange bonden ; 
3) geleidehonden van blinden; 
4) leger- of roodekruis-bonden; 

5) politiehonden; 
een en antler voor zoover deze als zoodanig
kenbaar zijn en als zoodanig door den ge-• 
rechtigde warden gebruikt. 

Artikel 3. 
(1) De voorscbriften van de Jacbtwet 

1923 blijven, voor zoover niet in strijd met 
bet bepaalde in dit besluit, van kracht. 

(2) Voor zoover op overtredingen van 
die wet niet reeds een hoogere straf is gesteld, 
warden zij gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 
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(3) Runde, mit deren Hilfe eine Ueber
tretung des Jagdgesetzes 1923 begangen wird, 
konnen eingezogen werden, auch wenn sie 
,dem Verurteilten nicht gehoren. 

(4) Schadliche Tiere, die gesetzwidrig 
_getotet wurden oder die man sich gesetz
widrig angeeignet hat, konnen eingezogen 
werden. 

§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 

Den Haag, am 8. August 1941. 

Der G .-S. im Min . fiir Landwirtr;chaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD . 
Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 

J. J. SCHRIEKE. 

N°, 152. 
II Aug. 1941. ACHTE VERORDNUNG des 

Reichskommissars fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete uber besondere 
verwaltungsrechtliche Massnahmen. 
(Verordnungsblatt, Stuck 33.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
uber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. 
I S. 778) verordne ich: 

ABSCHNIT'l' I. 

Bestimmungen iiber die Tiitigkeit offentlich
rechtlicher Vertretungskorperschaften und Or

gane. 

§ I. 

(1) Die Tatigkeit der Gemeinderiite und 
der Provinzialstaaten ruht; Wahlen zu diesen 
Vertretungskorperschaften finden nicht statt. 

(2) Ferner ruht die Tatigkeit , 
1) der Kollegien des Burgermeisters und 

der Wethouder; 
2) der Provinzialausschusse; 
3) der Ausschusse der Generalstaaten; 

4) der Wahlprufungsiimter (Artikel 32, 
:33 und 58 des Wahlgesetzes). 

(3) Die Tatigkeit der gemeindlichen Aus
schusse ruht, soweit der Burgermeister es 
bestimmt. Das Gleiche gilt fiir die Tatigkeit 
der provinziellen Ausschusse, soweit der 
Kommissar der Provinz es bestimmt. 

§ 2. : 
(1) Die Mitglieder der Generalstaaten, der 

Provinzialstaaten und der Gemeinderate 
sind - unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 27, Absiitze 1 und 2 - der Pflichten ent
bunden, die sich fiir sie aus der Mitg!iedschaft 
in diesen offentlichrechtlichen Vertretungs
korperschaften ergaben. Es stehen ihnen 
daher die auf dieser Mitgliedschaft beruhen
den Befugnisse und Anspruche nicht mehr zu. 

(2) Gehoren Mitglieder der Generalstaaten, 
der Provinzialstaaten oder der Gemeinde
rate Verwaltungsorganen privatrechtlicher 

(3) Honden, waarmede een overtreding 
van die wet is begaan, kunnen worden ver
beurdverklaard, ook indien zij den veroor
deelde niet toebehooren. 

(4) Schadelijk gedierte, onwettig be
machtigd of gedood, kan worden verbeurd
verklaard. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
De S .- G. van het Dep. van Justitie, 

J. J. SCHRIEKE. 

N°. 152. 
II Aug. 194r. ACHTSTE VERORDENING 

van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nede!landsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk aebied. Vercrdeningenblad, 
Stuk 33) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Bepalingen betreffende de werkzaamheden van 
publiekrechtelijke vertegenwoordigende licha

men en publiekrechtelijke organen. 

Artikel 1. 

(I) De werkzaamheden van de gemeente
raden en van de Provinciale Staten blijven 
rusten; verkiezingen voor deze vertegen
woordigende lichamen vinden niet plaats. 

(2) Verd er blijven de werkzaamheden rusten 
1) van de colleges van burgemeester en 

wethouders; 
2) van Gedeputeerde Staten; 
3) van de commissies, gevormd uit de 

Staten-Generaal; 
4) van de stembureaux (artikelen 32, 33, 

en 58 van de Kieswet). 
(3) De werkzaamheden van de gemeente

lijke commissies blijven rusten, voor zoover 
de burgemeester zulks bepaalt . Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de werkzaamheden van 
de provinciale commissies, voor zoover de 
Commissaris der provincie zulks bepaalt. 

Artikel 2. 

(1) De leden der Staten-Generaal, der Pro
vinciale Staten en der gemeenteraden zijn, 
onverminderd het bepaalde bij de leden 1 en 
2 van artikel 27, van de verplichtingen ont
heven, welke voortsproten uit het lidmaat
schap van deze publiekrechtelijke vertegen
woordigende lichamen. Derhalve komen hun 
de uit dit lidmaatschap voortspruitende be
voegdheden en aanspraken niet meer toe. 

(2) Behooren leden der Staten-Generaal, 
der Provinciale Staten of der gemeenteraden 
tot bestuursorganen van privaatrechtelijke 
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Korperschaften an, an denen der Staat, eine 
Provinz oder eine Gemeinde betei!igt ist, so 
kann sie 

x) h insichtlich der Mitglieder der General
staaten der Generalsekretii.r im sachlich in 
Betracht kommenden Ministerium, 

2) hinsichtlich der Mitglieder der Provin
zialstaaten der Kommissar der Provinz, 

3) hinsichtlich d er Mitglieder der Gemein
derii.te der Biirgermeister 
mit sofortiger Wirkung oder zu einem ande
ren ihm geeignet erscheinenden Termin ab
berufen und an ihrer Stelle andere Personen 
in diese Verwaltungsorgane entsenden. 

(3) Aufsichtsrii.te privatrechtlicher Kiir
perschaften, an denen der Staat, eine Provinz 
oder eine Gemeinde beteiligt ist, sind Ver
waltungsorgane im Sinne des Absatzes 2. 

(4) Der Biirgermeister hat die im Absatz 
2, Ziffer 3, bezeichnete Befugnis auch hin
sichtlich solcher Mitglieder der Gemeinde
rii.te, die Verwaltungsorganen offentlichrecht
licher Korperschaften oder Ausschiissen zur 
W ahrnehmung der gemeinschaftlichen Ange
legenheiten mehrerer Gemeinden angehoren. 

ABSCHNITT II. 

Vorschriften auf dem Gebiete der Gemeinde
verfassung. 

§ 3, 

Die A uhaben des Gem !ind ~rats sowie des 
Kollegiums des Biirgermeisters und der Wet
houder werden vom Biirgermeister wahrge
nommen. Das Gleiche gilt fiir die Aufgaben 
derjenigen gemeindlichen Ausschiisse, deren 
Tii.tigkeit auf Grund einer nach § I, Absatz 3, 
Satz I, ergangenen Entscheidung ruht . 

§ 4, 
(x) Der Biirgermeister beruft zu seiner 

Vertretung bei der Fiihrung der Gemeinde
verwaltung auf sechs Jahre zwei bis sechs 
Beigeordnete (wethouders). 

(2) Gemeinderii.te (§ 7) kiinnen nicht zu 
Beigeordneten bernfen werden. 

§ 5, 
(I) Die Berufung eines Beigeordneten be

darf der Genehmigung durch die Aufsichts
behiirde. 

(2) Mit Genehmigung der Aufsichtsbehor
de kann der Biirgermeister einen Beigeord
neten jederzeit abberufen. Der Biirgermeister 
hat einen Beigeordneten unverziiglich abzu
berufen, wenn die Aufsichtsbehiirde es ver
langt. 

(3) Der Biirgermeister bestimmt, in wel
cher R eihenfolge die Beigeordneten zu seiner 
allgemeinen Vertretung berufen sind . In den 
Fallen d es Artikels 84, Absatz 2, des Ge
meindegesetzes trifft die Aufsichtsbehiirde 
vorlii.ufig die notwendigen Massnahmen. 

§ 6. 
( t) Die Aufsichtsbehiirde bestimmt nach 

Anhii rung d es Biirgermeisters 
x) die Anzahl d er Beigeordneten, 

lichamen, in welke het Rijk, een provincie of 
een gemeente deelneemt, dan kunnen deze , 

I) wanneer het leden der Staten-Generaal 
betreft, door den Secretaris-Generaal van 
het betreffende departement van algemeen 
bestuur, . 

2) wanneer het leden der Provinciale Staten 
betreft , door den Commissaris der provincie, 

3) wanneer het leden van een gemeente
raad betreft, door den burgemeester 
met onmiddellijke werking of tegen een 
antler hem goeddunkend tijdstip worden ont
slagen en in hun plaats andere personen naar 
de bestuursorganen warden afgevaardigd. 

(3) Commissies van toezicht van privaat
rechtelijke lichamen, in welke het Rijk, een 
provincie of een gemeente deelneemt, warden 
beschouwd als bestuursorganen in den zin 
van het tweede lid. 

(4) De bevoegdheid, omschreven in het 
tweede lid, onder 3, komt den burgemeester 
mede toe ten aanzien van leden van de ge
meenteraden, die behooren tot bestuursor
ganen van rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen of commissies, ingesteld ter behar
tiging van de gemeenschappelijke belangen 
van twee of meer gemeenten. 

AFDEELING II. 

Voorschriften betreffende de inrichting van 
het gemeentebestuur. 

Artikel 3. 
De taak van den gemeenteraad en van het 

college van b urgemeester en wethouders 
wordt door den burgemeester waargenomen. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van d e taak van 
die gemeentelijke commissies, welker werk
zaamheid blijft rusten op grond van een be
slissing overeenkomstig het bepaalde bij, 
artikel I, lid 3, eerste volzin. 

Artikel 4. 
(x) De burgemeester benoemt voor den 

tijd van ze-s jaren ten minste twee, doch niet 
meer dan zes wethouders, ten einde hem bij 
het besturen der gemeente te vertegenwoor
digen. 

(2) Raadslieden der gemeente (artikel 7} 
kunnen niet tot wethouder worden benoemd. 

Artikel 5. 
(x) De b enoeming van een wethouder be

hoeft de toestemming van het toezicht hou
d end orgaan. 

(2) Met toestemming van het toezicht hou
dend orgaan kan de burgemeester een wet
houder te allen tijde ontslaan . De burge
meester d ient een wethouder terstond te 
ontslaan, indien het toezicht houdend orgaan 
zulks verlangt. 

(3) De burgemeester bepaalt de volgorde, 
waarin de wethouders worden geroepen om 
als zijn algemeene vertegenwoordiger op te 
treden. In de gevallen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 84 der gemeentewet, worden 
de noodige maatregelen door het toezicht
houdend orgaan getroffen. 

Artikel 6. 
(x) Het toezicht houdend orgaan, den bur

gemeester gehoord, bepaalt 
x) het getal der wethoude1s; 
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2) wieviele Beigeordnete besoldet werden, 

3) die Hiihe der Besoldung der besoldeten 
Beigeordneten. 

(2) Die Beigeordneten sind Gemeinde
beamten im Sinne des Beamtengesetzes 1929 
(Ambtenarenwet 1929) (Staatsblatt Nr. 530). 

(3) Die besoldeten Beigeordneten iiben ihr 
Arnt im Hauptberuf aus. 

§ 7, 
(1) Der Biirgermeister beruft Gemeinde

rate aus der Gesamtheit der in der Gemeinde 
ansassigen Volksgenos~en. 

(2) Die Anzahl der Gemeinderate richtet 
sich nach § 5 des Gemeindegesetzes mit der 
Massgabe, dass sie jeweils die Halfte der um 
eins verminderten dort angegebenen Anzahl 
betragt . 

(3) Beigeordnete kiinnen nicht zu Gemein
deraten berufen werden. 

(4) Die Vorschriften der Artikel 21, 22, 23, 
25 und 26 des Gemeindegesetzes iiber die 
Voraussetzungen der Mitgliedschaft im Ge
meinderat und iiber die damit unvereinbaren 
Tatigkeiten finden auf die Gemeinderate 
entsprechende Anwendung. 

§ 8. 
(1) Die Berufung zum Gemeinderat kann 

abgelehnt oder die Entbindung von diesem 
Arnt kann v erlangt werden, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere, 
wenn der Berufene 

1) bereits mehr als sechs Jahre ununter
brochen ein iiffentliches Arnt unbesoldet ver
waltet hat; 

2) ein geistliches Arnt verwaltet; 
3) mehr als zwei Vormundschaften fiihrt; 

4) haufig oder langdauernd von der Ge
meinde abwesend ist; 

5) anhaltend krank oder mehr als sechzig 
J ahre alt ist. 

§ 9, 
(1) Der Biirgermeister teilt die Berufung 

zum Gemeinderat unverziiglich der Auf
sichtsbehiirde mit. 

(2) Der Biirgermeister hat einen Gemein
derat unverziiglich abzuberufen, wenn die 
Aufsichtsbehiirde es verlangt. 

§ IO, 

(1) Die Gemeinderate haben die Aufgabe, 

1) den Biirgermeister bei der Fiihrung der 
Gemeindeverwaltung zu beraten und mit 
Anregungen zu versehen; 

2) seinen Massnahmen innerhalb der 
Biirgerschaft Verstandnis zu verschaffen. 

(2) Die Tatigkeit der Gemeinderate wird 
nicht besoldet . 

§ II. 

(1) Die Gemeinderate sind verpflichtet, 
iiber Angelegenheiten der Gemeinde, von 
denen sie in ihrer Eigenschaft als Gemeinde
rate Kenntnis erhalten, nach den gleichen 

2. hoeveel wethouders bezoldiging ge
nieten; 

3) het bedrag der wedde der bezoldigde 
wethouders. 

(2) De wethouders worden beschouwd als 
gemeente-ambtenaren in den zin van de 
Ambtenarenwet 1929. 

(3) De bezoldigde wethouders vervullen 
hun ambt als hoofdberoep. 

Artikel 7. 
(1) De burgemeester benoemt raadsliedEn 

der gemeente uit de gezamenlijke volksge
nooten, die ingezetenen der gemeente zijn. 

(2) Het getal der raadslieden is vastge
steld overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
5 van de gemeentewet, met <lien verstande, 
dat het telkens de helft van het met een ver
minderde, aldaar aangegeven getal der leden 
bedraagt. 

(3) Wethouders kunnen niet tot raadslie
den der gemeente worden benoemd. 

(4) H et bepaalde b ij de artikelen 21, 22, 
23, 25 en 26 van de gemeentewet ten aan
zien van de voorwaarden voor het lidmaat
schap van den gemeenteraad en van de daar
mede onvereenigbare betrekkingen en ver
richtingen is op de raadslieden der gemeente 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8. 
(1) De benoeming tot raadsman der ge

meente kan worden geweigerd en het ontslag 
als zoodanig kan worden verlangd, wanneer 
daarvoor een gewichtige reden bestaat. 

(2) Als gewichtige reden wordt in het 
bijzonder aan·gemerkt het feit, dat de be
noemde 

1) reeds meer dan zes jaren zonder onder
breking een openbaar ambt onbezoldigd 
heeft vervuld : 

2) een geestelijk ambt vervult; 
3) over meer dan twee personen voogd of 

curator is; 
4) meermalen of langdurig buiten de ge

meente vertoeft; 
5) aanhoudend ziek is, of ouder is dan 

zestig jaren. 

Artikel 9. 
(1) De burgemeester deelt de benoeming 

tot raad sman der gemeente onverwijld aan 
het toezicht houdend orgaan m ede. 

(2) De burgemeester dient een raadsman 
der gemeente terstond te ontslaan, wanneer 
het toezicht houdend orgaan zulks verlangt. 

Artikel 10. 

(1) De raadslieden der gemeente hebben 
tot taak: 

1) den burgemeester bij het besturen der 
gemeente van raad te dienen en voorstellen 
te doen; 

2) de inwoners begrip bij te brengen om
trent de ma.atregelen van den burgemeester. 

(2) De raadslieden der gemeente worden 
als zoodanig niet bezoldigd. 

Artikel 11. 

(1) De raadslieden der gemeente zijn ver
plicht over aangelegenheden der gemeente, 
van welke zij in hun hoedanigheid van 
raadsman der gemeente kennis krijgen, over-



.352 1941 

Grundsatzen wie Gemeindebeamte Ver
schwiegenheit zu bewahren. 

(2) Einem Gemeinderat , der seine Ver
schwiegenheitspflicht vorsatzlich oder grob 
fahrlassig verletzt, kann auf Antrag des 
Biirgermeisters von der Au'fsichtsbehi:irde 
eine Busse bis zu zehntausend Gulden aufer
!egt werden. 

(3) Die Biisse (Absatz 2) wird unter Beob
achtung der Vorschriften des Gesetzes vom 
22. Mai 1845 iiber die Einziehung der direkten 
staatlichen Steuern (Staatsblatt Nr. 22) 
beigetrieben . 

§ 12. 

(1) Das Arnt des Gemeinderats wahrt vier 
Jahre . 

(2) Es erlischt vorzeitig, 
1) wenn der Gemeinderat seinen Wohnsitz 

aus der Gemeinde verlegt; 
2) wenn er abberufen wird. 

§ 13. 
(1) Der Biirgermeister beruft die Gemein· 

derate in aJlen Fallen zu VoJlsitzungen zu· 
sammen, in denen nach den Vorschriften des 
Gemeindegesetzes ein Beschluss des Gemein
derates erforderlich war. 

(2) Der Biirgermeister bestimmt die Ta
gesordnung. Die Vollsitzungen sind i:iffent
lich, wenn der Biirgermeister es anordnet. 
Diese Anordnung wird i:iffentlich bekannt
gemacht . 

(3) Auf den VoJlsitzungen werden die 
einzelnen Gegenstande der Tagesordnung 
eri:irtert; eine Abstimmung oder Beschluss
fassung findet nicht statt. Die Gemeinderate 
sind zur Aeusserung verpflichtet, wenn ihre 
Meinung von der · des Biirgermeisters ab
weicht . Eine solche Aeusserung ist ins Sit
zungsprotokoll aufzunehmen. 

(4) Der Biirgermeister hat den Gemeinde
raten seine Entscheidung hinsichtlich jedes 
Beratungsgegenstandes unverziiglich in ge
eignet er W eise mitzuteilen. 

(S) Duldet eine Angelegenheit keinen 
Aufschub , so kann der Biirgermeister von 
der Beratung im Rahmen einer Vollsitzung 
absehen; er hat den Gemeinderaten die Art 
der Erledigung unverziiglich in geeigneter 
W eise mitzuteilen. 

(6) Der Biirgermeister kann sich des Rates 
der Gemeinderate auch ausserhalb der Voll
sitzungen bedienen. 

(7) Der Biirgermeister kann auch andere 
Volksgenossen auffordern, ihn in bestimmten 
Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung 
zu beraten. Volksgenossen, die in der Ge
meinde des Biirgermeisters ansassig sind, 
sind verpflichtet, einer gemass Satz I vom 
Biirgermeister an sie gerichteten Aufforde
rung Folge zu leisten. 

§)4, 
(1) Die Aufsichtsbehi:irde wacht dariiber, 

dass die Verwaltungsfiihrung des Biirger
meisters sich innerhalb der geltenden Rechts
vorschriften voJlzieht und das gemeine Beste 
des Landes fordert. 

(2) Die Aufsichtsbehi:irde kann dem 
Biirgermeist er W eisungen erteilen; der Biir-

eenkomstig dezelfde grondslagen als de ge
meenteambtenaren geheimhouding te be
waren. 

(2) Aan een raadsman der gemeente, die 
zijn geheimhoudingsplicht opzettelijk of 
door grove schuld schendt, kan op vordering 
van den burgemeester door bet toezicht 
houdend orgaan een boete van ten hoogste 
tienduizend gulden worden opgelegd. 

(3) De boete (lid 2) wordt, met inachtne
ming van bet bepaalde bij de Wet van 22 
Mei 1845 (Staatsblad N° . 22) op de invorde
ring van 's Rijks directe belastingen, inge
vorderd. 

Artikel 12 . 

(1) De raadslieden der gemeente worden 
voor vier jaren benoemd. 

(2) Het ambt van raadsman eindigt eerder: 
1) wanneer hij zijn woonplaats buiten de 

gemeente overbrengt; 
2) wanneer hij wordt ontslagen. 

Artikel 13. 
(1) De burgemeester roept de raadslieden 

der gemeente ter vergadering bijeen in alle 
gevaJlen, waarin ingevolge de voorschriften 
van de gemeentewet een besluit van den 
gemeenteraad was vereischt. 

(2) De burgemeester stelt de dagorde vast . 
De vergaderingen zijn openbaar, wanneer 
de burgemeester zulks bepaalt ; dit wordt 
openlijk bekendgemaakt. 

(3) Ter vergadering worden de afzonder
lijke onderwerpen der dagorde besproken; 
er wordt niet gestemd, noch een besluit ge
nomen. De raadslieden der gemeente zijn 
verplicht bun meening kenbaar te maken, 
wanneer deze van die van den burgemeester 
afwijkt. Zoodanige uitingen dienen in de no
tulen der vergadering te worden opgenomen. 

(4) De burgemeseter dient den raadslieden 
der gemeente onverwijld zijn beslissing in 
zake ieder besproken onderwerp op een ge
schikte wijze mede te deelen. 

(5) Kan de afdoening eener aangelegenheid 
geen uitstel lijden, dan kan de burgemeester 
van de beraadslaging ter vergadering afzien ; 
hij dient den raadslieden der gemeente on
verwijld de wijze van afdoening op een ge
schikte wijze mede te deelen. 

(6) De burgemeester kan den raad van 
de raadslieden der gemeente ook anders dan 
ter vergadering inwinnen. 

(7) De bnrgemeester kan ook van andere 
volksgenooten vorderen, dat zij hem in be
paalde aangelegenheden rakende bet be
stuur der gemeente, van raad dienen. Volks
genooten, die ingezetenen der gemeente van 
bovenbedoelde burgemeester zijn, zijn ge
houden aan de overeenkomstig het bepaalde 
bij den eersten volzin door den burgemeester 
aan hen gerichte vordering te voldoen. 

Artikel 14. 
(1) Het toez1cht houdend orgaan ziet toe, 

dat de gemeente door den burgemeester met 
inachtneming van de geldende rechtsvoor
schriften wordt bestuurd en dat het bestuur 
der gemeente strekt tot bevordering van het 
algemeen belang van het Rijk. 

(2) Het toezicht houdend orgaan kan den 
burgemeester aanwijzingen geven. De burge-
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germeister ist an diese Weisungen gebunden. 
(3) Die Weisungsbefugnis (Absatz 2) steht 

ausser in Waterstaatssachen gegeniiber den 
im § 15, Absatz l , Ziffer 2, bezeichneten 
Gemeinden auch dem Gerieralsekretiir im 
Ministerium des Innern, in Waterstaatssa
chen gegeniiber alien Gemeinden auch dem 
Generalsekretiir im Ministerium fur Water
staat zu. 

§ 15. 
(1) Aufsichtsbehiirde ausser in Water

staatssachen ist 

1) fiir die Gemeinden Den Haag, Amster
dam und Rotterdam der Generalsekreta.r im 
Ministerium des Innern, 

2) fiir alle iibrigen Gemeinden d er Kom
missar der Provinz unbeschadet der Zustiin
digkeit des Generalsekretiirs im Ministerium 
des Innern auf Grund der geltenden Rechts
vorschriften. 

(2) Aufsichtsbehiirde in Waterstaatssachen 
ist fiir siimtliche Gemeinden der Kommissar 
d er Provinz unbeschadet der Zustiindigkeit 
des General-sekretiirs im Ministerium fiir 
Waterstaat auf Grund der geltenden Rechts
.vorschriften . 

ABSCHNITT II I. 

Vorschriften auf dem Gebiete der Provinzial
verfassung. 

§ 16. 

(1) Die Aufgaben der Provinzialstaaten 
werden vom Kommissar der Provinz wahr
_genommen. 

(2) Das Gleiche gilt 
1) fiir die Aufgaben derjenigen provinziel-

1en Ausschiisse , deren Tatigkeit auf Grund 
,einer nach § 1 , Absatz 3, Satz 2, ergangenen 
Entscheidung ruht; 

2) fiir die Aufgaben des Provinzialaus
schusses, die nicht nach § 17 gemeinsam vom 
Kommissar der Provinz und den Provinzial
verwaltungsriiten {§ 19) wahrgenommen 
werden. 

§ 17. 
Soweit der Provinzialausschuss bisher 

1) in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten 
{geschillen van bestuur) zustandig war oder 

2) in anderen Streitigkeiten (geschillen) 
ausd riicklich zur Entscheidung berufen war 
-0der 

3) Verordnungen oder Entscheidungen der 
Verwaltungsorgane von Wasserschaften, 
Moorschaften und Moorpoldern aussetzen 
oder aufheben konnte, 
werden diese Aufgaben gemeinsam vom 
Kommissar der P rovinz und den Provinzial
verwaltungsriiten (§ 19) wahrgenominen. 

meester is aan deze aanwijzingen gebonden. 
(3) De Secretaris-Generaal van het Depar

tement van Binnenlandsche Zaken is ten 
opzichte van de gemeenten, bedoeld in artikel 
15, lid 1, onder 2, mede bevoegd aanwijzingen 
te geven in alle aange!egenheden, met uit
zondering van die betreffende den water
staat; de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat is t en aanzien van 
alle gemeenten mede bevoegd aanwijzingen 
te geven in aangelegenheden betreffende den 
waterstaat. 

Artikel 15. 
(1) Toezicht houdend orgaan over alle aan

gelegenheden, met uitzondering van die be
treffende den waterstaat, is 

1) voor· de gemeenten 's-Gravenhage, Am
sterdam en Rotterdam de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, 

2) voor alle overige gemeenten de Commis
saris der provincie, onverminderd hetgeen 
bij de geldige voorschriften is bepaald om
trent de bevoegdheid van den Secretaris
Generaal v an het Departement van Binnen
Jandsche Zaken. 

(2) Toezicht houdend orgaan over aange
Jegenheden, den waterstaat betreffende, is 
voor alle gemeenten de Commissaris der 
provincie, onverminderd hetgeen bij de gel
dige rechtsvoorschriften is bepaald omtrent 
de bevoegdheid van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat . 

AFDEELING III. 

Voorschriften betreffende de inrichting van het 
provinciaal bestuur. 

Artikel 16. 

(1) De taak van de Provinciale Staten 
wordt door den Commissaris der provincie 
waargenom en. 

(2) Hetzelfde geldt 
1) ten aanzien van de taak van die provin• 

ciale commissies, welker werkzaamheden 
blijven rusten op gran d van een beslissing 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 , 
lid 3, tweede volzin; 

2) ten aanzien van de taak van Gedepu
teerde Sta ten, welke ingevolge artikel 17 
niet door den Commissaris der provincie en 
de bestuursraden (artikel 19) gemeenschap
pelijk worclen waargenomen. 

Artikel 17. 

Voor zoover tot dusver Gedeputeerde 
Staten 

1) kennis namen van geschillen van be
stuur, of 

2) uitdrukke!ijk wa.ren aangewezen om t e 
oo: deelen over andere geschillen, of 

3) verordeningen of besluiten der besturen 
van waterschappen, veenschappen of veen
polders konden schorsen of vernietigen, 

worden deze werkzaamheden gemeenschap
pelijk door den Commissaris der provincie 
en de be~tuursraden (artikel 19) waargeno
men. 

23 
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§ 18. 

(1) Der Kommissar der Provinz ist befugt, 

1) sich von allen Behorden in der Provinz, 
soweit diese nicht uber das Gebiet der 
Provinz hinaus zustandig sind, Auskunfte 
erteilen zu !assen, ihnen Anregungen und bei 
Gefahr im Verzug - unbeschadet des Wei
sungsrechtes der sachlich zustandigen Zen
tralbehorde - Weisungen zu erteilen; 

2) sich von alien Behorden, die uber das 
Gebiet der Provinz hinaus zustandig, jedoch 
nicht Zentralbehorden sind, Auskunfte er
teilen zu !assen und sie mit Anregungen zu 
versehen. 

(2) Den Dienststellen der niederlandischen 
Polizei gegenuber bestehen die im Absatz 1, 
Ziff er 1, bezeichneten Befugnisse des Kom
missars der Provinz nur insoweit, als dieser 
Massnahmen innerhalb seines sachlichen 
Zustiindigkeitsbereichs trifft, die von diesen 
Dienststellen durchzufiihren sind. Der Kom
missar der Provinz und der Landespolizei
direktor erteilen sich gegenseitig diejenigen 
Auskunfte, deren sie zur Durchfiihrung ihrer 
Aufgaben bedurfen; sie konnen sich gegen
seitig Anregungen erteilen. 

(3) Die Vorschrift des § 14, Absatz 2, 
bleibt unberuhrt. 

(4) Die im Absatz 1 bezeichneten Befug
nisse bestehen nicht gegenuber den Gerich
ten. 

(5) Zentralbehorde im Sinne des Absatzes 
1 ist jede Behorde , deren ortlicher Zustandig
keitsbereich die besetzten niederlandischen 
Gebiete in ihrer Gesamtheit umfasst. 

§ 19. 

( l) Der Kommissar der Provinz beruft zu 
seiner Vertretung bei der Fuhrung der Pro
vinzialverwaltung auf sechs Jahre zwei bis 
sechs Provinzialverwaltungsrate (bestuurs
raden). 

(2) Provinzialrate konnen nicht zu Pro
vinzialverwaltungsraten berufen werden. 

(3) Fur die Berufung und Abberufung 
eines Provinzialverwaltungsrates gelten im 
ubrigen die Vorschriften des § 5, Absatz 1 
und 2, entsprechend. 

(4) Fur die Reihenfolge bei der allgemeinen 
Vertretung gilt § 5, Absatz 3, Satz 1, ent
sprechend. Im Falle der Krankheit, der 
Abwesenheit oder der Behinderung des 
Kommissars der Provinz und aller Provin
zialverwaltungsrate aus anderen Grilnden 
trifft die Aufsichtsbehorde vorlaufig die not
wendigen Massnahmen. 

§ 20. 

(r) Die Provinzialverwaltungsra~e ""'" 
Provinzialbeamte im Sinne des Beamten
gesetzes 1929 (Ambtenarenwet I 929 )(Staats
blatt Nr. 530). 

(2) Anzahl und Besoldung der Provinzial
verwaltungsrate werden nach Anhorung des 
Kommissa rs der Provinz von d er Aufsichts
behorde festgesetzt. 

(3) Die P rovinzhlverwaltungsrate uben 
ihr Arnt im H auptberuf aus. 

Artikel r8. 

(1) De Commissaris der provincie is be
voegd 

1) zich door alle overheidsinstanties in de 
provincie, voor zoover deze niet ook buiten 
het gebied der provincie bevoegdheid bezit
ten, inlichtingen te doen verstrekken, aan 
deze instanties voorstellen te doen, zoomede 
haar in aangelegenheden, welke geen uitstel 
kunnen 1ijden, aanwijzingen te geven, onver
minde1d het recht van het bevoegde centraal 
gezag om zulks te doen; 

2) zich door alle overheidsinstanties, welke 
ook buiten het gebied der provincie bevoegd
heid bezitten, met uitzondering van het cen
traal gezag, inlichtingen te doen verstrekken 
en aan deze instanties voorstellen te doen · 

(2) De in het eerste lid, onder 1, bedoelde 
bevoegdheden komen den Commissaris der 
provincie tegenover instanties de1 N eder
landsche politie slechts toe, voor zoover hij 
binnen den kri.ig zijner bevoegdheden maat
regelen treft, welke door deze instanties 
dienen te worden uitgevoerd, De Commis, 
saris der provincie en de gewestelijk directem 
van politie verstrekken elkaar wederkeerig 
de mlichtingen, welke zij voor de vervulling 
van hun taak behoeven; zij kunnen elkaar 
wederkeerig voorstel!en doen. 

(3) Het bepaalde bij artikel 14, lid 2, 
blijft onverminderd van kracht. 

(4) De bevoegdheden, bedoeld in het eerste 
lid, komen den Commissaris met toe tegen
over de gerechten . 

(5) Als centraal gezag in den zin van het 
eerste lid wordt beschouwd iedere instantie, 
welker bevoegdheid zich uitstrekt over het 
geheele bezette Nederlandsche gebied. 

Artikel 19. 

(1) De Commissaris der provincie benoemt 
voor den tijd van zes jaren ten minste twee, 
doch niet meer dan zes bestuursraden, ten 
einde hem bij het besturen der provincie te 
vertegenwoordigen. 

(2) Raadsleden der provincie kunnen niet 
tot bestuursraad worden beni>emd. 

(3) Overigens is ten aanzien van de benoe
ming en van het ontslag van een bestuurs
raad het bepaalde bij artikel 5, leden ! en 
2, van overeenkomstige toepassing. 

(4) Met betrekking tot de volgorde bij de 
algemeene vertegenwoordiging is het bepaal
de bij artikel 5, lid 3, eerste volzin, van over
eenkomstige toepassing. Bij ongesteldhe1d, 
afwezigheid of ontstentenis van den Commis
saris der p rovincie en van a lle bestuursraden 
worden door het toezicht houdende orgaan 
de noodige maatregelen getroffen. 

A,tikel 20. 

(r) De bestuursraden worden beschouwd 
als provinciale ambtenaren in den zin van de 
Ambtenarenwet 1929. 

(2) H et toezicht houdend orgaan bepaalt, 
den Commissaris der provincie gehoord, het 
geta l en de wedde van de bestuursraden. 

(3) De bestuursraden vervullen hun ambt 
als hoofdberoep . 



1941 355 

§ 2I. 

Die Provinzialverwaltungsrate sind hin
sichtlich ihrer Tatigkeit nach § 17 an keiner
lei Weisungen gebunden. 

§ 22. 

( 1) Der Kommissar der Provinz beruft 
Provinzialrate aus der Gesamtheit der in der 
Provinz ansassigen Volksgenossen. 

(2) Die Anzahl der Provinzialrate richtet 
sich nach § 2 des Provinzialgesetzes mit der 
Massgabe, dass sie jeweils ein Drittel der 
port angegebenen Anzahl betragt ; Bruchteile 
bleiben hierbei ausser Betracht. 

(3) Provinzialverwaltungsrate konnen 
nicht zu Provinzialriiten berufen werden. 

(4) Die Vorschriften der §§ 17, 18, 20, 21, 
22 und 57 des Provinzialgesetzes ilber die 
Voraussetzungen der Mitgliedschaft in den 
Provinzialstaaten und die damit unverein
baren Tatigkeiten finden auf die Provinzial
rate entsprechende Anwendung. · 

§ 23. 
Die Berutung zum Provinzialrat kann 

abgelehnt oder die Entbindung von diesem 
Arnt kann verlangt werden, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt. Was als wichtiger 
Grund insbesondere anzusehen ist, bestimmt 
sich nach § 8, Absatz 2. 

§ 24. 
Im Bereich der Provinzialverwaltung fin

den ferner entsprechende Anwendung 

1) die Bestimmungen des§ 9 ilber Berufung 
und Abberufung _ der Gemeinderate; 

2) die Bestimmungen des § 10 ilber den 
Aufgabenbereich und die Ehrenamtlichkeit 
der Gemeinderate; 

3) die Bestimmungen des § 11 ilber die 
Pflicht der Gemeinderate zur Verschwiegen
heit ; 

4) die Bestimmungen des § 12 ilber die 
Dauer des Amtes der Gemeinderate; 

5) die Bestimmungen des § 13 ilber die 
Tatigkeit der Gemeinderate, die Entschei
dungsgewalt des Bilrgermeisters sowie <lessen 
Befugnis, Volksgenossen zur Beratung heran
zuziehen, die nicht Gemeinderate sind. 

§ 25. 
Die Aufsichtsbehorde hat gegenilber der 

Verwaltungsfilhrung des Kommissars der 
Provinz die im § 14 bezeichneten Aufgaben. 

§ 26. 
(1) Aufsichtsbehorde ausser in Water

staatssachen ist der Generalsekretar im 
Ministerium des Innern. 

(2) Aufsichtsbehorde in Waterstaatssachen 
ist der Generalsekretiir im Ministerium fur 
Waterstaat . 

Artikel 21. 

De bestuursraden zijn met betrekking 
hunner werkzaamheden, bedoeld in artikel 
17, aan geenerlei aanwijzingen gebonden. 

Artikel 22. 

(1) De Commissaris der provincie benoemt 
raadslieden der provincie uit de gezamenlijke 
volksgenooten, d ie ingezetenen der provincie 
-zijn. 

(2) Het getal d ier raadslieden is vastge
stelcl overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
2 van de provinciale wet, met dien verstande, 
dat het telkens een derde van het aidaar aan
gegeven getal bedraagt; breuken worden 
verwaarloosd. 

(3) Bestuursraden kunnen niet tot raads
man eener provincie worden benoemd. 

(4) Het bepaalde bij de artikelen 17, 18, 
20, 21 , 22 en 57 van de provinciale wet ten 
aanzien van de voorwaarden voor het lid
maatschap van de Provinciale Staten en de 
daarmede onvereenigbare betrekkingen en 
verrichtingen, is op de raadslieden der pro
vincie van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 23. 
')e benoeming tot raadsman der provincie 

.kan warden geweigerd en het ontslag als 
zoodanig kan warden verlangd, wanneer 
daarvoor een gewichtige reden bestaat . Het
geen in het bijzonder als gewichtige reden 
wordt aangemerkt, blijkt uit het bepaalde 
bij artikel 8, lid 2. 

Artikel 24. 
Met betrekking tot het provinciale bestuur 

zijn verder de volgende bepalingen van over
eenkomstige toepassing: 

1) het bepaalde bij artikel 9 omtrent be
noeming en ontslag van raadslieden der 
gemeente; 

2) het bepaalde b ij artikel 10 omtrent de 
taak en de onbezoldigde ambtsverrichting 
van de raadslieden der gemeente ; 

3) het bepaalde bij artikel 11 omtrent den 
geheimhoudingsplicht voor de raadslieden 
der gemeente; 

4) het bepaalde bij artikel 12 omtrent den 
ambtsduur van de raadslieden der gemeente ; 

5) het bepaalde bij artikel 13 omtrent de 
werkzaamheden van de raadslieden der ge
meente, de bevoegdheid v an den burge
meester zelf te beslissen, alsmede <liens be
voegdheid volksgenooten, die geen raadsman 
der gemeente zijn, te raadp!egen. 

Artikel 25. 
Het toezicht houdend orgaan heeft ten op

zichte van het bestuur door den Commissaris 
der provincie ee·n taak overeenkomstig die, 
welke is omschreven in artikel 14. 

Artikel 26. 
(1) Toezicht houdend orgaan over alle aan

gelegenheden, met uitzondering van die be
treffende den waterstaat, is de Secretaris
Generaal van het Dapartement van Binnen
landsche Zaken. 

(2) Toezicht houdend orgaan ov~r de aan
gelegenheden, den waterstaat betreffende, is 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat . 
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ABSCHNITT IV. 

Uebergangs- und Schlussvorschriften. 

§ 27. 
(1) Die bisherigen Wethouder iiben die 

Tatigkeit der Beigeordneten im Sinne der 
§§ 4 bis 6 bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem 
der Biirgermeister sie abberuft. 

(2) Die bisherigen Provinzialausschuss
mitglieder iiben die Tatigkeit der Provinzial
verwaltungsrate im Sinne der §§ 19 und 20 
sowie gemeinsam mit dem Kommissar der 
Provinz die Tatigkeit im Sinne der §§ 17 und 
21 bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem der 
Kommissar der Provinz sie abberuft. 

(3) Die Aufsichtsbehorde kann bis auf 
weiteres auf Antrag des Biirgermeisters 
Befreiung von der Vorschrift des § 6, Absatz 
3, und auf Antrag des Kommissars der 
Provinz Befreiung von der Vorschrift des 
§ 20, Absatz 3, gewahren. 

(4) Lehnt es eine der im Absatz I oder 2 
bezeichneten Person ohne zureichenden 
Grund ab, die dort bezeichnete Tatigkeit 
auszuiiben, so wird weder Wartegeld noch 
Ruhegehalt oder Hinterbliebenenfiirsorge ge
wahrt. Hieriiber wird auf Antrag des Burger- . 
meisters (Kommissars der Provinz) von der 
Aufsichtsbehorde entschieden. 

§ 28. 

(1) § 13, Absatz 1, findet keine Anwendung 
solange die Gemeinderate nicht berufen sind. 

(2) § 24, Ziffer 5, in V~rbindung mit § 13, 
Absatz 1, findet keine Anwendung, solange 
die Provinzialrate nicht berufen sind. 

§ 29. 
Auf Beamte und Angestellte, deren Dien

ste im Zusammenhang mit dem lnkrafttreten 
der Bestimmung d ieser Verordnung iiber
fliissig werden. finden die Bestimmungen der 
Verordnung der Generalsekretare in den 
niederlandischen Ministerien iiber die lnden
wartestandversetzung von zivilen Staatsbe
diensteten vom 18. November 1940 (,,Neder
landsche Staatscourant" 1940, Nr. 227) 
Anwendung. 

§ 30. 
Verordnungen, die der Genehmigung be

diirfen und in denen Zustandigkeiten derje
nigen offentlichrechtlichen Vertretungskor
perschaften oder Organe vorgesehen sind, 
d eren Tatigkeit auf Grund des § I ruht, 
konnen von der dazu berufenen Stelle in 
dem Wortlaut genehmigt werden, in dem 
sie zur Genehmigung vorgelegt sind; die 
Bestimmungen der §§ 3, 16 und 17 bleiben 
unberiihrt. 

§ 31. 
Die zur Durchfiihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften konnen durch 
Verwaltungsanordnung erlassen werden. 

§ 32. 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Septem

ber 1941 in Kraft. 

AFDEELING IV. 

Overgangs- en slotbepalingen . 

Artikel 27. 
(1) De wethouders, die tot dusver hun be

diening waarnemen, verrichten de werk
zaamheden der wethouders, bedoeld in de 
artikelen 4, 5 en 6, tct op het tijdstip, dat 
de burgemeester hen ontslaat. 

(2) De leden der Gedeputeerde Staten ver
richten de werkzaamheden van de bestuurs
raden, bedoeld in de artikelen 19 en 20, 
alsmede gemeenschappelijk met den Commis
saris der provincie de werkzaamheden, be
doeld in de artikelen 17 en 21, tot op het 
tijdstip, met ingang waarvan de Commissaris 
der provincie hen ontslaat. 

(3) Het toezicht houdend orgaan kan tot 
nader order op verzoek van den burgemeester 
van het bepaalde bij artikel 6, lid 3, en op 
verzoek van den Commissaris der provincie 
van het bepaalde bij artikel 20, lid 3, ont
heffing verleenen. 

(4) Weigert een persoon, genoemd in het 
eerste of tweede lid, zonder genoegzame reden 
de daar bedoelde werkzaamheden te ver
richten, dan wordt noch wachtgeld, noch pen
sioen, noch weduwe- of weezenpensioen toe
gekend. Het toezicht houdend orgaan beslist 
in dezen op verzoek van den burgemeester 
(Commissaris der provincie). 

Artikel 28 . 
(1) Het bepaalde bij artikel 13, lid 1, is 

niet van toepassing, zoolang de raadslieden 
der gemeente niet zijn benoemd. 

(2) Het bepaalde bij artikel 24, onder 5, 
in verband met artikel 13, lid 1, is niet van 
toepassing, zoolang de raadslieden der pro
vincie niet zijn benoemd. 

Artikel 29. 
Op ambtenaren en andere leden van het 

personeel, wier diensten in verband met het 
in werking treden dezer verordenini. over
bodig worden, is het bepaalde bij de N onacti
viteitsregeling burgerlijk R ijkspersoneel (Ne
derlandsche Staatscourant 1940 N°. 227) van 
toepassing. 

Artikel 30. 
Verordeningen, welke goedkeuring behoe

ven en in welke bevoegdheden worden toege
kend aan publiekrechtelijke vertegenwoordi
gende lichamen en publiekrechtelijke orga
nen, welker werkzaamheden op grond van 
het b epaalde bij artikel I blijven rusten, kun
nen door de daarvon aangewezen instantie 
worden goedgekeurd in de bewoordingen, 
waarin deze verordeningen ter goedkeuring 
zijn voorgelegd; het bepaalde bij de artikelen 
3, 16 en 17 blijft onverminderd van kracht. 

Artikel 31. 
De ter uitvoering dezer verordening noo

dige voorschriften kunnen bij beschikking 
worden uitgevaardigd. 

Artikel 32. 
(1) Deze verordening treedt op I Septem

ber 194r in werking. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung Nr. 
36/r94r (Erste Verordnung uber ausseror
dentliche Massnahmen auf verfassungs- und 
verwaltungsrechtlichem Gebiet) sowie die 
zu ihrer Durchfuhrung ergangenen Erlasse 
Nr. 37/r94r, 45/r94r und 96/r94r ausser 
Kraft. 

Den Haag, am r r. August r94r. 

Der Reichskommissar fur die besetzten 
niederUindischen Gebiete, 

SEYSS-!NQUART. 

N°. 153. 

r3. August r94r. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fur die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber die Verwal
tung der Universitaten und Hoch
schulen. (Verordnungsblatt, Stuck 34.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
uber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom r8. Mai r940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Wenn der Reichskommissar fur die be
setzten niederlandischen Gebiete es fur niitig 
halt , wird eine Universitat oder Hochschule 
gemiiss den Bestimmungen der §§ 2 bis 5 
verwaltet. 

§ 2. 

Die Befugnisse, Rechte und Pflichten des 
Kuratoriums werden auf den Vorsitzenden 
Kurator ubertragen . 

§ 3. 
Das Kuratorium erstattet dem Vorsitzen

den Kurator ein Gutachten in alien Ange
legenheiten, die zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Erlass gemiiss § 6 in Kraft tritt, zur 
Zustiindigkeit des Kuratoriums gehiirt hat
ten. 

§ 4. 
Der Vorsitzende Kurator untersteht in der 

Ausubung seines Amtes der Aufsicht des 
Generalsekretars und ist verpflichtet, <lessen 
Befehle, Anweisungen und Vorschriften un
verzuglich zu befolgen. 

§ 5. 
( r) Der Generalsekretiir bestellt und ent

liisst den Vorsitzenden Kurator . 
(2) Das Kuratorium besteht aus vier Mit

gliedern, die vom Generalsekretiir nach 
Anhiirung des Vorsitzenden Kurators be
stellt und entlassen werden . 

(3) Solange der Generalsekretiir das Kura
torium nicht neu z u sammensetzt, besteht es 
aus den Mitgliedern, die es zu dem Zeitpunkt 
bildeten, zu dem der Erlass gemiiss § 6 in 
Kra.ft getreten ist. 

§ 6. 
(r) Der Reichskommissar fur die besetzten 

niederlandischen Gebiete bestimmt <lurch 
Erlass, auf welche Universitiiten und Hoch
schulen die Bestimmungen der §§ 2 bis 5 
:i,.nwendung finden. 

(2) Tegelijkertijd treden de Verordening 
N°. 36/r9r4 (Eerste Verordening betreffende 
buitengewone maatregelen op staats- en 
administratiefrechtelijk gebied). alsmede de 
ter uitvoering daarvan uitgevaardigde de
creten N°. 37/r94r, 45/ r94r en 96/ r94r bui
ten werking. 

's-Gravenhage, r r Augustus r94r. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S e:vss-INQUART. 

r3 Augustus r94r. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het be
stuur der universiteiten en hoogescholen. 
(Verordeningenblad, Stuk 34). 

Op grond van § 5, van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r . 
Wanneer de Rijkscomm issaris voor het be

zette Nederlandsche gebied het noodzakelijk 
acht, wordt een universiteit of hoogeschool 
bestuurd volgens de bepalingen van de ar
tikelen 2 tot en met 5. 

Artikel 2. 

De bevoegdheden, rechten en plichten van 
het college van curatoren gaan op den pre
sident-curator over. 

Artikel 3. 
Het college van curatoren brengt aan den 

president-curator prae-advies uit ter zake 
van alle · aangelegenheden, we Ike tot het 
oogenblik van in werking treden van het in 
artikel 6 bedoelde decreet tot de bevoegdheid 
van het bovenvermelde college hebben be
hoord. 

Artikel 4. 
De president-curator staat in de uitoefe

ning van zijn functie onder toezicht van den 
Secretaris-Generaal en is verplicht diens be
velen, aanwijzingen en voorschriften onver
wijld op te volgen. 

Artikel 5. 
(r) De Secretaris-Generaal benoemt en 

ontslaat den president-curator. 
(2) Het college van curatoren bestaat uit 

vier leden, die door den Secretaris-Generaal, 
den president-curator gehoord, worden be
noemd en ontslagen. 

(3) Zoolang de Secretaris-Generaal het 
college van curatoren niet opnieuw samen
stelt, bestaat het uit de leden, die er toe be
hoorden op het oogenblik van inwerking
treding van het in artikel 6 bedoelde decreet. 

Artikel 6. 
(r) De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied bepaalt door middel 
van decreet, op welke universiteiten en 
hoogescholen de bepalingen van de artikelen 
2 tot en met 5 worden toegepast . 
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(2) Der Er!ass wird im Verordnungsblatt 
fur die besetzten niederlii.ndischen Gebiete 
verki.indet; er tritt, soweit er nichts anderes 
bestimmt, mit der Verki.indung in Kraft . 

§ 7. 
(1) Die zur Durchfi.ihrung dieser Verord

nung erforderlichen Vorschriften er!asst der 
Generalsekretii.r . 

(2) Die Vorschriften werden im ,.Neder
landsche Staatscourant" verki.indet. 

§ 8. 
Im Sinne dieser Verordnung ist ,.General

sekretar" der Generalsekretar im Ministe
rium fi.ir Erziehung, Wissenschaft und Kul
turverwaltung; ,.Universitat oder Hoch
schule" eine Reichsuniversitat, die Tech
nische Hochschule in Delft , die Landwirt
schaftliche Hochschule in Wageningen, die 
Gemeindliche Universitat von Amsterdam 
und die Niederlandische Handelshochschule 
in Rotterdam. 

§ 9 . 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 13. August 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete : 

SEYSS•lNQUART. 

N°, 154. 

II . Aug. z94z. VERORDNUNG des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlan
dischen Gebiete i.iber den ji.idischen 
Grundbesitz. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
34.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausiibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
( RGBl. I S . 778) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Begriffsbestimmung. 

-§ I. 

(1) Ji.idischer Grundbesitz im Sinne die
ser Verordnung ist jedes Grundstiick, das 
ganz oder teilweise gehort 

1) einem Juden im Sinne des § 4 der 
Verordnung Nr. 189/1940 tiber die Anmel
dung von Untemehmen; 

2) einem Unternehmen, das auf Grund 
der Verordnung Nr. 189/1940 anmeldepflich
tig ist; 

3) einer ,iuristischen Person des Privat
rechts, einer Personenvereinigung, einer An
stalt, einer Stiftung oder einem sonstigen 
Zweckvermogen, sofern dabei eine der Vor
aussetzungen des § 2 der Verordnung Nr. 
189/1 940 erfi.illt ist, ohne dass es sich um ein 
Untemehmen im Sinne der genannten Ver
ordnung handelt. 

(2) Als ji.idischer Grundbesitz im Sinne 

(2) Dit decreet wordt in het Verordenin
genblad voor het bezette N ederlandsche ge
bied afgekondigd; het treedt, voor zoover het 
niet anders bepaalt, met de afkondiging in 
werking . 

Artikel 7 . 
(1) De voor de uitvoering dezer verorde

ning noodzakelijke voorschriften worden 
door den Secretaris-Generaal uitgevaardigd. 

(2) Deze voorschriften worden in de 
Neder!andsche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 8. 
,.Secretaris-Generaal" in den zin van deze 

verordening is de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming ; ,.universiteit 
of hoogeschool" een Rijksuniversiteit, de 
Technische Hoogeschool te Delft, de Land
bouwhoogeschool te Wageningen, de Ge
meentelijke Universiteit van Amsterdam en 
de Neder!andsche Economische Hoogeschool 
te Rotterdam. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage , 13 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied : 

SEYSS-lNQUART. 

II Aug. z941. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het jood
sche grondbezit. (Verordeningenblad, 
Stuk 34.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Begripsomschrijving. 

Artikel 1. 

(1) .,Joodsch grondbezit" in den zin de
zer verordening is ieder stuk grond, dat ge
heel of gedeeltelijk toebehoort aan: 

,) een jood in den zin van artikel 4 der 
Verordening No. 18g/1940 betreffende het 
aangeven van ondememingen. 

2) een ondememing, welke ingevolge de 
Verordening No. 189/1940 aangegeven dient 
te worden; 

3) een privaatrechtelijk rechtspersoon, 
een vereeniging van personen, een instelling, 
een stichting of eenig ander doelvermogen, 
voor zoover deze, ofschoon niet een ondeme
ming in den zin der Verordening No. 189/ 
1940 zijnde, niettemin aan een der in artikel 
2 dier verordening gegeven omschrijvingen 
beantwoordt. 

(2) Als .,joodsch grondbezit" in den zin 
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dieser Verordnung gelten ferner grundstlicks
gleicbe Recbte sowie Hypotbeken, die ganz 
oder teilweise einer Person, einem Unterneb
men, einer Personenvereinigung, einer An
stalt, einer Stiftung oder einem sonstigen 
Zweckvermogen der im Absatz 1 bezeicbne
ten Art zusteben. 

(3) Berecbtigter im Sinne dieser Ver
ordnung ist der EigentUmer des GrundstUcks, 
der Inbaber des grundstlicksgleicben Recbts 
oder der Glaubiger der Hypotbek. 

§ 2. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung fin
den keine Anwendung auf GrundstUcke, die 
unter die Bestimmungen der Verordnung 
Nr. 102/1941 Uber die Anmeldung und Be
bandlung landwirtscbaftlicber GrundstUcke 
in jUdiscben Handen (Landwirtscbaftsentju
dungsverordnung) fallen . 

ABSCHNITT II. 

Anmeldepflicht. 

§ 3. 
(1) JUdiscber Grundbesitz ist unter Be

nutzung eines F ormblattes, das bei den In
dustrie- und Handelskammem (Kamers van 
Koophandel en Fabrieken) erbaltlicb ist, der 
Niederlandiscben Grundstlicksverwaltung, 
Den Haag, Juliana van Stolberglaan 45, 
scbriftlich anzumelden. 

(2) Die Anmeldung hat bis zum 15. Sep
tember 1941 zu geschehen. Wird der Grund
besitz erst nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung erworben, so ist e r innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb anzumelden. 

( :-i) Anmeldepflichtig ist der Berechtig
te. Ausserdem ist jede Person anmeldepflicb
tig, die zur Vertretung des Berechtigten oder 
zur Verwaltung des Grundbesitzes berech
tigt ist. 

§ 4. 
(1) Der Anmeldepflichtige hat das fiir 

die Anmeldung zu benutzende Formblatt 
vollstandig und wahrheitsgemass auszufiil
len. 

(2) D er Anmeldung sind Abschriften fol
gender Urkunden beizufiigen, soweit sie sich 
im Besitze der anmeldenden Person befinden. 

1) Ausziige aus dem Kataster und dem 
Hypotbekenbuch; 

2) Kaufvertriige oder sonstige Urkunden 
Uber den Erwerb des Grundbesitzes ; 

3) Mietvertriige, Pachtvertriige oder son
stige Unterlagen, aus denen ein bestehendes 
Nutzungsverhiiltnis ersichtlich ist. 

(3) Die Niederliindische Grundstlicks
verwaltung kann weitere Auskiinfte und die 

dezer verordenin g warden verder aangemerkt 
elk recht van opstal, van erfpacht, van be
klemming of van vaste huur, alsmede hypo
theken, waarop een persoon, een onderne
ming, een vereeniging van personen, een in
stelling, een stichting of eenig ander doelver
mogen, zooals in het vorig lid zijn bedoeld, 
voor het geheel of voor een gedeelte gerech
tigd is. 

(3) ,,Gerechtigde" in den zin dezer ver
ordening is de eigenaar van den grand, van 
bet recht van opstal, van erfpacht, van be
klemming of van vaste huur, dan wel de hy
pothecaire schuldeischer. 

Artikel 2. 

De bepalingen dezer verordening zijn niet 
toepasselijk op stukken grand, welke vallen 
onder de bepalingen van de Verordening No. 
102/1941 betreffende de aangifte en de b e
handeling van landbouwgronden in joodsche 
handen (Verordenin g tot verwijdering van 
joden uit bet agrarische bedrijfsleven) . 

AFDEELING II. 

Verplichting tot aangifte . 

Artikel 3. 

(1) Joodsch grondbezit moet, m et ge
bruikmaking van een formulier, betwelk bij 
de Kamers van K oophandel en Fabrieken is 
te verkrijgen, schrifteliik warden aangegeven 
bij de Nederlandsche Administratie van On
roerende Goederen (Niederlandische Grund
stiicksverwaltung), gevestigd te 's-Graven
hage, Juliana van Stolberglaan 45. 

( 2) De aangifte moet uiterlijk op 15 Sep
tember 1941 geschieden. Wordt het grond
bezit na d e inwerkingtreding van deze ver
ordening verkregen, dan moet het binnen 
verloop v an een maand na datum van ver
kri iging warden aangegeven . 

(3) D e gerechtigde is tot het doen der 
aangifte gehouden. Bovendien is daartoe ge
houden een ieder, die tot vertegenwoordiging 
van den gerechtigde of tot bebeer van het 
joodsch grondbezit bevoegd is. 

Artikel 4. 

(1) Degeen, die tot aangifte is gehouden, 
moet het aangifteformulier volledig en naar 
waarheid invullen. 

( 2) Bij de aangifte moeten afschriften 
van de volgende akten warden overgelegd, 
voor zoover de aangever dezulke onder zich 
heeft: 

1) een extract ui t de kadastrale leggers 
en een getuigschrift van den bewaarder der 
hypotheken; 

2) koopakten of andere akten, welke be
trekking hebben op de verkrijging van het 
grondbezit; 

3) huur- of pachtovereenkomsten of an
dere stukken, wa'.l.ruit bliikt van een bestaan
de rechtsverhouding, welke aanspraak op ge
bruik of genot verschaft. 

(.~) D e Nederlandsche Administratie van 
Onroerende Goederen kan verdere inlicbtin-
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Vorlage von BUchem, Belegen und sonstigen 
Unterlagen verlangen. 

§ 5. 
(1) Anzumelden ist femer jedes Grund

stiick, jedes grundstUcksgleiche Recht und 
jede Hypothek, die am oder nach dem 9. 
Mai 1940 einer Person, einem Untemehmen, 
einer Personenvereinigung, einer Anstalt, 
einer Stiftung oder einem sonstigen Zweck
vermogen der im § 1, Absatz 1, bezeichneten 
Art gehort oder zugestanden haben und vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung auf 
einen anderen i.ibergegangen sind. 

(2) Anmeldepflichtig sind der im Absatz 
1 bezeichnete Berechtigte und seine Vertre
ter sowie sein unmittelbarer Rechtsnachfol
ger und dessen Vertreter .. 

(3) Die Anmeldung hat bis zum 15. Sep
tember 1941 schriftlich bei der Niederlandi
schen Grundstiicksverwaltung zu erfolgen. 
Der Anmeldung sind AuszUge aus dem Ka
taster und dem Hypothekenbuch sowie die 
Kaufvertrage oder sonstige Urkunden Uber 
den im Absatz r bezeichneten RechtsUber
gang abschriftlich beizufligen. § 4, Absatz 
3, findet Anwendung. 

§ 6. 
Die Anmeldepflicht gilt nicht flir solchen 

Grundbesitz, 
1) der au£ Grund der Verordnun g Nr. 26/ 

1940 Uber die Behandlung feindlichen Ver
mogens angemeldet worden ist; 

2) der einer Personenvereinigung oder 
Stiftung gehort oder gehort hat, die auf 
Grund der Verordnung Nr. 145/1940 Uber die 
Erfassung nichtwirtschaftlicher Personenver
einigungen und Stiftungen angemeldet wor
den ist; 

(3) der bei der Anmeldung eines Unter
nehmens gemiiss § 6 der Verordnung Nr. 
189/1940 angegeben worden ist. 

ABSCHNITT III. 

Venvaltung. 

§ 7. 
(1) Die Niederliindische GrundstUcks

verwaltung kann jUdischen Grundbesitz in 
ihre Verwaltung ilbernehmen. 

(2) Sie kann andere Personen mit der 
DurchfXhrung der Verwaltung betrauen. 

§ 8. 
(1) Die Niederlandische GrundstUcks

verwaltung ist von der Uebernahme der Ver
waltung an zu alien gerichtlichen und ausser
gerichtlichen Geschaften und Rechtshand
lungen befugt, die die ordnungsmassige Ver
waltung des Grundbesitzes mit sich bringt; 
sie kann auch den Grundbesitz ganz oder 
teilweise veraussern oder belasten. Die Nie
derlandische GrundstUcksverwaltung kann 

gen, alsmede het overleggen van boeken, be
wijsakten en andere stukken vorderen. 

Artikel 5. 
(1) Voorts dient te worden aangegeven 

elk stuk grond, elk recht van opstal, van erf
pacht, van beklemming of van vaste huur, 
alsmede elk recht van hypotheek, hetwelk op 
of na 9 Mei 1940 aan een persoon, een onder
neming, een vereeniging van personen, ~en 
instelling, een stichting of eenig antler doel
vermogen, als bedoeld in artikel 1, lid 1, heeft 
toebehoord en v66r de inwerkingtreding de
zer verordening aan een antler is overgegaan. 

(2) Tot de aangifte is gehouden de in 
het vorig lid bedoelde gerechtigde en de tot 
zijn vertegenwoordiging bevoegde personen, 
alsmede zijn onmiddellijke rechtsopvolger of 
rechtverkrijger en de tot diens vertegenwoor
diging bevoegde personen. 

(3) De aangifte dient v66r 15 September 
1941 schriftelijk te geschieden bij de Neder
landsche Administratie van Onroerende 
Goederen. Bij de aangifte moet een afschrift 
van de in aanmerking komende extracten uit 
de kadastrale leggers en getuigschriften van 
den bewaarder der hypotheken, alsmede van 
de koopakten of andere akten, welke betrek
king hebben op den in lid I bedoelden rechts
overgang, worden overgelegd. Het derde lid 
van artikel 4 is van toepassing. 

Artikel 6. 
De verplichting tot aangifte geldt niet ten 

aanzien van joodsch grondbezi t: 
1) hetwelk ingevolge de Verordening No. 

26/1940 betreffende de behandeling van vij
andelijk vermogen is aangegeven; 

2) hetwelk aan een vereeniging van per
sonen of een stichting toebehoort of heeft 
toebehoord, welke ingevolge de Verordening 
No. 145/1940, houdende bepalingen ter ver
krijging van een overzicht (Erlassung) van 
vereenigingen van personen en stichtingen 
zonder economisch doe!, is opgegev$!n; 

3) hetwelk bij de aangifte van een on
derneming overeenkomstig artikel 6 van de 
Verordening No. 189/i940 is aangegeven. 

AFDEELING III. 

Beheer. 

Artikel 7. 
(1) De Nederlandsche Administratie van 

Onroerende Goederen kan het beheer van 
joodsch grondbezit ovememen. 

(2) Het kan andere personen met de 
daadwerkelijke uitoefening van dat beheer 
belasten. 

Artikel 8. 
(1) De Nederlandsche Administratie van 

Onroerende Goederen is na de overname van 
het beheer bevoegd tot het verrichten, zoo 
in als buiten rechte, van alle rechtshande
lingen en anderszins, welke een behoorlijk 
beheer van het joodsch grondbezit met zich 
brengt; het kan <lit grondbezit ook geheel of 
ten deele vervreemden of bezwaren. De Ne
derlandsche Administratie van Onxoerende 
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diese Befugnisse, soweit sie andere Personen 
-mit der Durchftihrung der Verwaltung be
traut, ganz oder teilweise auf diese Personen 
tibertragen. 

(2) Verftigungen des Berechtigten i.iber 
den Grundbesitz sind, solange dieser sich in 
der Verwaltung der Niederlandischen Grund
stticksverwaltung befindet, nichtig. Zahlun
gen eines Hypothekenschuldners an den Be
rechtigten haben insolange keine befreiende 
Wirkung. 

§ 9. 

(1) Die Uebernahme der Verwaltung 
<lurch die Niederlandische Grundstticksver
waltung ist gebtihrenfrei in die offentlichen 
Register einzutragen. 

(2) Sie wird rechtswirksam mit dem 
Zeitpunkt, in dem das Ersuchen um Eintra
gung bei der fi.ir die Fi.ihrung des Registers 
zustandigen Behorde eingeht. 

ABSCHNITT IV. 

Genehmigung. 

§ IO. 

(1) Personen, Unternehmen, Personen
vereinigungen, Anstalten, Stiftungen oder 
sonstige Zweckvermogen der im § 1, Absatz 
1, bezeichneten Art konnen Grundbesitz nur 
mit Genehmigung des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete (Ge
neralkommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
<lurch Rechtsgeschaft erwerben. 

( z) Als Erwerb <lurch Rechtsgeschaft 
gilt auch ein Erwerb im Zuge der Zwangs
vollstreckung. 

§ II. 

(1) Ji.idischer Grundbesitz kann nur mit 
Genehmigung des R eichskommissars fi.ir die 
besetzten niederlandischen Gebiete (Gene
ralkommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) 
ganz oder teilweise veraussert, belastet, ver
mietet, verpachtet oder sonstigen Aenderun
gen der Eigentums- oder Besitzverhaltnisse 
unterworfen werden; insbesondere konnen 
Hypotheken nur mit Genehmigung ganz oder 
teilweise getilgt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit der Grund
besitz 

1) sich unter der Verwaltung der Nieder
landischen Grundstticksverwaltung befindet; 

2) sich unter der Verwaltung eines auf 
Grund der Verordnung Nr. 26/1940 einge
setzten Verwalters befindet; 

3) sich unter der Verwaltung eines auf 
Grund der Verordnung Nr. 48/1941 (Wirt
schaftsentjudungsverordnung) eingesetzten 
Treuhanders befindet; 

4) einer auf Grund der Verordnung Nr. 
145/1940 angemeldeten Personenvereinigung 
oder Stiftung gehort. 

(3) Der Genehmigung bedarf auch die 

Goederen kan Jeze bevoegdheden geheel of 
ten deele aan andere personen overdragen. 
voor zoover zij deze personen met het daad
werkelijk beheer heeft belast. 

(2) Beschikkingen over joodsch grond
bezit door den gerechtigde zijn nietig, zoo
lang het onder beheer van de Nederlandsche 
Administratie van Onroerende Goederen 
staat. Gedurende dien tijd werkt geen beta
ling van een hypothecairen schuldenaar aan 
den hypothecairen schuldeischer bevrijdend. 

Artikel 9. 
( 1) De overneming van het beheer door 

de Nederlandsche Administratie van Onroe
rende Goederen wordt kosteloos in de open
bare registers aangeteekend. 

(2) Zij wordt van kracht op het tijdstip, 
waarop het verzoek om aanteekening den 
met het bijhouden der registers belasten 
ambtenaar bereikt. 

AFDEELING IV. 

Goedkeuring. 

Artikel 10. 

(1) Personen, ondernemingen, vereeni-. 
gingen van personen, instellingen, stichtingen 
en andere doelvermogens, als bedoeld in ar
tikel 1, lid 1, kunnen slechts met goedkeu
ring van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) grond of de in artikel 1, lid 2, ge
noemde rechten onder bijzonderen titel ver
krijgen, 

(2) Als wijze van verkrijging onder bij
zonderen titel wordt eveneens begrepen de 
toewijzing bij executie. 

Artikel 11. 

(1) Joodsch grondbezit kan slechts met 
goedkeuring van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) geheel of ten deele voorwerp 
eener vervreemding, bezwaring, verhuur, 
verpachting of van een andere verandering 
in de eigendoms- en bezitsverhoudingen zijn; 
in het bijzonder kunnen hypotheken slechts 
na verleende goedkeuring geheel of gedeelte
lijk worden afgelost. 

(2) Het bepaalde in lid 1 geldt evenwel 
niet, voor zoover het grondbezit 

1) onder het beheer van de Nederland
sche Administratie van Onroerende Goede
ren staat; 

2) onder het beheer van een ingevolge 
de Verordening No. 26/1940 aangestelden be
heerder ( Verwalter) staat; 

3) onder het beheer van een ingevolge 
de Verordening No. 48/r941 (Verordening 
tot verwijdering van joden uit het bedrijfs
leven) aangestelden bewindvoerder (Treu
hander) staat; 

4) toebehoort aan een ingevolge de Ver
ordening No. 145/1940 aangemelde vereeni
ging van personen of stichting. 

(3) Het op zich nemen van de verplich-
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Verpflichtung zur Vornahme eines der im 
Absatz 1, Satz 1, bezeichneten Rechtsge
schiifte. Wird das Verpflichtungsgeschiift ge
nehmigt, so gilt die Genehmigun~ auch flir 
das diesem Verpflichtungsgeschiift entspre
chende Erfi.illungsgeschiift. 

§ 12. 

Die Genehmigung hat zu beantragen, wer 
das genehmigungspflichtige Geschiift abzu
schliessen oder die genehmigungspflichtige 
Massnahme vorzunehmen beabsichtigt. 

§ 13. I 
Die Genehmigung kann mit B edingungen 

oder Auflagen verbunden werden. 

ABSCHNITT V. 

Gebiihren. 

§ 14. 

(1) Fi.ir das Verfahren au£ Grund dieser 
Verordnung kann eine Gebi.ihr erhoben wer
•den. 

(2) Die Behandlung der Antriige kann 
davon abhiingig gemacht werden, <lass die 
Gebi.ihr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird. 

ABSCHNITT VI. 

Strafvorschriften. 

§ 15. 
(1) Wer den Vorschriften dieser Verord

nung oder einer au£ Grund dieser Verord
nung erlassenen Anordnung, Bediqgung oder 
Auflage vorsiitzlich zuwiderhandelt oder sie 
umgeht, wird mit Gefiingnis und mit Geld
strafe in unbeschrankter Hohe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 

(2) Wird die Tat fahrliissig begangen, so 
ist die Strafe Gefiingnis bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
Gulden. 
l· 

§ 16. 
(1) Neben der Strafe kann auf Ein

ziehung der Werte, auf die sich die straf
bare Handlung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die 
Einziehung selbstiindig angeordnet werden. 

§ 17. 
(1) Die Strafverfolgung findet nur au£ 

Antrag des Reichskommissars flir die besetz
ten niederliindischen Gebiete (Generalkom
missar fi.ir Finanz und Wirtschaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
ki.indung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuri.ickgenommen werden. 

ting tot het verrichten van een der in lid 1 , 

eersten zin, aangeduide rechtshandelingen is 
evenzeer aan goedkeuring onderworpen. 
Wordt de obligatorische handeling goedge
keurd, dan wordt aangenomen, dat deze 
goedkeuring zich ook tot de handeling tot 
nakoming dier overeenkomst uitstrekt. 

Artikel 12. 

De goedkeuring wordt verzocht door hem, 
die de aan goedkeuring onderworpen over
eenkomst of handeling te sluiten of te ver
richten beoogt. 

Artikel 13. 
Aan een goedkeuring kunnen voorwaarden 

en verplichtingen worden verbonden. 

AFDEELING V. 

Rechten. 

Artikel 14. 

(1) Op de procedure krachtens deze ver
ordening kan een recht worden geheven. 

(2) De behandeling van een verzoek kan 
van de geheele of gedeeltelijke vooruitbeta
ling van het recht afhankelijk worden ge
maakt. 

AFDEELING VI 

Strafbepalingen. 

Artikel 15. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd met de 

bepalingen dezer verordening of met een 
krachtens haar uitgevaardigde bepaling, ge
stelde voorwaarde of verplichting handelt, 
of dezelve ontduikt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en 
met geldboete tot een onbeperkt bedrag of 
met een van deze straffen. 

(2) Wordt het feit door schuld gepleegd, 
dan wordt gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden opgelegd. 

Artikel 16. 
(1) Naast de straf kan tevens verbeurd

verklaring der waarden, op welke het straf
bare feit betrekking heeft, worden uitgespro
ken. 

(2) Is het niet mogelijk tegen een be
paalden persoon een vervolging in te stellen 
of hem te veroordeelen, dan kan de ver
beurdverklaring als op zich zelf staand wor
den uitgesproken. 

Artikel 17. 
(1) De strafvervolging vindt niet dan op 

vordering van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) plaats. 

(2) De vordering tot strafvervolging kan, 
zoolang de uitspraak van het vonnis in laat
ste instantie nog niet heeft plaats gevonden, 
worden ingetrokken. 
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§ 18. 

Die nach § 15 strafbaren Handlungen sind 
Straftaten im Sinne des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 52/1940 Uber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/1941. 

§ 19. 

(1) Die Werte, auf die sich die nach § 15 
strafbare Handlung bezieht, konnen auch im 
Verwaltungswege eingezogen werden. 

(2) Die Einziehung erfolgt in diesem 
Falle durch Verfi.igung des Reichskommis
sars fi.ir die besetzten niederlandischen Ge
biete (Generalkommissar fi.ir das Sicher
heitswesen); sie wird mit ihrer offentlichen 
Bekanntmachung oder mit ihrer Bekannt
gabe an den Betroffenen wirksam. Betrifft 
die Einziehung Sachen oder R echte, die auf 
Grund einer gesetzlichen Vorschrift in ein 
offentliches Register eingetragen sind, so ist 
sie auf Verlangen des Reichskommissars(Ge
neralkommissar fi.ir das Sicherheitswesen) 
umgehend gebUhrenfrei in das Register ein
zutragen. 

(3) Der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) ent
scheidet Uber die Verwendung der eingezo
genen Vermogenswerte. 

ABSCHNITT VII. 

Schl:1ssbestimmungen. 

§ 20. 

(1) Der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) trifft 
die zur Durchfi.ihrung dieser Verordnung er
forderlichen Massnahmen. Er kann die ihm 
zustehenden Befugnisse Ubertragen. 

(2) Der Reichskommissar fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) kann 
Uber Zweifelsfragen, die sich aus der An
wendung der Vorschriften dieser Verordnung 
ergeben, allgemein rechtsverbindliche Ent
scheidungen treffen. 

§ 21. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am u. August 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

Artikel 18. 

De in artikel 15 strafbaar gestelde hande
lingen worden beschouwd als delicten in den 
zin van § 2, lid 2, der Verordening No. 52/ 
1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze verorde
ning laatstelijk is gewijzigd bij de Verorde
ning No. 123/1941. 

Artikel 19. 

(1) De waarden, waarop de in artikel 15 
strafbaar gestelde handeling betrekking 
heeft, kunnen ook bij inteme bestuursbe
schikking worden verbeurdverklaard. 

(2) De verbeurdverklaring wordt in een 
dusdanig geval bevolen bij beschikking van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor de Openbare Veiligheid); de verbeurd
verklaring wordt van kracht op het tijdstip 
harer openbare bekendmaking of op het tijd
stip, waarop zij aan den betrokkene wordt 
medegedeeld. lndien goederen of rechten 
worden verbeurdverklaard, te welker aan
zien ingevolge eenig wettelijk voorschrift in
schrijving in een openbaar register is ge
schied, moet de verbeurdverklaring op vor
dering van den Rijkscommissaris (Commis
saris-Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
onverwijld en vrij van kosten in dat register 
worden ingeschreven. 

(3) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) beslist omtrent de bestemming der 
verbeurdverklaarde waarden. 

AFDEELING VII. 

Slotbepalingen. 

Artikel 20. 
(1) De Rijkscommissaris voor het be

zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) treft de voor de uitvoering dezer ver
ordening noodzakelijke maatregelen. Hij kan 
de hem toekomende bevoegdheden overdra
gen. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan in twijfelgevallen, welke zich bij 
de toepassing van de bepalingen van deze 
verordening mochten voordoen, algemeen 
bindende beslissingen nemen. 

Artikel 21. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche 4ebied, 

SEYSS-INQUART. 
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N°. 155. 

II. August 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete, wodurch die 
Verordnung Nr. 6/ 1940 uber die Ein
und Ausreise erganzt wird. (Verordnungs
blatt, Stuck 34.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuhrers 
uber Ausubung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

In der Verordnung Nr. 6/ 1940 uber die 
Ein- und Ausreise wird hinter dem § 4 fol
gender Paragraph eingefiigt : 

,,§ 4a. 
(1) Wer unbefugt in die besetzten nieder

Iandischen Gebiete einreist oder daraus aus
reist, wird mit Gefangnis bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend 
Gulden bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die nach den Absatzen 1 und 2 straf

baren Handlungen sind Straftaten im Sinne 
des§ 2, Absatz 2 , der Verordnung Nr. 52/ 1940 
uber die Deutsche Gerichtsbarkeit in Straf
sachen in der Fassung der Verordnung Nr. 
123/ 1941. " 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkundung in Kraft 

Den Haag, am 1 r. August 1941. 

Der Reichskommissar fur die besetzten 
niederliindischen Gebiete : 

SEYSS-INQUART. 

N °. 156. 

z2. August z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Jus
tiz Uber die Bestellung von Friedens
richtern und die Einsetzung eines Frie
densgerichtshofs. (Verordnungsblatt; 
Stlick 34.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

TI'fEL I. 

Gewohnllclte Strafsaclten. 

ABSCHNITT I. 

Die Friedensrichter. 

Zustandigkeit und Verlahren. 

§ I. 

(1) Bei den Landgerichten ( arrondisse
ments-rechtbanken) in 's-Hertogenbosch, 
Arnhem, Den Haag, Amsterdam und Leeu
warden werden aus einem Mitglied beste-

II Augustus 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende aan
vulling van de Verordening N°. 6/ 1940 
betreffende het in- en uitreizen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 34.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
In de Verordening N°. 6/ 1940 betreffende 

het in- en uitreizen wordt na § 4 een nieuwe 
paragraaf ingevoegd, luidende: 

,,§ 4a. 
(l) Hij die onbevoegd het bezette Neder

landsche gebied binnenreist of dit gebied uit
reist, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren of met geldboete van 
ten hoogste twintig duizend gulden. 

(2) Poging is strafbaar. 
(3) Feiten, als bedoeld in het eerste of 

tweede lid, zijn delicten in den zin van § 2, 
lid 2, der Verordening N°. 52/1940 betreffende 
de Duitsche rechter!ijke macht voor straf
zaken, zooals deze verordening is gewijzigd 
bij de Verordening N°. 123/ 1941. " 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 Augustus 1941. 

DP Rijkscommissaris uoor het bezette 
Nederlandsche gebied : 

5EYSS-INQUART. 

N °. 156. 

12 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende de instelling van 
vrederechters en van een vredegerechts
hof. (Verordeningenblad, Stuk 3 4.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

TITEL I. 

Gewone strafzaken. 

AFDEELING I. 

De vrederechters. 

Bevoegdheid en geding. 

Artilcel 1. 

(1) Bij de a rrondissements-rechtbanken 
te 's-Hertogenbosch, Arnhem, 's-Gravenhage, 
Amsterdam en Leeuwarden worden uit een 
lid bestaande (enkelvoudige) kamers inge-
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bende (einfache) Kammern gebildet; die 
Mitglieder dieser Kammern flibren die Be
zeichnung ,,Friedensrichter" ( vrederechter ). 

(2) Der Gerichtsbezirk des Friedensrich
ters fallt mit dem Gerichtsbezirk des Ober
landesgerichts ( gerechtshof) zusammen, mit 
dem er den Sitz gemein hat. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
flir J ustiz setzt frst, wie viele Friedensricb
ter bei jedem der im Absatz I genannten 
Landgerichte bestellt werden sollen. Er be
stimmt die Friedensrichter und ihre Stell
vertreter; Artikel 52 des Gerichtsverfassungs
gesetzes (Wet op de Regterlijke Organisatie 
en het Beleid der ]ustitie) findet keine An
wendung. 

§ 2, 

(I) Die Friedensrichter sind, soweit 
diese Verordnung nichts anderes bestimmt, 
im ersten Rechtszug zur Aburteilung aller 
Verbrechen ( misdrijven) und Uebertretun
gen ( overtredingen) ausschliesslich zu,stan
dig, wenn die Straftat, die Straftat eines 
Teilnehmers oder eine Straftat, die mit der 
abzuurteilenden Tat zusammentrifft, den 
politiscben Frieden innerhalb der Volksge
meinschaft gefabrdet oder die bochsten po
litischen Belange der Volksgemeinschaft be
riihrt oder aus politischen Beweggriinden be
gangen worden ist. 

(2) Die Vorschriften der Artikel 92 und 
93 des Gerichtsverfassungsgesetzes bleiben 
unberiibrt. 

§ 3 . 
Auf das Verfahren vor den Friedensrich

tern finden die Bestimmungen iiber das Ver
fabren vor dem Polizeirichter entsprechende 
Anwendung mit der Massgabe, dass 

x) die Artikel 369,375,376 und, im Falle 
einer gerichtlichen Voruntersuchung, Artikel 
238, Absatze 2 bis 5, der Strafprozessordnung 
(Wetboek van Strafvordering) keine Anwen
dung finden; 

2) weder gegen die Anzeige einer weite
ren Verfolgung noch gegen die Vorladung 
Beschwerde zulassig ist; 

3) wenn es sicb um eine Uebertretung 
handelt, die Artikel 383 bis 393 und 398, Ab
satz x, Ziffem 9 bis xx, der Strafprozessord
nung entsprechende Anwendung finden. 

§ 4· 
Ein Haftbefehl (bevel tot inverzekering

ste/ling) bleibt hi:ichstens vier Tage giiltig 
und kann einmal um hi:ichstens die gleiche 
Zeitdauer verli:ingert werden. 

§ 5. 
(x) Wegen der erwahnten Straftaten 

kann die Untersuchungshaft ( voorloopige 
hechtenis) angeordnet werden, wenn gegen 
den Beschuldigten dringende Verdachts
griinde vorliegen. 

(2) Die Befehle zur Untersuchungshaft 
sind von den Friedensrichtern zu erlassen. 

steld; de leden dezer kamers dragen den titel 
!,vrederechter". 

(2) Het recbtsgebied van elken vrede
rechter valt samen met bet rechtsgebied van 
bet gerechtsbof, waarmede hij den zetel ge
meen heeft. 

(3) De Secretaris-Generaal van bet De
partement van Justitie bepaalt het aantal 
der bij elk van de in lid x genoemde recht
banken aan te stellen vrederechters. Hij be
noemt de vrederechters en bun plaatsver
vangers; artikel 52 van de Wet op de 'Reg
terlijke Organisatie en het Beleid der Ju
stitie is hier niet van toepassing. 

Artikel 2. 

(x) De vrederechters zijn, voor zoover 
dit besluit niet anders bepaalt, bij uitslui
ting bevoegd in eersten aanleg kennis te ne
men van alle misdrijven en overtredingen, 
welke den politieken vrede binnen de volks
gemeenschap in gevaar brengen of de hoog
ste politieke belangen van de volksgemeen
schap raken of uit politieke beweegredenen 
zijn begaan, en voorts van de strafbare fei
ten, welke met zoodanige misdrijven of over
tredingen door deelneming of samenloop ver
band houden. 

(2) De bepalingen der artikelen 92 en 
93 van de Wet op de Regterlijke Organisatie 
en het Beleid der Justitie blijven onvermin
derd van kracht. 

Artikel 3. 
Op bet recbtsgeding voor den vrederech

ter vinden de bepalingen betreffende bet 
recbtsgeding voor den politierecbter over
eenkomstige toepassing, behoudens de navol
gende afwij king en: 

x) de artikelen 369, 375, 376 en, in geval 
van een gerecbtelijk vooronderzoek, artikel 
238, leden 2 tot en met 5, van het Wetboek 
van Strafvordering blijven buiten toepas
sing; 

2) noch tegen de kennisgeving van ver
dere vervolging, nocb tegen een dagvaarding 
wordt een bezwaarschrift toegelaten; 

3) in geval van berechting van overtre
dingen vinden de artikelen 383 tot en met 
393 en 398, lid r, onder 9° tot en met xx 0

, 

van het Wetboek van Strafvordering over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
Een bevel tot inverzekeringstelling is ge

durende ten boogste vier dagen van kracht 
en kan eenmaal voor ten hoogste een gelijken 
termijn worden verlengd. 

Artikel 5. 
(x) Ter zake van de genoemde feiten kan 

voorloopige bechtenis worden bevolen, in
dien tegen den verdachte ernstige bezwaren 
zijn gerezen. 

(2) De bevelen tot voorloopige bechtenis 
worden gegeven door den vrederechter. 
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§ 6. 
(r) Berufung des Angeklagten ist zu

liissig in den Fallen, in denen eine Freiheits
strafe oder eine zweihundert Gulden liber
steigende Geldstrafe verhangt worden ist; 
Berufung des Staatsanwalts ist zuliissig in 
den Fallen, in denen eine solche Strafe be
antragt wurde. 

(2) Andere Rechtsmittel sind gegen Ur
teile der Friedensrichter nicht zulassig. 

ABSCHNITT II. 

Der Friedensgerichtshol. 

Zustandigkeit und Verfahren. 

§ 7. 
(r) Beim Oberlandesgericht in Den Haag 

wird eine Sonderkammer eingesetzt, die die 
Bezeichnung ,,Friedensgerichtshof" ( vredes
gerechtshof) flihrt und in der Besetzung mit 
drei Richtern Recht spricht. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
flir Justiz bestimmt die Mitglieder des Frie
densgerichtshofs, deren Zahl durch ihn fest
gesetzt wird, und ihre Stellvertreter; Artikel 
63 des Gerichtsverfassungsgesetzes findet 
keine Anwendung. 

(3) Der Generalstaatsanwalt beim Ober
landesgericht in Den Haag ist zugleich Ge
neralstaatsanwalt beim Friedensgerichtshof. 

§ 8. 
Der Friedensgerichtshof ist zur Entschei

dung tiber Berufungen gegen Urteile der 
Friedensrichter ausschliesslich zustandig. 

§ 9. 
(r) Der Friedensgerichtshof ist im er

sten und letzten Rechtszug ausschliesslich 
zustandig zur Aburteilung aller Verbrechen, 
die zur Zustandigkeit der Friedensrichter 
gehoren, wenn der Generalstaatsanwalt beim 
Friedensgerichtshof der Auffassung ist, dass 
die Sache sofort beim Friedensgerichtshof 
anhangig gemacht werden soll. 

( 2) Die Generalstaatsanwalte ( procu
reurs-generaa/) bei den Oberlandesgerichten 
und die Oberstaatsanwalte ( officieren van 
justitie) sind verpflichtet, dem General
staatsanwalt beim Friedensgerichtshof in 
allen Strafverfahren wegen Verb rechen im 
Sinne des Absatzes r auf sein Ansuchen die 
Akten zur Uebernahme der Strafverfolgung 
oder zur Entscheidung tiber die Uebernahme 
zu tibersenden. 

§ 10. 

Auf das Verfahren vor dem Friedensge
richtshof in den Fallen des § 9, Absatz r, 
finden die Bestimmungen der Strafprozess
ordnung liber das Verfahren erster Instanz 
vor den Landgerichten entsprechende An
wendung, soweit sich nicht aus den nach
folgenden Bestimmungen etwas anderes er
gibt. 

Artikel 6. 
(r) De verdachte kan hooger beroep in

stellen in de gevallen waarin vrijheidsstraf 
of geldboete van meer dan tweehonderd gul
den is opgelegd; het openbaar ministerie kan 
hooger beroep instellen in de gevallen waarin 
een dezer straffen is gevorderd. 

(2) Tegen vonnissen van den vrederech
ter bestaan geen andere rechtsmiddelen. 

AFDEELING II. 

Het vredegerechtshoi. 

Bevoegdheid en geding. 

Artikel 7. 
(r) Bij het gerechtshof te 's-Gravenhage 

wordt een met drie leden rechtsprekende bij
zondere kamer ingesteld, welke den naam 
,,vredegerechtshof" zal dragen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de leden van 
het vredegerechtshof ten getale, als door hem 
bepaald, en hun plaatsvervangers; artikel 63 
van de Wet op de Regterlijke Organisatie en 
het Beleid der Justitie is hier niet van toe
passing. 

(3) De procureur-generaal bij het ge
rechtshof te 's-Gravenhage is tevens procu
reur-generaal bij het vredegerechtshof. 

Artikel 8. 
Het vredegerechtshof is bij uitsluiting be

voegd in hooger beroep kennis te nemen van 
de zaken, welke in eersten aanleg door den 
vrederechter zijn berecht. 

Artikel 9. 
(r) Het vredegerechtshof is in eerste en 

in hoogste ressort bij uitsluiting bevoegd 
kennis te nemen van alle tot de bevoegdheid 
van de vrederechters behoorende misdrijven, 
ten aanzien waarvan de procureur-generaal 
bij het vredegerechtshof van oordeel is, dat 
zij onmiddellijk bij het vredegerechtshof aan
hangig gemaakt dienen te worden. 

(2) De procureurs-generaal bij de ge
rechtshoven en de officieren van justitie zijn 
verplicht den procureur-generaal bij het vre
degerechtshof in alle strafgedingen ter zake 
van misdrijven, als in lid r bedoeld, op diens 
verzoek het dossier toe te zenden, opdat deze 
de vervolging op zich neme, dan we! bes!isse, 
of hij de vervolging op zich wil nemen. 

Artikel rn. 
In de gevallen, in artikel 9, lid r, bedoeld, 

vinden bij het rechtsgeding voor het vrede
gerechtshof de voorschriften van het Wet
boek van Strafvordering over het rechtsge
ding in eersten aanleg voor de rechtbank 
overeenkomstige toepassing, voor zoover 
hieronder niet anders is bepaald. 



1941 367 · 

§ n. 

Die Vorschriften der §§ 4 und 5 finden im 
Verfahren vor dem Friedensgerichtshof er
ster Instanz entsprechende Anwendung mit 
der Massgabe, dass die Befehle zur Unter
suchungshaft im Sirine des § 5, Absatz 1, 

vom Friedensgerichtshof erlassen werden. 
Soweit nach § 13 ein Untersuchungsrichter 
( raadsheer-commissaris) bestellt ist, werden 
die Befehle zur Inhaftnahme (bevelen tot 
bewaring) und die Entscheidungen tiber die 
Verliingerung solcher Befehle <lurch ihn er
lassen. 

§ 12. 

Der Friedensgerichtshof kann Sitzungen 
an jedem Ort innerha~b der besetzten nieder
liindischen Gebiete abhalten. Er bestimmt, 
ob eine Sitzung ausserhalb des Gerichtssitzes 
stattfinden soll. 

§ 13. 

(1) Auf Antrag des Generalstaatsanwalts 
beim Friedensgerichtshof bestellt der Frie
densgerichtshof aus seinen Mitgliedern einen 
Untersuchungsrichter ( raadsheer-commissa
ris) zur Ftihrung der Voruntersuchung. 

(2) Der im Absatz 1 genannte Unter
suchungsrichter kann Amtshandlungen an je
dem Ort innerhalb der besetzten niederliindi
schen Gebiete vornehmen. 

(3) Der Untersuchungsrichter beim Frie
densgerichtshof kann sich bei Haussuchun
gen und Augenscheineinnahmen <lurch den 
Untersuchungsrichter ( rechter-commissaris), 
der Generalstaatsanwalt beim Friedenge
richtshof durch den Oberstaatsanwalt bei 
dem Landgericht, in dessen Bezirk die Amts
handlung vorgenommen werden soll, vertre
ten !assen. 

§ 14. 

Die Entscheidungen des Friedensgerichts
hofs sind in alien Fallen endgtiltig und mit 
Rechtsmitteln nicht anfechtbar. · 

ABSCHNITT III. 

Uebergangsbestimmungen. 

§ 15. 
Die beim Inkrafttreten dieser Verordnung 

bei einem Gericht anhangigen Strafsachen , 
die nunmehr zur Zustiindigkeit der Friedens
richter gehoren, gehen in dem Stand, in dem 
sie sich beim Inkrafttreten dieser Verord
nung befinden, auf diese Uber, soweit nicht 
gemiiss § 9, Absatz 1, die Zustiindigkeit des 
Friedensgerichtshofs begrlindet wird. Dies 
gilt nicht, wenn in solchen Verfahren beim 
Inkrafttreten dieser Verordnung die Haupt
verhandlung vor dem bisher zustiindigen Ge
richt bereits begonnen hatte. 

§ 16. 

( 1) Ist in einer Strafsache, die nacht § 2, 
Absatz 1, zur Zustiindigkeit der Friedens-

Artikel 11. 

De bepalingen der artikelen 4 en 5 vinden 
bij het rechtsgeding in eersten aanleg voor 
het vredegerechtshof overeenkomstige toe
passing, met <lien verstande, dat de bevelen 
tot voorloopige hechtenis, bedoeld in artikel 
5, lid 1, door het vredegerechtshof gegeven 
worden. Voor zoover er overeenkomstig ar
tikel 13 een raadsheer-commissaris benoemd 
is, worden door dezen de bevelen tot bewa
ring gegeven en de beslissingen over de ver
lenging van deze bevelen genomen. 

Artikel 12 . 

Het vredegerechtshof kan zitting houden 
op elke plaats binnen het bezette Neder
landsche gebied. De beslissing, of het buiten 
de plaats, waar zijn zetel is gevestigd, zit
ting zal houden, ligt bij dit Hof zelf. 

Artikel 13 . 

(1) Op vordering van den procureur-ge
neraal bij het vredegerechtshof benoemt dit 
hof uit zijn midden een raadsheer-commis
saris voor het leiden van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

(2) De in lid 1 bedoelde raadsheer-com
missaris is binnen het geheele bezette Ne
derlandsche gebied tot ambtsverrichtingen 
bevoegd. 

(3) De raadsheer-commissaris en de pro
cureur-generaal bij het vredegerechtshof 
kunnen zich bij huiszoeking en schouw doen 
vervangen door den rechter-commissaris , on
derscheidenlijk den officier van justitie · bij 
de arrondissements-rechtbank, binnen welker 
rechtsgebied bedoelde ambtsverrichtingen 
moeten plaats hebben. 

Artikel t4. 

Het vredegerechtshof beslist steeds in hoog
ste ressort; tegen zijn beslissingen bestaan 
geen rechtsmiddelen. 

AFDEELING III. 

Overgangsbepalingen. 

Artikel 15. 

De op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit bij eenig gerecht aanhangige 
strafzaken, welke voortaan tot de kennisne
ming van den vrederechter behooren, gaan 
in den stand, waarin zij zich op dat tijdstip 
bevinden, op den vrederechter over, voor 
zoover niet overeenkomstig artikel 9, lid 1, 
het vredegerechtshof bevoegd is. Het voor
gaande geldt niet, wanneer in zulk een straf
zaak bij de inwerkingtreding van dit besluit 
de behandeling ter terechtzitting voor het 
tot dusver bevoegde gerecht reeds een aan
vang had genomen. 

Artikel 16. 

(1) Is in een strafzaak, welke ingevolge 
artikel 2, lid 1 , tot de kennisneming van den 
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richter gehoren wUrde, vor dem Inkrafttre
ten dieser Verardnung das Urteil eines Amts
richters (kantonrechters) ergangen oder wird 
auf Grund einer beim Inkrafttreten dieser 
Verardnung bereits begonnenen Hauptver
handlung das Urteil eines Amtsrichters er
gehen, so entscheidet Uber die Berufung ge
.gen ein solches Urteil der Friedensrichter des 
Gerichtsbezirks, dem der mit der Behand
lung der Strafsache in erster Instanz be
fasste Amtsrichter angehort. 

(2) Ist in ein er Strafsache, die nach § 2, 
Absatz 1, zur Zustandigkeit der Friedens
richter gehoren wUrde, vor dem Inkrafttre
ten dieser Verardnung das Urteil eines Land
gerichts ergangen oder wird auf Grund einer 
beim Inkrafttreten dieser Verardnung be
reits begonnenen Hauptverhandlung das Ur
teil eines Landgerichts ergehen, so entschei 
det Uber die Berufung gegen ein solches Ur
teil der Friedensgerichtshof. 

(3) Die Bestimmungen der Absatze 1 

und 2 finden keine Anwendung, soweit die 
Hauptverhandlung vor dem bisher zustandi
gen Berufungsgericht beim Inkrafttreten die
ser Verardnung bereits begonnen hatte. 

§ 17. 

1) Liegt in einer Strafsache, die nach § 2, 
Absatz 1, zur Zustandigkeit der Friedensrich
ter gehoren wUrde, beim Inkrafttreten dieser 
Verardnung ein rechtskraftiges Urteil vor, so 
kann der Friedensgerichtshof auf Antrag des 
Generalstaatsanwalts beim Friedensgerichts
hof die Sache van neuem behandeln. 

(2) Das gleiche l!'ilt, wenn in einer Straf
sache im Sinne des Absatzes 1 beim Inkraft
treten dieser Verardnung die Hauptverhand
lung vor dem bisher zustandigen Berufungs
gericht bereits begonnen hatte und das Ur
teil sodann rechtskraftig geworden ist. 

(3) Die neue Behandlung der Sache gilt 
beZUglich des rechtskraftig gewordenen Ur
teils als Berufung. 

(4) Die Bestimmungen der Strafprazess
ordnung Uber die Berufung und die §§ 12 bis 
14 dieser Verardnung finden entsprechende 
Anwendung. 

TITEL II. 

Sondervorschrlften fiir mllltlirlsche 
Strafsachen. 

§ 18. 

(1) Unter denim§ 9, Absatz 1, bestimm
ten Voraussetzungen ist der Friedensgerichts
hof auch zur Aburteilung solcher Verbrechen 
im ersten und letzten Rechtszug zustandig, 
die militarische Strafsachen im Sinne des 
Abschnitts II der Verardnung Nr. 56/1941 
ilber die Aufhebung der Militargerichte und 

vrederechter zou behooren, voor de inwer
kingtreding van dit besluit vonnis gewezen 
door een kantonrechter, of zal daarin, op 
grand van het feit, dat bij de inwerkingtre
ding van dit besluit de behandeling ter te
rechtzitting reeds een aanvang genomen had, 
door een kantonrechter vonnis gewezen war
den, dan beslist over het tegen zoodanig von
nis ingestelde hooger beraep de vrederechter, 
tot wiens rechtsgebied het kantongerecht, 
waar de behandeling der zaak in eersten aan
leg plaats vond, behoort. 

(2) Is in een strafzaak, welke ingevolge 
artikel 2, lid 1, tot de kennisneming van den 
vrederechter zou behooren, v66r de inwer
kingtreding van dit besluit vonnis gewezen 
door een arrandissements-rechtbank, of zal 
daarin, op grand van het feit, dat bij de in
werkingtreding van dit besluit de behande
ling ter terechtzitting reeds een aanvang had 
genomen, door een arrandissements-recht
bank vonnis warden gewezen, dan beslist het 
vredegerechtshof over het tegen zoodanig 
vonnis ingestelde hooger beraep. 

(3) De bepalingen der leden 1 en 2 blij
ven buiten toepassing, voor zoover de be
handeling ter terechtzitting voor de tot dus
ver bevoegde beraepsinstantie bij de inwer
kingtreding van dit besluit reeds een aan
vang had genomen. 

Artikel 17. 

(1) Is een strafzaak, welke ingevolge ar
tikel 2, lid 1, tot de kennisneming van den 
vrederechter zou behooren, v66r de inwer
kingtreding van dit besluit beeindigd door 
een uitspraak, in kracht van gewijsde ge
gaan, dan kan het vredegerechtshof op vor
dering van den pracureur-generaal de zaak 
opnieuw behandelen. 

(2) Hetzelfde geldt, wanneer in een straf
zaak, als bedoeld in het eerste lid, bij de in
werkingtreding van dit besluit de behande
ling ter terechtzitting reeds een aanvang had 
genomen voor het gerecht, dat tot dusver van 
het beraep van zoodanige zaken kennis 
placht te nemen, en de uitspraak inmiddels 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

(3) De nieuwe behandeling geldt met be
trekking tot de uitspraak, in kracht van ge
wijsde gegaan, als hooger beroep. 

(4) De bepalingen betreffende hooger 
beroep in het Wetboek van Strafvordering 
en de artikelen 12 tot en met 14 van dit be
sluit vinden overeenkomstige toepassing. 

TITEL II. 

Bijzondere voorschrlfteu voor mllltalre 
strafzaken. 

Artikel 18. 

(1) Onder de m artikel 9, lid 1, gestelde 
voorwaarden is het vredegerechtshof oak be
voegd am in eerste en hoogste ressort kennis 
te nemen van misdrijven, welke strafbare 
feiten van militairen aard zijn, als bedoeld in 
Afdeeling II van het Besluit No. 56/1941 
betreffende de opheffing van de militaire ge-
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die Ueberflihrung anhangiger Strafsachen in 
die ordentliche Strafrechtspflege sind. 

(2) In Strafverfahren wegen Verbrechen 
im Sinne des § 9, Absatz 1, entscheidet der 
Friedensgerichtshof Uber Berufungen gegen . 
Urteile, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung durch die gemass der Ver
ordnung Nr. 56/,941 zustandigen Gerich
te erlassen wurden, wenn der G eneralstaats
anwalt beim Friedensgerichtshof der Auffas
sung ist, dass die Sache in der Berufungs
instanz beim Friedensgerichtshof anhangig 
gemacht werden soll. Dies gilt nicht, soweit 
die Hauptverhandlung vor dem bisher zu
standigen Berufungsgericht beim Inkrafttre
t en dieser Verordnung bereits begonnen hat
te. 

(3) Bei Strafverfahren wegen Verbre
chen im Sinne des § 9, Absatz 1, findet § 17, 
Absatze 1 bis 3, entsprechende Anwendung. 

§ 19. 

(1) In den Fallen des § 18 entscheidet 
der Friedensgerichtshof in der Besetzung 
mit zwei Richtem und einem militarischen 
Mitglied, da·s, soweit es m i:iglich ist, entweder 
hi:iheren Ranges als der Angeklagte oder aber 
gleichen Ranges , jedoch dienstalter ist. 

(2) Die militarischen Mitglieder des 
Friedensgerichtshofs werden durch den Ge
neralsekretar im Ministerium flir Justiz er
nannt, der ihre Zahl festsetzt. 

(3) § 6, Absatz 4, der Verordnung Nr. 
56/,941 findet entsprechende Anwendung. 

§ 20. 

Im librigen b leiben die Vorschriften der 
Verordnung Nr. 56/,941 unberiihrt. 

TITEL ID. 

Schlussbestlmmungen. 

§ 21. 

Andere Gerichte sind zur Aburteilung von 
Verbrechen und Uebertretungen, die durch 
einen Friedensrichter oder den Friedensge
richtshof behandelt werden, nicht zustandig. 

§ 22 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft.. 

Den Haag, am 12 . August 1941. 

Der G.-S. im Min . fiir justiz, 

]. ]. SCHRIEKE. 

rechten en de overbrenging van aanhangige 
strafzaken naar den gewonen strafrechter. 

(2) In strafgedingen ter zake van mis
drijven, als in artikel 9, lid 1, bedoeld, neemt 
het vredegerechtshof kennis van het beroep, 
ingesteld tegen vonnissen, welke v66r de in
werkingtreding van dit besluit door de inge
volge het Besluit No. 56/,941 bevoegde ge
rechten zijn gewezen , indien de procureur
generaal bij het vredegerechtshof van oor
deel is, dat de zaak in hooger beroep bij dit 
hof aanhangig gemaakt dient te warden. Dit 
geldt niet voor zoover de behandeling ter te
rechtzi tting door de tot dusver bevoegde be
roepsinstantie bij de inwerkingtreding van 
dit besluit reeds een aanvang had genomen. 

(3) Op strafgedingen ter zake van mis
drijven, als in artikel 9, lid 1 , bedoeld, vindt 
artikel 17, lid 1 tot en met 3, overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 19. 

(1) In de in artikel 18 bedoelde gevallen 
beslist het vredegerechtshof met twee raads
heeren en een militair lid, voor zoover mo
gelijk van hoogeren rang dan de verdachte, 
of van gelijken rang, doch van oudere an
cienniteit. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de militaire 
leden van het vredegerechtshof ten getale, 
als door hem bepaald. 

(3) Artikel 6, lid 4, van het Besluit No. 
56/1941 vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20. 

Voor het overige blijven de bepalingen van 
het Besluit No. 56/1941 onverminderd van 
kracht. 

TITEL III. 

Slotbepallngen. 

Artikel 21. 

T en aanzien van misdrijven en overtre
dingen, welke door den vrederechter of door 
het vredegerechtshof warden behandeld, is 
de bevoegdheid van iedere andere rechter
lijke instantie uitgesloten. 

Artikel 22 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

s-'Gravenhage, 12 Augustus 1941. 

De S .-G. van !,et Dep. van justitie, 

] . ] . SCHRIEKE. 

24 
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29. Juli r94r. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars im Ministerium fi.ir Finan
zen, wodurch die Lohnsteuerverordnung 
1940 abgeandert und erganzt wird. 
(Verordnungsblatt, Stuck 34.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/ 1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

. Die Lohnsteuerverordnung 1940 (Nr. 
224/1940) wird wie folgt abgeandert und 
erganzt: 

I. 

(1) § 6, Buchstabe e, hat zu lauten: 
,,e) die einmaligen Beziige, d ie auf 

Grund eines im § 5, Absatz 3, bezeichneten 
Anspruchs auf kiinftige oder bedingte Aus
zahlungen bezogen werden, es sei denn, 
dass der Anspruch auf einer Pensionsrege
lung (Buchstabe c) beruht;". 
(2) Im § 6, Buchstabe f, ist der Punkt 

<lurch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
· (3) Dern § 6 wird folgendes hinzugefiigt: 

,,g) die Entgelte, die minderjahrige 
Kinder fi.ir ihre Tatigkeit im Rahmen des 
Betriebs oder der Berufstatigkeit ihrer 
El tern erhalten; 

h) die Beziige auf Grund inlandischer 
oder auslandischer Sozialversicherungs
gesetze. ". 

II. 

§ 8 hat zu lauten : 
,,(1) Die Arbeitnehmer werden bei der 

Anwendung der Steuertabelle in die Steuer
gruppen I , II oder III eingeordnet. 
(2) In die Steuergruppe III fallen die 

Arbeitnehmer, denen Kinderermassigung 
zusteht. 

(3) In die Steuergruppe I oder II fallen 
die Arbeitnehmer, denen keine K inderer
massigung zusteht. Von diesen fallen in die 
Steuergruppe II: 

a) die verheirateten Arbeitnehmer; 
b) die unverhehateten Arbeitnehmer, d ie 

das 65. Lebensjahr vollendet haben; 
c) die unverheirateten Arbeitnehmer, die 

verheiratet gewesen sind und aus deren 
Ehe ein Kind hervorgegangen ist . 

(4) In die Steuergruppe I fallen die un
verheirateten Arbeitnehmer, die nicht in 
Steuergruppe II ode1 II I fallen. 

(5) Fiir die Anwendung dieses Para
graphen gelten als unverheiratet die Arbeit
nehmer, die von dem anderen Ehegatten 
dauernd getrennt leben. 

(6) Kinderermassigung steht dem Ar
beitnehmer zu: 

a) fi.ir seine eigenen und angeheirateten 
Kinder und Pflegekinder, die minderjahrig 
sind, zu seinem Haushalt ,;,;ehiiren oder sich 
mit seiner Einwilligung zeitweilig anderswo 
zu Unterrichtszwecken oder zur Berufsaus
bildung aufhalten; 

b) fi.ir seine eigenen Kinder , die minder-

N-0 • 157. 

29 Juli r94r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende wijziging en aan
vulling van het Besluit op de Loonbe
lasting 1940. (Verordeningenblad, Stuk 
34.) . 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Het Besluit op de Loonbelasting 1940 

(N°. 224/1940) wordt gewijzigd als volgt: 

I. 

(1) Artikel 6, letter e, wordt gelezen: 
,,e) de uitkeering in eens, welke ingevolge 

een in artikel 5, derde lid , bedoelde aanspraak 
op toekomstige of voorwaardelijke uitkee
ringen wordt genoten, tenzij de aanspraak 
op een onder c bedoelde pensioenregeling 
berust ;". 

(2) In artikel 6, letter f, wordt de punt 
vervangen door een kommapunt. 

(3) Aan artikel 6 wordt het volgende toe
gevoegd: 

,,g) belooningen door minderjarigen ge
noten wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders; 

h) uitkeeringen ingevolge binnen- of bui
tenlandsche sociale verzekeringswetten. ". 

II. 

Artikel 8 wordt gelezen: 
,,(1) Ten behoeve van de toepassing van 

de belastingtabel worden de werknemers in
gedeeld in een van de groepen I, II of III. 

(2) Onder groep III vallen de werknemers, 
die aanspraak op kinderaftrek hebben. 

(3) Onder groep I of II vallen de werk
nemers, die geen aanspraak op kincferaftrek 
hebben. Daarvan vallen onder groep II: 

a) de gehuwde werknemers ; 
b) de ongehuwde werknemers, die den 

leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; 
c) de ongehuwde werknemers, die ge

huwd geweest zijn en uit wier huwelijk een 
kind is geboren. 

(4) Onder groep I vallen de ongehuwde 
werknemers, die niet onder groep II of III 
vallen. 

(5) Voor de toepassing van dit artikel 
worden de werknemers, die duurzaam ge
scheiden van hun echtgenoot !even, als on
gehuwd aangemerkt. 

(6) De werknemer heeft aanspraak op 
kinderaftrek : 

a) voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen, die minderjarig zijn 
en tot zijn huishouden behooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders verblijven voor 
het verkrijgen van onderwijs of voor oplei
ding voor een beroep; 

b) voor zijn eigen kinderen, die minder-
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jahrig sind, zu dem Haushalt seines ehema
ligen oder seines dauernd von ihm getrennt 
lebenden Ehegatten gehiiren und die i.iber
wiegend au£ seine Kosten unterhalten und 
erzogen werden ; 

c) fi.ir seine eigE;nen un_d ang~-~ei~atE;ten 
Kinder und Pflegekmder, die vollJahng smd, 
aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und i.iberwiegend au£ seine Kosten 
unterhalten und unterrichtet oder fi.ir einen 
Beruf ausgebildet werden. 

(7) Pflegekind des Arbeitnehmers ist nur, 
wer von dem Arbeitnehmer wie ein e1genes 
Kind unterhalten und erzogen wird. 

(8) Ein Arbeitnehmer, der die Verpflich
tungen nicht erfi.illt, die ihm § II, Absatz 3, 
gemass obliegen, fa.lit - abweichend von den 
Bestimmungen in den Absatzen 2 und 3 -
immer in die Steuergruppe I. 11 . 

III. 
§ ro, Absatz 2, hat zu lauten: 

(2) Die im Absatz I bezeichneten Ent
loh1nungen eines Arbeitnehmers, der aus 
demselben Dienstverhaltnis laufende Beziige 
erhalt di.irfen den laufenden Bezi.igen fi.ir den 
Lohnz'ahlungszeitraum, in dem sie ausge
zah1t werden, hinzugerechnet werden, wenn 
sich dadurch eine geringere Lohnsteuer e1-
gibt.11. 

IV. 
(1) § 13, Absatz 3, hat zu tauten: 

(3) P ersiinliche Belastungen sind Pen
si~~en Schuldzinsen, dauernde Renten, 
Leibre~ten und andere au£ Verpflichtungs
griinden beruhende wiederkehrende Aus
zahlungen und Leistungen, soweit sie nicht 
mit einer Einkunftsart wirtschaftlich zu
sammenhangen. Keine personlichen Belas
tungen sind Renten, Auszahlungen und 
Leistungen an Angehiirige des Arbeitnehmers 
in gerader Linie und Angehiirige zweiten 
Grads in der Seitenlinie, es sei denn, dass sie 
den Gegenwert fi.ir eine Leistung des Emp
fangers zugunsten des Arbeitnehmers bilden 
Die Ausgaben fi.ir den Unterhalt des nicht 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten sind 
ebenfalls keine persiinlichen Belastungen. 11 . 

(2) Die Absatze 4 und 5 des § 13 erhalten 
die Ziffern 5 und 6. 

(3) Im § 13 wird nach Absatz 3 ein neuer 
Absatz folgenden Wortlauts eingefi.igt: 

11
(4) Personliche Belastunge~ sind auch 

Pramien zur Erlangung von Le1brenten, so
weit sie nicht unter § 6, Buchstabe d, fallen 
und fi.ir jedes volle Kalenderjahr hochstens 
betragen: 

bei einem Arbeitnehmer in Steuergruppe I 
(§ 8 Absatz 4) . . . . 600,- Gulden; 

b~i einem Arbeitnehmer in Steuergruppe II 
(§ 8, Absatz 3) .. . . 1200,- Gulden; 

bei einem Arbeitnehmer in Steuergruppe Ill 
mit nicht mehr als drei Kindern, fi.ir die 
Kinderermassigung gewahrt wird (§ 8, Ab
satz 6) . . . . . . . . 1500,- Gulden; 

bei einem Arbeitnehmer in Steuergruppe 
III mit mehr als drei Kindern, fi.ir die Kin-

jarig zijn, behooren tot het huishouden van 
zijn gewezen echtgenoot of van den echtge
noot, van wien hij duurzaam gescheiden leeft 
en grootendeels op zijn kosten worden onder~ 
houden en opgevoed; 

c) voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen, d ie meerderjarig, 
doch nog geen vijf en twintig jaar zijn, en 
grootendeeh; op zijn kosten worden onder
houden en onderwijs genieten of worden op
geleid 1roor een beroep. 

(7) Als pleegkind van den werknemer 
wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en op
gevoed. 

(8) In afwijking van het tweede en derde 
lid wordt een werknemer, die heeft nagelaten 
aan de hem in het derde lid van artikel II 
opgelegde verplichting te voldoen, steeds 
aangemerkt in groep I van de belastingtabel 
te vallen. 11 

III. 
Artikel 10, lid 2, wordt gelezen: 
11 (2) De in het eerste lid bedoelde be

looningen van een werknemer, die tevens uit 
dezelfde dienstbetrekking regelmatig weder
keerende belooningen geniet, mogen echter 
"':?rden gevoegd bij het loon over het Joon
bJdvak, waarin zij worden uitbetaald, indien 
zulks tot gevo!g heeft, dat een geringer be
d rag aan Joonbelasting verschuldigd is. 11 . 

IV. 
(1) Artikel 13 , lid 3, wordt gelezen: 
11 (3) Als persoon!ijke verplichtingen wor

den aangemerkt pensioenen, benevens in
teresten van schulden, altii ddurende renten 
lijfrenten en andere verschuldigde periodiek~ 
uitkeeringen en verstrekkingen, een en antler 
voor zoover zij niet met een bron van in
komen in verband staan. Tot de persoon
lijke verplichtingen behooren niet renten 
uitkeeringen en verstrekkingen, welke ver~ 
schuldigd zijn aan bloed- en aanverwanten 
van den werknemer in de rechte linie en in 
den tweeden graad der zijdlinie, tenzij zij de 
tegenwaarde vormen voor een door den ge
nieter aan den werknemer gedane praestatie. 
Tot de persoonlijke verplichtingen behooren 
evenmin uitgaven ter zake van onderhoud van 
de echtgenoote, tenzij de echtgenooten duur
zaam gescheiden !even. 11 . 

(2) Het vierde lid van artikel 13 wordt 
het vijfde lid en het vijfde lid van dit artikel 
wordt het zesde lid. 

(3) In artikel 13 wordt een nieuw vierde 
lid ingevoegd, Juidende: 

11 (4) Mede worden als persoonlijke ver
plichtingen aangemerkt premien voor lijf
renten, voor zoover zij niet vallen onder 
artikel 6, letter d, en vcr geheel kalenderjaar 
ten hoogste bedragen 

voor een werknemer, vallende in groep I 
(artikel 8, lid 4), .. ..... f 600,-; 

voor een werknemer, vallende in groep II 
(artikel 8, lid 3), . . . . . . f 1200,-; 

voor een werknemer, vallende m groep III 
en aanspraak hebbende op aftrek voor niet 
meer dan drie kinderen (artikel 8, lid 6), 
•... . .... . . . . . .. f 1500,-; 

voor een werknemer, vaJlende in ~roep Ill 
en aanspraak hebbende op aftrek voor meer 



N°. 157-158 

derermassigung gewahrt wird (§ 8, Absatz 6) 
. . . . . . • . 1800,- Gulden.". 

V. 
Im § 14, Absatz 2, Buchstabe b, ist nach 

dem Worte ,,Arbeitnehmers" einzufiigen: 
,,seines Ehegatten. " . 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am I. September 
1941 m Kraft. 

Den Haag, am 29. Juli 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschii.fte 
beauftragt) : 

H. POSTMA. 

N°, 158, 

6. Augustus 194r. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Soziale Angelegenheiten und fiir Finan
zen iiber die Ausgleichsabgabe (Aus
gleichsabgabeverordnung 1941). (Ver
ordnungsblatt, Stuck 34.) 

Auf Grund des § l der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Vre
ordnung Nr. 3/ 1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

(1) Von Arbeitgebern wird eine Aus
gleichsabgabe erhoben. 

(2) Arbeitgeber ist, wer einem Arbeit
nehmer Lohn schuldet. Arbeitnehmer ist, 
wer nach den §§ 2 und 3 der Lohnsteuerver
ordnung 1940 (Nr. 224/ 1940) und den dazu 
erlassenen Durchfiihrungsvorschriften der 
Lohnsteuer unterliegt. 

§ 2 . 

(1) Die Abgabe wird nach dem Lohn 
bemessen. 

(2) Der Lohn bestimmt sich nach den 
§§ 4 bis 6 der Lohnsteuerverordnung 1940 
und den dazu erlassenen Durchfiihrungsvor
schriften. Als Lohn gilt jedoch nicht : 

1) Lohn aus einem friiheren Dienstver
hii.ltnis des Empfangers oder eines anderen; 

2) Vergiitung, die Gesellschaften, Ge
nossenschaften und andere juristische Per
sonen ihren Aufsichtsratmitgliedem ge
wahren; 

3) Lohn, der ausschliesslich oder nahezu 
ausschliesslich fiir die Verrichtung von haus
lichen Arbeiten im Haushalt von Privat
personen bezogen wird ; 

4) Lohn, der aus einem offentlichrecht
lichen Dienstverhaltnis bezogen wird, ohne 
dass ein Arbeitsvertrag vorliegt; 

5) Lohn, den eine Lehrkraft an einer 
Unterrichtsanstalt bezieht, wenn der Lehr
kraft von Staats +vegen ein Ruhegehalt ge
wahrleistet ist ; 
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dan drie kinderen (artikel 8, lid 6). . . . . 
. •.. f 1800,-.". 

V. 
In artikel .. 14, lid 2 , letter b, wordt na 

,,werknemer, ingevoegd: ,,diens echtge-
noote,". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1941. 

's-Gravenhage, den 29 Juli 1941. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA. 

N °. 158. 

6 Augustus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financien be
treffende de vereveningsheffing (Besluit 
op de Vereveningsheffing 1941) . (Ver
ordeningenblad, Stuk 34.) 

Op grond van § l der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris v oor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

(1) Van werkgevers wordt een vereve
ningsheffing geheven . 

(2) Als werkgever wordt beschouwd hij, 
die aan een werknemer loon verschuldigd is. 
Als werknemer wordt beschouwd hij, die 
volgens de artikelen 2 en 3 van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940 (N°. 224/ 1940) en 
de met ·betrekking tot die artikelen uitge
vaardigde uitvoeringsvoorschriften aan de 
loonbelasting is onderworpen. 

Artikel 2. 

(1) De hefting wordt naar den maatstaf 
van het loon geheven. 

(2) Het loon wordt opgevat en berekend 
volgens de ·artikelen 4, 5 en 6 van het Be
sluit op de Loonbelasting 1940 en de met 
betrekking tot die artikelen uitgevaardigde 
uitvoeringsvoorschriften, met dien ver
stande , dat niet als loon worden aangemerkt: 

1) belooningen, welke uit een vroegere 
dienstbetrekking van den genieter of van 
een antler worden genoten; 

2) belooningen, welke als commissaris 
van een vennootschap, vereeniging of andere 
rechtspersoon worden genoten: 

3) belooningen, welke worden genoten 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend wegens 
het verrichten van huiselijke diensten in de 
huishouding van private personen; 

4) belooningen, welke anders dan inge
volge een arbeidsovereenkomst uit een pu
bliekrechtelijke dienstbetrekking worden ge
noten; 

5) belooningen, welke als leerkracht in 
dienst bij een inrichting of instelling van 
onderwijs worden genoten, indien de leer
kracht door het Rijk pensioen is verzekerd; 
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6) Lohn fiir Arbeiten, fiir die dem Ar
beitnehmer <lurch den Staat ein Ruhegehalt 
gewiihrleistet wird; 

7) Lohn, der im Dienst einer offentlich
rechtlichen Korperschaft bezogen wird, wenn 
dem Arbeitnehmer <lurch eine Verordnung, 
die der im Artikel 36 des Invaliditiitsgesetzes 
( Inualiditeitswet) bezeichneten Voraussetzung 
entspricht, eine Invaliditiits- und Altersrente 
gewiihrleistet wird; 

8) Lohn, der im Dienst eines im Eisen
bahngesetz (Spoorwegwet) bezeichneten 
Eisenbahnunternehmens bezogen wird, wenn 
fiir den Arbeitsnehmer eine Regelung ilber 
die Alters- und Invaliditiitsrente besteht, die 
den im Artikel 38 des lnvaliditiitsgesetzes 
bezeichneten Voraussetzungen genilgt; 

9) Lohn, der auf Grund eines Dienst
verhiiltnisses bezogen wird, wenn eine Rege
lung ilber die Alters- und lnvaliditiitsrente 
besteht, die entweder den im Artikel 39 des 
lnvaliditiitsgesetzes oder den im Artikel 40 
dieses Gesetzes bezeichneten Voraussetzun
gen genilgt. 

(3) Als Aufsichtsratmitglieder im Sinne 
des Absatzes 2, Ziffer 2, gelten die Personen, 
die, gleichviel unter welcher Bezeichnung 
die Geschiiftsfilhrung des Vorstandes zu 
ilberwachen haben, auch wenn sie nebenher 
an der Geschiiftsfilhrung beteiligt sind. 

§ 3. 
· (1) Die Abgabe betriigt 4 ½ vom Hundert 

des Lohns. 
(2) Sie entsteht an dem Tage, an dem 

der Lohn ausbezahlt , verrechnet oder in 
einer anderen Weise dem Arbeitnehmer oder 
einem Dritten zur Verfilgung gestellt wird. 
Vorschusszahlungen sind Lohnzahlungen. 

§ 4. 

(1) Die Abgabe wird vom Arbeitgeber 
geschuldet. 

(2) Mit Zustimmung der gemiiss § S der 
Verordnung N°. 217/1940 vom General
sekretiir im Ministerium fiir Soziale Ange
legenheiten beauftragten Behorde (College 
uqn Rijksbemidde/aars) darf der Arbeitgeber 
vom Lohn des Arbeitnehmers einen Betrag 
von 1 ½ vom Hundert einbehalten. 

§ s. 
(1) Der Arbeitsgeber hat die Abgabe -

wenn auch Lohnsteuer einzubehalten war, 
zugleich mit dieser - in sinngemiisser An
wendung der fur die Lohnsteuer geltenden 
Bestimmungen abzufilhren. 

(2) Der Lohn, nach dem sich die Abgabe 
bemisst, und der Betrag der Abgabe sind in 
der im § 19, Absatz 1, der Lohnsteuerverord
nung 1940 bezeichneten Lohnsteueranmel
dung getrennt zu vermerken. 

§ 6. 
Die Lohnsteuer und die Einkommensteuer 

werden von dem Betrag erhoben, der nach 
Abzug der nach § 4, Absatz 2, einbehaltenen 
Abgabe ilbrigbleibt. 

§ 7. 
Die §§ 22 bis 24 und 26 bis 40 der Lohn-

6) belooningen voor verrichten arbeid, 
indien den werknemer te dier zake door het 
Rijk pensioen is verzekerd; 

7) belooningen. welke in dienst van een 
publiekrechtelijk lic-haam worden genoten. 
indien den werknemer bij een verordening, 
welke voldoet aan de in artikel 36 der In
validiteitswet gestelde voorwaarde, pensioen 
is verzekerd bij invaliditeit en ouderdom; 

8) belooningen, welke in dienst van een 
ondernemer van een spoorwegdienst, als be
doeld bij de Spoorwegwet, worden genoten, 
indien voor den werknemer een regeling be
treffende pensioen bij invaliditeit en ouder
dom is getroffen, welke voldoet aan de in 
artikel 38 der Invaliditeitswet gestelde voor
waarden. 

9) belooningen, welke ingevolge een 
dienstbetrekking worden genoten, waarbij 
ten aanzien van pensioen bij invaliditeit en 
ouderdom een regeling is getroffen, welke 
voldoet hetzij aan de in artikel 39 der In
validiteitswet, hetzij aan de in artikel 40 der 
lnvaliditeitswet gestelde voorwaarden. 

(3) Onder commissarissen worden voor 
de toepassing van lid 2 , onder 2, verstaan de 
personen, die, onder welken naam ook, be
last zijn met toezicht op het bestuur, onge
acht of zij bijkomstig ook aan de bestuurs
taak deelnemen. 

Artikel 3. 
( 1) De hefting bedraagt 4 ½ ten honderd 

van het loon. 
(2) De hefting is verschuldigd ten dage, 

waarop het loon is uitbetaald, verrekend of 
op eenigerlei andere wijze ter bes·chikking 
van den werknemer of van een der de is ge
steld. Voorschotten worden als uitbetaald 
loon aangemerkt. 

Artikel 4. 
(1) De hefting is verschuldigd door den 

werkgever. 
(2) Met toestemming van de door den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge artikel s der 
Verordening N°. 217/1 94 0 aangewezen in
stantie (College van Rijksbemiddelaars) mag 
de werkgever op het loon van den werknemer 
een bE:drag van 1 ½ ten honderd inhouden. 

Artikel 5. 
(1) De werkgever is verplicht de hefting 

af te dragen - indien ook loonbelasting af
gedragen moet worden tegelijk met deze -
met overeenkomstige toepassing van de be
palingen, welke gelden vooi:; de loonbelasting. · 

(2) Het loon, waarover de hefting is be
rekend, en het bedrag van de hefting worden 
op de aangifte van de loonbelasting, bedoeld 
bij artikel 19, lid I, van het Besluit op de 
Loonbelasting 1940,. afzonderlijk vermeld. 

Artikel 6. 
De loonbelasting en de inkomstenbelasting 

worden slechts geheven over het bedrag, dat 
na de inhouding ingevolge artikel 4, lid 2, 
overblijft. 

Artikel 7. 
De artikelen 22 tot en met 24 en 26 tot 
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steuerverordnung 1940 finden sjnngemasse 
Anwendung. 

§ 8. 
(1) Die Abgabe wird erstmals nach lau

fenden Lohnbeziigen fursolche Lohnzahlungs
zeitraume erhoben, die nach dem 31. August 
1941 enden. Sie wird nicht mehr erhoben 
nach laufenden Lohnbeziigen fur solche 
Lohnzahlungszeitraume, die nach dem 31. 
Dezember 1942 enden. 

(2) Die Abgabe wird erstmals nach sol
chen im § 10, Absatz, 1, der Lohnsteuerver
ordnung 1940 bezeichneten einmaligen Lohn
beziigen erhoben, die nach dem 31. August 
1941 gezahlt werden. Sie wird nicht mehr 
·erhoben nach einmaligen Lohnbeziigen, die 
nach dem 31. Dezember 1942 gezahlt werden. 

§ 9. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als .,Ausgleichsabgabever-

ordnung 1941" zitiert. ' 

Den Haag, am 6 . August 1941. 

Der G.-S. im Min . fiir Soziale Ange
[egenheiten (mit der Wahrnehmung 
der Geschiifte beauftragt) : 

R. A. VERWEY. 

Die G.-S. im Ministerium fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschiifte 
beauftragt) : 

N°. 159. 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
H . POSTMA. 

1941 

en met 40 van het Besluit op de Loonbelas
ting 1940 zijn van overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel 8. 
(1) De hefting wordt voor de eerste maal 

geheven naar den maatstaf van de loonen 
over loontijdvakken, welke na 31 Augustus 
1941 eindigen, en wordt niet meer geheven 
naar den maatstaf van de loonen over loon
tijdvakken, welke na 31 December 1942 
eindigen. 

(2) De hefting wordt voor de eerste maal 
geheven naar den maatstaf van de in artikel 
10, lid 1, van het Besluit op de Loonbelasting 
1940 bedoelde belooningen, welke na 31 Au
gustus 1941 worden betaald, en wordt niet 
meer geheven naar den maatstaf van zoo
danige belooningen, welke na 31 December 
1942 worden betaald. 

Artikel 9. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,.Besluit 

op de Vereveningshefting 1941 " . 

's-Gravenhage, 6 Augustus 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken : 

R . A. VERWEY. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien: 

N°. 159. 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
H. POSTMA. 

9. Juli 1941. VERORDNUNG der Gene- 9 Juli 1941. BESLUIT van de Secreta-
ralsekretare in den Ministerien fur So- - rissen-Generaal van de Departementen 
ziale Angelegenheiten und fur Finanzen van Sociale Zaken en van Financien be-
iiber eine zeitweilige Erhohung be- treffende tijdelijke verhooging van be-
stimmter Sozialversicherungsrenten paalde sociale verzekeringsrenten met 
durcl} Gewahrung eines Sonderzuschla- een bijzonderen toeslag. (Verordeningen-
ges. (Verordnungsblatt, Stuck 34.) blad Stuk 34.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. Op grond van § I der Verordening No. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver- 23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
ordnung Nr. 3/ 1940 des R eichskommissars 2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 van den 
fur die besetzten niederlandischen Gebiete Rijkscommissaris voor het bezette N eder-
wird verordnet: landsche gebied wordt bepaald: 

§ I. 

Die in den folgenden Bestimmungen naher 
bezeichneten Sozialversicherungsrenten wer
den vorlaufig in der Zeit vom 1. Juli 1941 
bis 31. Dezember 1942 durch Gewahrung 
eines Sonderzuschlages erhoht . Der Sonder
zuschlag wird in Hundertteilen des tatsach
lichen Betrages der entsprechenden Rente 
berechnet. · 

§ 2. 

( 1) Der Sonderzuschlag betragt : 
1) fur Renten nach den Artikeln 74, 369, 

370 und 374 d es Invaliditatsgesetzes (lnva
liditeitswet) und nach Artikel 28 des Alters
versicherungsgesetzes 1919 (Ouderdomswet 
1919) 25 vom Hundert ; 

Artikel 1. 
De in de volgende artikelen bedoelde so

ciale verzekeringsrenten worden voorloopig 
voor den duur van I Juli 1941 tot en met 
31 December 1942 verhoogd met een bij 
zonderen toeslag. Deze toeslag wordt vast
gesteld in honderdsten van het bedrag der 
te verhoogen renten. 

Artikel 2. 

(1) De bijzondere toeslag bedraagt: 
1) voor renten, toegekend ingevolge de 

artikelen 74, 369 , 370 en 374 der Invalidi
teitswet en ingevolge artikel 28 der Ouder
domswet 1919, 25 ten honderd; 
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2) fi.ir Renten nach Artikel 7I des lnva
liditatsgesetzes 50 vom Hundert, sofern aber 
der Empfanger einer solchen Rente das 65. 
Lebensjahr _vollendet hat , 25 vom Hundert . 

12) 1st der Rentenberechtigte (Absatz r) 
verheiratet, so erhiiht sich der Sonderzu
schlag, um 25 vom Hundert. Das Gleiche 
gilt, wenn der Rentenberechtigte verwitwet 
oder seine Ehe geschieden ist und Kinder 
vorhanden sind, die im Falle seines Todes 
Anspruch auf Waisenrente nach d en Vor
schriften des lnvaliditatsgesetzes hatten. 

(3) Sind Kinder der im Absatz 2 bezeich
neten Art vorhanden, so erhiiht sich der 
Sonderzuschlag i.iberdies fi.ir jedes Kind um 
je 20 vom Hundert, hiichstens jedoch fi.ir 
sechs Kinder . 

§ 3 . 
(I) Ein Sonderzuschlag wird ferner zu 

den nach den §§ Ia und 2 des zweiten Teiles, 
zweites Hauptsti.ick, des lnvaliditatsgesetzes 
zuerkannten Witwen- und Waisenrenten 
gewahrt. Er betragt 50 vom Hundert. 

(2) Sind nach dem Tode des Rentenbe
rechtigten Witwen- und Waisenrenten gleich
zeitig angefallen, so erhiiht sich der Sonder
zuschlag nach Absatz I fi.ir jede Waise, die 
Anspruch auf Waisenrente hat, um 25 vom 
Hundert, hiichstens iedoch fi.ir sechs Waisen. 
Sind ausschlieslich Waisenrenten angefallen 
und sind mehr als drei Waisen vorhanden, 
so erhiiht sich der Sonderzuschlag nach Ab
satz I von der dritten bezugsberechtigten 
Waise angefangen um je 25 vom Hundert , 
hiichstens jedoch fi.ir vier Waisen. 

§ 4 . 
Die Sonderzuschlage im Sinne dieser Ver

ordnung haben bei der Beurteilung des Vor
liegens der in den bestehenden Untersti.it
zungs- (Fi.irsorge-)regelungen festgesetzten 
Voraussetzungen und bei der Bemessung von 
Fi.irsorgeleistungen ausser Betrachtzu bleiben. 

§ 5. 
Die Mittel fi.ir die Rentenerhiihungen nach 

den vorstehenden Vorschriften werden vom 
Staat aufgebracht. Dieser tragt auch die mit 
der Durchfi.ihrung verbundenen und von der 
Staatsversicherungsbank (Rijksverzekerings
'bank) ordnungsgemass nachgewiesenen Ver
waltungskosten. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indun!( in Kraft und am 31. Dezember 1942 
ausser Kraft. 

Den Haag, am 9. Juli 194r. 
Der. G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen

heiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschiifte beauftragt) : 

R. A. VER WEY . 
.Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 

(mit der Wahrnehmung der Geschiifte 
beauftragt) : 

M . M. Rosr VAN TONNINGEN. 

2) voor renten, toegekend ingevolge ar~ 
tikel 7 I der Invaliditeitswet, 50 ten honderd ; 
indien echter de ontvanger eener zoodanige 
rente bij de toekenning daarvan den 65-
jarigen leeftijd heeft overschreden, bedraagt 
de toeslag 25 ten honderd. 

(2) Indien degene, die in het genot is van 
een rente, als in het eerste lid bedoeld, ge
huwd is, wordt de bijzondere toeslag met 
25 ten honderd verhoogd. Hetzelfde geldt, 
ingeval de rentetrekker weduwnaar is of van 
echt is gescheiden en hij kinderen heeft, die 
bij zijn overlijden naar de bepalingen der In
validiteitswet aanspraak zouden hebben op 
weezenrente. 

(3) lngeval de rentetrekker kinderen 
heeft , als in lid 2 bedoeld, wordt de bijzon
dere toeslag verhoogd met 20 ten honderd 
voor elk kind, tot ten hoogste voor zes kin
deren. 

Artikel 3. 
(r) Een bijzondere toeslag wordt ver

leend op de naar §§ ra en 2 van de Tweede 
Afdeeling, Tweede Hoofdstuk der Invalidi
teitswet , toegekende weduwen- en weezen
renten. Deze toeslag bedraagt 50 ten hon
derd. 

(2) Indien bij het overlijden van den ver
zekerde tegelijkertijd weduwenrente en w.ee
zenrente zijn toegekend, wordt de bijzondere 
toeslag , bedoeld in het eerste lid. verhoogd 
met 25 ten honderd voor elk kind, dat wee
zenrente ontvangt, echter voor ten hoogste 
zes kinderen. lndien uitsluitend weezenrente 
is toegekend en er meer dan drie kinderen 
zijn , wordt de toeslag, bedoeld in het eerste 
lid, verhoogd met 25 ten honderd voor elk 
kind boven een aantal van twee, doch voor 
ten hoogste vier kinderen. 

Artikel 4. 
De bijzondere toeslagen in den zin van 

dit besluit blijven voor de beoordeeling van 
de aanspraak op steun k rachtens eenige door 
de Overheid vastgestelde steunregeling en bij 
de vaststelling van het bedrag van zooda
nigen steun buiten aanmerking. 

Artikel 5. 
De middelen voor de dekking van de 

rentenverhoogingen, overeenkomstig de 
voorgaande artikelen, worden opgebracht 
door den Staat. De Staat draagt mede de aan 
de uitvoering van dit besluit verbonden ad
ministratiekosten, welker bestaan door de 
Rijksverzekeringsbank behoorlijk wordt aan
getoond. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging en treedt op 31 December 
1942 buiten werking. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1941. 

De wnd. S.-G. vnq het Dep. van Sociale Zaken : 
R. A. VERWEY. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financiiin : 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 
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N °. 160. 

I. August 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Soziale Angelegenheiten iiber das Kran
kenkassenwesen (Krankenkassenverord
nung). (Verordnungsblatt , Stuck 34.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. .3/ 1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Krankenkassen (ziekenfonds) im Sinne 
dieser Verordnung sind die vom General
sekretar im Ministerium fiir Soziale Ange
legenheiten anerkam1ten Einrichtungen jeder 
Art zum Zwecke der Durchfiihrung der Ver
sicherung von Personen fiir den Fall der 
Krankheit in dem durch die nachfolgenden 
Vorschriften festgesetzten Mindestumfang. 

§ 2. 

(1) Das Recht, den Abschluss einer sol
chen Versicherung zu beantragen, steht 
jedem zu, sofern sein Einkommen nicht das 
durch Satzung oder sonstige Vorscprift fest
gesetzte zulassige Hiichsteinkommen iiber
steigt. 

(2) Die Krankenkasse kann jedoch den 
Abschluss der Versicherung von der Er
fiillung so11stiger satzungsmassig festgesetz
ter Voraussetzungen abhangig machen. 

§ 3. 
(1) Die nach den Vorschriften des Kran

kenversicherungsgesetzes (Ziektewet) in seiner 
jeweils geltenden Fassung versicherungs
pflichtigen Personen sind bis zu dem dort 
festgezetzten Hiichsteinkommen zu ver
sichern. § 2, Absatz 2, gilt fiir diese Personen 
nicht . 

(2) Die Versicherung der im Absatz 1 
bezeichneten Personen nach den Bestim
mungen dieser Verordnung (unmit t elbar Ver
sicherte) erstreckt sich auch auf die Ange- . 
hiirigen (mittelbar Versicherte), fiir deren 
Unterhalt der unmittelbar Versicherte zu 
sorgen hat . 

(3) Wer als Angehiiriger im Sinne des 
Absatzes 2 gilt , bestimmen die Durch
fiihrungsvorschriften. 

§ 4 . 
Gegen s tand d e r Versic h e rung is t Kranken

pflege und Sterbegeld . 

§ 5 . 
(1) Die Krankenpflege umfasst: 
1) arztliche einschliesslich fach- und 

zahnarztliche Hilfe, geburtsarztliche und 
Hebammenhilfe sowie Krankenhaus-(Sana
toriums-)pflege; 

2) Versorgung mit den notwendigen 
Arzneimitteln, Heilbehelfen einschliesslich 
der Hilfsmittel zur Vorbeugung, Behandlung 
der Krankheit oder Gebrecnen und zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit . 

N °. 160. 

1 Augustus 1941 . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende het 
ziekenfondswezen (Ziekenfondsenbe
sluit) . (Verordeningenblad, Stuk 34.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Ziekenfondsen in den zin van dit besluit 
zijn de door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken erkende in
stellingen van iederen aard, welker doe! is de 
uitvoering van de verzekering van personen 
in geval van ziekte overeenkomstig de in de 
volgende artikelen vastgestelde minimum
eischen. 

Artikel 2. 

(1) Ieder, wiens inkomen niet de bij de 
statuten van het ziekenfonds of bij eenig 
ander voorschrift vastgestelde inkomens
grens te boven gaat, heeft het recht te vor
deren, dat hij tot het sluiten van een ver
zekering, als in artikel 1 bedoeld, wordt toe
gelaten . 

(2) Het ziekenfonds is echter bevoegd het 
toetreden tot de verzekering afhankelijk te 
stellen van het voldoen aan andere bij de 
statuten vastgestelde vereischten. 

Artikel 3. 
(1) Voor de personen, die naar de voor

schriften der Ziektewet , zooals die wet thans 
luidt of bij nadere wijzigingen komt te luiden, 
verzekeringsplichtig zijn, kan de inkomens
grens, bedoeld in artikel 2 , lid 1, niet lager 
worden gesteld dan in de Ziektewet is be
paald. Voor deze personen blijft het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 2 buiten toe
passing. 

(2) De verzekering overeenkomstig de be
palingen van dit besluit van de in het eerste 
lid bedoelde personen (rechtstreeks-verzeker
den) strekt zich mede uit tot de leden van 
hun gezin (indirect-verzekerden) , wier kost
winner zij zijn . 

(3) Wie als leden van het gezin in den 
zin van het tweede lid zijn te beschouwen, 
wordt bij nader uitvoeringsvoorschrift vast
gesteld. 

Artikel 4 . 
Voorwerp der verzekering is geneeskun

dige verzorging en geldelijke_ uitkeering bij 
overlijden . 

Artikel 5 . 
(I) De geneeskundige verzorging omvat: 
1) geneeskundige hulp, met inbegrip van 

specialistische hulp en tandheelkundige hulp, 
verloskundige hulp bij bevalling door genees
kundige of vroedvrouw, alsmede verpleging 
in ziekenhuis of sanatorium ; 

2) verstrekking van de noodzakelijke 
genees- en heelmiddelen, met inbegrip van 
de kunstmiddelen voor het voorkomen en de 
behandeling van ziekte of gebreken en voor 
het herstel der arbeidsgeschiktheid. 
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(2) Die Krankenpflege ist vom Beginn 
der Krankheit an zu gewahren. 

§ 6. 
(1) Sterbegeld wird beim Tode des un

mittelbar Versicherten und beim Tode emes 
mittelbar Versicherten im Sinne des § 3, 
Absatz 2, (Familiensterbegeld) gezahlt. 

(2) Sterbegeld und Familiensterbegeld 
kiinnen dem Betrage nach verschieden fest
gesetzt werden. Die Durchfuhrungsvor
schriften kiinnen Mindestbetrage vorsehen. 

§ 7, 
(1) Die Beschrankung der Versicherung 

auf einzelne der in den §§ 4 bis 6 bezeichneten 
Leistungen ist zulassig; ebenso kiinnen die 
Leistungen ihrem Umfange und Ausmass 
nach abgestuft werden (Versicherungsklas
sen). 

(2) Absatz I gilt fur die Versicherung der 
im § 3 bezeichneten Personen nicht. Die Ver
sicherung dieser Personen hat alle in den 
§§ 4 bis 6 angefuhrten Leistungen in einem 
m den Durchfuhrungsvorschriften festzu
setzenden Ausmass zu umfassen. 

(3) Den mittelbar Versicherten (§ 3, Ab
satz 2) steht der Anspruch auf die im § 5 
bezeichneten Versicherungsleistungen in dem 
gleichen Umfange und Ausmass wie den un
mittelbar Versicherten zu. 

§ 8. 
(1) Die Satzung der Krankenkasse kann 

an Stelle der Leistungen der Krankenpflege 
teilweisen oder vollen Ersatz der dem Ver
sicherten hierfur erwachsenen tatsachlichen 
Kosten vorsehen. 

(2) Absatz I gilt nicht fur die Versiche
rung der im § 3 bezeichneten Personen. Aus
nahmefalle kiinnen die Durchfuhrungsvor
schriften vorsehen. 

§ 9 . 
(1) Fur die Versicherung erheben die 

Krankenkassen Beitrage (Pramien) ; diese 
Beitrage (Pramien) kiinnen ihrer Hiihe nach 
entsprechend dem Umfange der abgeschlos
senen Versicherung und dem Ausmass der 
versicherten Leistungen verschieden festge
setzt werden. 

(2) Fur die Versicherung der im § 3 be
zeichneten Versicherten gilt Absatz I nicht; 
fur diese Versicherten ist ein den ihnen zuge
sicherten Leistungen entsprechender ein
heitlicher Beitragssatz in Hundertteilen des 
Arbeitsverdienstes festzusetzen. Der zulassige 
Hochstbeitrag wird in den Durchfiihrungs
vorschriften bestimmt. 

§ 10. 

(1) Der Beitrag nach § 9, Absatz 2, ist 
vom Versicherten und seinem Arbeitgeber 
je zur Halfte zu zahlen. 

(2) Wer als Arbeitgeber gilt, ist nach den 
Vorschriften des Krankenversicherungsge
setzes zu beurteilen. Dern Arbeitgeber steht 

(2) De geneeskundige verzorging meet 
warden verleend vanaf het begin der ziekte. 

Artikel 6. 
(1) Uitkeering b ij overlijden wordt ver

strekt bij het overlijden van den rechtstreeks
verzekerde en bij het overlijden van een 
indirect-verzekerde in den zin van artikel 3, 
lid 2, (gezinsoverlijdensgeld). 

(2) De uitkeering bij overlijden van den 
rechtstreeks-verzekerde en het gezins-over
lijdensgeld kunnen op een verschillend be
drag warden vastgesteld. Bij uitvoerings
voorschrift kan een minimumbedrag warden 
vastgesteld. 

Artikel 7. 
(1) De verzekering kan warden beperkt 

tot bepaalde der in de artikelen 4 tot en met 
6 aangeduide verstrekkingen. Eveneens kan 
warden bepaald, dat de verstrekkingen naar 
omvang worden begrensd (verzekerings
klassen). 

(2) Het eerste lid geldt niet voor de ver
zekering der in artikel 3 bedoelde personen. 
De ve1zekering van deze personen moet om
vatten alle in de artikelen 4 tot en met 6 
aangegeven verstrekkingen in den bij uit
voeringsvoorschrift vast te stellen omvang. 

(3) De indirect-verzekerden (artikel 3, 
lid 2) hebben dezelfde aanspraak op de in 
artikel 5 omschreven verstrekkingen, als 
waarop de rechtstreeks-verzekerden aan
spraak hebben. 

Artikel 8. 
(1) De statuten van het ziekenfonds kun

nen bepalen, dat in plaats van de genees
kundige verzorging, gedeeltelijke of geheele 
vergoeding wordt verleend aan den verzeker
de voor de door hem voor de geneeskundige 
verzorging gemaakte werkelijke kosten. 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepassing 
met betrekking tot de verzekering der in 
artikel 3 bedoelde personen. Bij uitvoerings
voorschrift kan echter voor uitzonderings
gevallen anders warden bepaald. 

Artikel 9. 
(1) De ziekenfondsen heffen verzeke

ringsbijdragen (premien) voor de verzekering. 
De hoogte van deze bijdragen kan worden 
vastgesteld naar gelang van den omvang van 
de voorziening, waarop de verzekering aan
spraak geeft. 

(2) - Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor de verzekering der in artikel 3 be
doelde verzekerden. Voor deze verzekerden 
moet de premie overeenk mend met de hun 
verzekerde verstrekkingr,n worden vastge
steld in een percentage van hun loon. Bij uit
voeringsvoorschrift wordt vastgesteld op 
welk percentage van het loon de premie ten 
hoogste mag worden vastgesteld. 

Artikel 10. 

(1) De overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
verschuldigde premie komt voor de helft 
voor rekening van den verzekerde en voor de 
helft voor rekening van zijn werkgever. 

(2) Wie als werkgever geldt, wordt be
oordeeld naar de bepalingen der Ziektewet. 
De werkgever is niet bevoegd invloed uit te 
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-auf die Wahl der Krankenkasse fiir die 
Durchfiihrung der Versicherung seines Ar
beitnehmers kein Einfluss zu, es sei denn, 
dass der Arbeitgeber allein oder eine Ver
-einigung von Arbeitgebern, der er als Mit
.glied angehiirt , eine Krankenkasse unter
halt , auf die die Bestimmungen des § 11, 
Absatz 3, zutreffen . 

(3) Die Einziehung der Beitrage und das 
-einzuhaltende Verfahren werden durch die 
Durchfiihrungsvorschriften geregelt. 

§ l I. 

(1) Die Anerkennung einer im § 1 be
zeichneten Einrichtung als K rankenkasse 
{ziekenfonds) obliegt auf Antrag dem Gene
ralsekretar im Ministerium fiir Soziale An
gelegenheiten. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
<iieser Verordnung bestehenden Einrichtun
gen der im § 1 bezeichneten Art bediirfen 
gleichfalls der Anerkennung. 

(3) Krankenkassen , die die Versicherung 
<ler im § 3 angefiihrten P ersonen durchfiihren , 
bediirfen iiberdies noch der Zulassung. Ober 
die Zulassung entscheidet der Generalsekretar 
im Ministerium fiir Soziale Angelegenheiten. 

(4) Krankenkassen, deren Zulassung nach 
Absatz 3 genehmigt wurde, haben die Be
zeichnung ,,Allgemeine Krankenkasse" (Al
gemeen Ziekenfonds) zu fiihren. Diese Be
zeichnung ist gesetzlich geschiitzt; ihr Miss
brauch ist strafbar. 

(5) Das Nahere iiber aie Anerkennung 
und die Zulassung sowie iiber den Schutz 
der im Absatz 4 erwahnten Bezeichnung 
regeln die Durchfiihrungsvorschriften . 

§ 12 . 

(1) Die Krankenkassen im Sinne dieser 
Verordnung unterliegen der Staatsaufsicht. 
Diese erstreckt sich auch auf die P riifung 
und tl'berwachung der finanziellen Gebarung. 

(2) Die Aufsicht wird vom General
sekretar im Ministerium fiir Soziale Ange
legenheiten ausgeiibt. Er kann Kranken
kassen vereinigen oder aufliisen. 

(3) Die Voraussetzungen fiir die Ver
einigung und At!fliisung von Krankenkassen 
und die erforderlichen Anordnungen iiber 
die Vermiigensauseinandersetzung und die 
Geschaftsabwicklung der in ihrem Bestand 
geanderten oder aufgeliisten Kassen werden 
in den Durchfiihnmgsvorschriften geregelt. 

§ 13. 

(1) Der Generalsek1etar im Ministerium 
fiir Soziale Angelegenheiten kann den Gene
raldirektor fiir die Volksgesundheit im Mi
nisterium fiir Soziale Angelegenheiten mit 
der Aufsicht iiber die Krankenkassen beauf
tragen . Dieser fiihrt in dieser Eigenschaft die 
Bezeichnung ,,Aufsichtskommissa r fiir die 
Krankenkassen" (Commissaris, belast menhet 
toezicht op de ziekenfondsen) . Zu seiner Uter
stiit zune: wird ein Beirat bestimmt. 

(2) Der Beirat besteht aus auf dem Ge
biete der Volksgesundheit , der Sozialver
sicherung und der Privatversicherung fach
kundigen Beamten, aus Vertretern der Ver
sicherten und Vertretern der Aerzte sowie 
sonstiger Personenkreise, die bei der Ge
wahrung der Leistungen der Krankenpflege 

oefenen op de keuze van den werknemer, bij 
welk ziekenfonds hij zich wenscht te ver
zekeren, tenzij de werkgever of een vereeni
ging van werkgevers, van welke de werkgever 
lid 1s, een ziekenfonds in stand houdt, waarop 
de bepalingen van artikel II, lid 3, toepassing 
vinden. 

(3) Bij uitvoeringsvoorschrift warden 
nadere regelen gegeven omtrent de inning der 
premien. 

Artikel 11. 

(1) De erkenning van een in artikel 1 be
doelde instelling als ziekenfonds geschiedt op 
verzoek van die instelling door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken. 

(2) De op het tijdstip van in werking 
treden van dit besluit bestaande instellingen 
als b edoeld in artikel 1 , behoeven om te kun
nen blijven voortbestaan de in het eerste lid 
bedoelde erkenning. 

(3) Ziekenfondsen, welke de verzekering 
der in artikel 3 bedoelde personen uitvoeren, 
behoeven bovendien toelating. Over deze 
toelating beslist de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken. . 

(4) Ziekenfondsen, welke de in lid 3 be
doelde toelating hebben verkregen, zijn ver
plicht zich te noemen ,,Algemeen Zieken
fonds". Het voeren van deze benaming, zon
der daartoe gerechtigd te zijn , is strafbaar. 

(5) Bij uitvoeringsvoorschrift warden re
gelen gegeven omtrent de erkenning en de 
toelating, zoomede omtrent de bescherming 
van de in het vierde lid aangeduide benaming. 

Artikel 12 . 

(1) De ziekenfondsen in den zin van dit 
besluit zijn onderworpen aan een Staatstoe
zicht. Dit toezicht strekt zich mede uit over 
het geldelijk beheer van het ziekenfonds. 

(2) H et toezicht wordt uitgeoefend door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken. Deze is bevoegd 
ziekenfondsen te vereenigen of te ontbinden. 

(3) Bij uitvoeringsvoorschrift warden re
gelen gegeven omtrent de gevallen, waarin 
tot vereeniging of ontbinding van zieken
fondsen kan warden overgegaan , en omtrent 
de regeling en de afwikkeling van de zaken 
der vereenigde of ontbonden ziekenfondsen. 

Artikel 13. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken is bevoegd den 
directeur-generaal der Volksgezondheid van 
genoemd Departement met het toezicht op 
de ziekenfondsen te belasten . Deze heeft in 
die hoedanigheid den titel van ,, Commissaris 
belast met het toezicht op de ziekenfond: 
sen" . Hij wordt b ij dat toezicht bijgestaan 
door een raad van bijstand . 

(2) De raad van bijstand bestaat uit op 
het. gebied der volksgezondheid, der sociale 
verzekering en der private verzekering des
kundige ambtenaren, uit vertegenwoordigers 
der verzekerden en uit vertegenwoordigers 
der geneeskundigen en van de kringen der 
andere personen, die bij .het verleenen van 
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von den Krankenkassen zur Mitwirkung 
herangezogen werden. Die Zahl der Ver-
1:reter jeder dieser drei Gruppen ist gleich 
hoch und betragt mindestens drei, hiichstens 
jedoch sechs. 

§ r4. 
Die beamteten Beiratsmitglieder (Stell

vertreter) werden im Einvernehmen mit -den 
beteiligten Ministerien, die iibrigen Beirats
mitglieder (Stellvertreter) nach Anhiirung 
der die Arbeitnehmer und die sonstigen Per
sonengruppen vertretenden Kiirperschaften 
oder Vereinigungen vom Generalsekretar im 
Ministerium fiir Soziale Angelegenheiten er
nannt und entlassen. 

§ r5. 
(r) Der Beirat u nterstiitzt und berat den 

Aufsichtskommissar in der Aufsicht iiber die 
KrankenKassen. 

(2) Seine Rechtsstellung und Aufgaben 
werden du rch die Durchfiihrungsvorschrif
ten bestimmt. 

(3) Der Aufsichtskommissar bestellt den 
zum Mitglied ernannten, auf dem Gebiete der 
Sozialversicherung fachkundigen Beamten zu 
seinem Stellvertreter. 

(4) Der Aufsichtskommissar oder sein 
Stellvertreter leitet die Verhandlungen. Er 
kann zu den Beratungen von Fall zu Fall 
Sachverstandige zuziehen. 

(5) Zur Deckung der durch die Aufsicht 
erwachsenden Kosten haben d ie Kranken
kassen im Sinne dieser Verordnung eine Auf
sichtsgebiihr zu entrichten . Ober die Hiihe 
dieser Gebiihr und die Art der Aufbringung 
bestimmt der Generalsekretar im Ministerium 
f iir Soziale Angelegenheiten Naheres. 

§ r6. 
(r) Diese Verordnung tritt am r. No

vember r94r in Kraft . 
(2) Sie wird als ,.Krankenkassenverord

nung " zitiert. 

Den Haag , am r. August r94r. 

Der G.-S. im Ministerium fur Soziale 
Ange/egenheiten (mit der Wahrneh
mung der Geschiifte beauftragt) : 

R . A. VERWEY. 

N °. 161. 

I. August I94I. VER0RDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Soziale Angelegenheiten, wodurch das 
Krankenversicherungsgesetz erganzt und 
abgeandert wird. ( Verordnungsblatt, 
Stuck 34.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/ 1940 und gemass den ,§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/ 1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
v,'ird verordnet : 

de onderscheiden onderdeelen der genees
kundige v erzorging hun medewerking aan 
de ziekenfondsen hebben te verleenen. Het 
aantal van de vertegenwoordigers is voor elk 
dezer drie groepen hetzelfde en bedraagt ten 
minste drie en ten hoogste zes. 

Artikel r4 . 
De ambtelijke leden van den raad van bij

stand en hun plaatsvervangers worden door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken benoemd en ont
slagen in overleg met de betrokken Departe
menten; de overige leden en hun plaatsver
vangers worden door den vorengenoemden 
Secretaris-Generaal benoemd en ontslagen, 
gehoord de organisaties, welke de werk
nemers en de overige groepen der belangheb
benden vertegenwoordigen. 

Artikel r5. 
(r) De raad van bijstand staat den Com

missaris, bedoeld in artikel 13, lid 1, bij in 
het toezicht op de ziekenfondsen. 

(2) Bij uitvoeringsvoorschrift worden re
gelen gegeven omtrent de werkwijze van den 
raad van bijstand . 

(3) De Commissaris, bedoeld in artikel 13, 
lid 1, wijst het lid van den raad van bijstand, 
deskundig op het gebied der sociale verzeke
ring, als zijn plaatsvervanger aan. 

(4) De Commissaris of zijn plaatsvervan
ger leidt de beraadslagingen van den raad van 
bijstand. H ij is bevoegd speciale deskun
digen uit te noodigen aan de beraadslagingen 
omtrent een bepaalde aangelegenheid dee! te 
nemen. _ 

(5) De ziekenfondsen zijn gehouden om 
tot bestrijding van de kosten van het toe
zicht een bijdrage op te brengen. 0mtrent de 
hoogte dezer bijdrage en de wijze , waarop de 
bijdrage wordt opgebracht, geeft de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken nadere voorschriften. 

Artikel 16. 
(1) Dit besluit treedt op 1 November 194r 

in werking. 
(2) Het besluit wordt aangehaald onder 

den titel van ,.Ziekenfondsenbesluit". 

's-Gravenhage, l Augustus 194r. 

De wnd. S .-G. van het Dep . van Sociale Zaken : 
R. A. VER WEY. 

I Augustus I94I. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende aanvulling en 
wijziging van de Ziektewet. (Verorde
ningenb(ad, Stuk 34.) 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 -van den 
R ijkscommissaris voor het bezetfe Neder
!andsche gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

Dern Artikel 37 des Krankenversiche
rungsgesetzes (Ziektewet) wird ein weiterer 
Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugefiigt: 

.,8. Aan de echtgenoote alsmede aan 
de dochters, stief- en pleegdochters van 
den verzekerde, die in diens gezin !even, 
wordt bij bevalling voor eenmaal een bij
drage in de kosten der bevalling, groot 
f 55, toegekend." 

(Der Ehefrau sowie den Tochtern, Stief
und Pflegetochtern des Versicherten, die 
mit diesem in hii.uslicher Gemeinschaft 
leben, wird im Falle der Entbindung ein 
einmaliger Wochenhilfebeitrag von 55 
Gulden gewii.hrt.) 

§ 2 . 

Artikel 50 des Krankenversicherungsge
setzes tritt in Wirksamkeit. 

§ 3 . 
Diese Verordnung tritt am I. November 

1941 in Kraft . 

Den Haag, am r. August 1941. 

Der G.-S. im Min isterium fur S oziale 
Ange[egenheiten (mit der Wahrnehmung 
der Geschafte beauftragt) : 

R. A. VERWEY. 

... 
0

• 162. 

22. August z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber die Preis
bildung ,im Warenverkehr mit dem 
Deutschen Reich. (Verordnungsblatt, 
Stuck 35). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) v erordne ich: 

§ l. 

Fur Lieferungen und Leistungen, die aus 
den besetzten niederliindischen Gebieten in 
das Gebiet des Deutschen Reiches erfolgen, 
durfen hochstens die Freise oder Entgelte 
gefordert werden, die innerhalb der besetzten 
niederllindischen Gebiete zulassig sind. 

§ 2 . 

D er Reichskommissar ftir die besetzten 
niederllindischen Gebiete ( Generalkommis
sar fur Finanz und Wirtschaft) oder die von 
ihm ermachtigte Stelle kann ftir die Aus
fuhr aus den besetzten niederlii.ndischen Ge
bieten nach dem Deutschen Reich abwei
chend von § 1 Preise festsetzen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am 1. September 

1941 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord
nung Nr. 6 des Oberbefehlshabers der Hee
resgruppe uber das Verbot von Preiserho-

Artikel I. 
Aan artikel 37 der Ziektewet wordt een 

nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,8. Aan de echtgenoote alsmede aan de 
dochters, stief- en pleegdochters van den 
verzekerde, die in diens gezin !even, wordt 
bij bevalling voor eenmaal een bijdrage in 
de kosten der bevalling, groot f 55 , toege
kend." 

Art ikel 2. 

Artikel 50 der Ziektewet treedt in werking 
met ingang van den datum, waarop dit be
sluit in werking treedt. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt met ingang van l No

vember 1941 in werking. 

's-Gravenhage, l Augustus 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Sociale Zaken : 
R. A. VERWEY. 

N °. 162 . 

22 Augustus z94z . VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
prijsvorming met betrekking tot het 
goederenverkeer met het Duitsche Rijk. 
(Verordeningenblad, Stuk 35). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Voor leveringen en diensten, welke uit het 
bezette Nederlandsche gebied naar het ge
bied van het Duitsche Rijk worden verricht, 
mogen ten hoogste die prijzen of vergoedin
gen warden gevraagd welke binnen het be
zette N ederlandsche gebied zijn toegestaan. 

Artikel 2. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (Commissaris-G eneraal 
voor Financien en Economische Zaken) of 
de door dezen gemachtigde instantie kan, in 
afwijking van het bepaalde in artikel 1, voor 
den uitvoer uit het bezette Neder!andsche 
gebied naar het Duitsche Rijk prijzen vast
stellen. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt op 1 September 

1941 in werking. Op hetzelfde tijdstip treedt 
de Verordening No. 6 van den Opperbevel
hebber der legergroep over het verbod be-
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hungen vom 10. Mai 1940 (Heeresgruppen
Verordnungsblatt fi.ir die besetzten Gebiete, 
1. Ausgabe) ausser Kraft. 

Den Haag, am 22. August 1941. 

Der Reichskommissar liir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

:12. August z94z . ERLASS des Reichskom
missars fi.ir die besetzten niederllindi
schen Gebiete zur Durchfi.ihrung der 
Verordnung Nr. 153/1941 i.iber die Ver
waltung der Universitaten und Hoch
schulen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 35). 

Gemass § 6 meiner Verordnung Nr. 153/ 
1941 i.iber die Verwaltung der Universitaten 
und Hochschulen bestimme ich: 

Die bestimmungen der §§ 2 bis 5 der ge
nannten Verordnung finden auf die Reichs
universitat in Leiden und die Technische 
Hochschule in Delft Anwendung. 

Den Haag, am 22. August 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N°, 164. 

z3. August z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fi.ir Jus
tiz i.iber die Legitimation von Kindem 
niederllindischer Wehrmachtsangehori
ger. (Verordnungsblatt, Sti.ick 35.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l. 

(1) Ein uneheliches Kind, das von sei
nem Vater nicht anerkannt ist, kann den
noch gemass Artikel 329 des Bi.irgerlichen 
Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) legiti
miert werden, wenn 

1) der Vater ein niederllindischer Wehr
machtsangehoriger war, der infolge der 
Kriegshandlungen, die zwischen dem 9. und 
dem 21. Mai 1940 in den Niederlanden oder 
in Belgien stattgefunden haben, gestorben 
ist, und 

2) der Vater die Absicht hatte, die Mut
ter zu heiraten. 

(2) Die Legitimation hat die im Artikel 
333 des Bi.irgerlichen Gesetzbuches umschrie
benen Rechtsfolgen. 

N°. 162-164 

treffende de verhooging der prijzen van IO 

Mei 1940 (,,Heeresgruppen-Verordnungs
blatt fi.ir die besetzten Gebiete, 1. Ausgabe") 
buiten werking. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

22 Augustus z94z. DECREET van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter uitvoering van de 
Verordening No. 153/1 941 betreffende 
het bestuur der universiteiten en hooge
scholen. (Verordeningenblad, Stuk 35). 

In overeenstemming met artikel 6 van 
mijn Verordening No. 153/1941 betreffende 
het bestuur der universiteiten en hoogescho
len bepaal ik : 

De bepalingen der artikelen 2 tot en met 5 
van de bovengenoemde verordening worden 
toegepast op de Rijksuniversiteit te Leiden 
en de Technische H oogeschool te Delft. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- lNQUART. 

N°. 164. 

z3 Augustus z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende wettiging van 
kinderen van Nederlandsche militairen. 
(Verordeningenblad, Stuk 35.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1 940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Aztikel 1 . 

(1) Een natuurlijk kind, dat door zijn 
v-ader niet erkend is, kan niettemin op de 
wijze, voorzien in artikel 329 van het Burger
lijk Wetboek, worden gewettigd, mits: 

1) de vader een Nederlandsch militair 
was, die ten gevolge van krijgsverrichtingen, 
welke tusschen 9 en 21 Mei 1940 in Neder
land of Belgie hebben plaats gehad, is over
leden, en 

2) de vader voomemens was met de moe
der een huwelijk aan te gaan. 

(2) D e wettiging heeft de rechtsgevol
gen, bepaald bij artikel 333 van het Burger
lijk Wetboek. 
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§ 2. 

(1) Die im § 1, Absatz 1, Ziffer 1, be
zeichneten Tatsachen mlissen <lurch eine be
sondere richterliche Entscheidung festgestellt 
werden. 

(:.) Diese Entscheidung ergeht auf einen 
Antrag, den der gesetzliche Vertreter des 
Kindes, bei Lebzeiten der Mutter mit ihrer 
Zustimmung, gegen den Staatsanwalt beim 
Landgericht ( arrondissements-rechtbank), in 
<lessen Sprengel das Kind seinen Wohnsitz 
hat, oder, wenn es keinen inlandischen 
Wohnsitz hat, gegen den Staatsanwalt beim 
Landgericht Amsterdam stellt. 

(3) Der Antrag ist unzulassig, wenn nach 
Artikel 338 des Blirgerlichen Gesetzbuches 
die Anerkennung nicht erfolgen kann. 

§ 3. 
Dern Antrag wird stattgegeben, wenn der 

Verstorbene zwischen dem dreihundertersten 
und dem hundertneunundsiebzigsten Tage 
vor dem Tage der Geburt des Kindes der 
Mutter beigewohnt hat, es sei denn, <lass der 
Antragsgegner glaubhaft macht, <lass inner
halb dieser Frist ein anderer oder mehrere 
andere der Mutter beigewohnt haben oder im 
allgemeinen der Richter der Ansicht ist, <lass 
die Vaterschaft des Verstorbenen berechtig
tem Zweifel unterliegt. 

§ 4. 
(1) Die Bestimmungen des Artikels 344g 

des Blirgerlichen Gesetzbuches finden ent
sprechende Anwendung. 

(2) Der Richter entscheidet erst, nach
dem die nachsten Verwandten des Verstor
benen gehort oder ordnungsgemass geladen 
worden sind. Von ihnen sind vier zu laden. 

(3) Verwandte und Verschwagerte sind 
als solche zeugnisfahig und konnen ihr Zeug
nis nicht unter Berufung auf die Verwandt
schaft oder Schwagerschaft verweigem. 

§ 5. 
Nach Ablauf eines Zeitraums von zwei 

Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung kann der Antrag nicht mehr ge
stellt werden, es sei denn, <lass der General
sekretar im Ministerium flir Justiz flir einen 
besonders gelagerten Fall oder flir eine Grup
pe solcher Falle anderes bestimmt. 

§ 6 . 

(1) Im Verfahren untersucht der Rich
ter von Amts wegen, ob der Vater die Ab
sicht hatte, die Mutter zu heiraten. 

(2) Ueber diese Untersuchung ist ein 
Bericht abzufassen; diesem Berichte sind die 
zur Erlauterung dienlich erscheinenden Be
lege zuzufligen. 

§ 7. 
Die im § 2 erwahnte Entscheidung darf 

ausschliesslich zur Begrlindung eines Antrags 
auf Erteilung eine r Ehelichkeitserklarung 
(brieven van wettiging) nach § 1 benutzt 
werden. 

Artikel 2. 

(1) De feiten, bedoeld in artikel 1, eer
ste lid, onder 1, moeten blijken uit een bij
zondere rechterlijke uitspraak. 

(2) Deze uitspraak wordt gegeven op 
vordering, bij !even der moeder met haar 
toestemming, door den wettelijken vertegen
woordiger van het kind ingesteld tegen den 
officier van justitie bij de rechtbank binnen 
welker arrondissement het kind woonplaats 
heeft, of, bij gebreke van woonplaats binnen 
Nederland, bij de arrondissements-rechtbank 
te Amsterdam. 

(3) De vordering wordt niet toegelaten, 
indien volgens artikel 338 van het Burgerlijk 
Wetboek de erkenning niet kan plaats heb
ben. 

Artikel 3. 
De vordering wordt toegewezen, indien de 

overledene met de moeder gemeenschap heeft 
geha:d tusschen den driehonderd en eersten 
en den honderd negen en zeventigsten dag, 
voorafgaande aan <lien, waarop het ki11d is 
geboren, tenzij de verweerder aannemelijk 
maakt, dat de moeder binnen dezen termijn 
met een of meer anderen gemeenschap heeft 
gehad, of, in het algemeen, de rechter van 
oordeel is, dat het vaderschap van den over
ledene aan gerechtvaardigden twijfel onder
hevig is. 

Artikel 4. 
(1) Het bepaalde bij artikel 344g van 

het Burgerlijk Wetboek vindt overeenkom
stige toepassing. 

(2) De rechter beslist niet dan na ver
hoor of behoorlijke oproeping van de naaste 
bloedverwanten van den overledene. Dezen 
worden ten getale van vier opgeroepen. 

(3) Bloed- en aanverwanten zijn als zoo
danig bekwaam te getuigen en kunnen zich 
als zoodanig van het afleggen van getuigenis 
niet verschoonen. 

Artikel 5. 
De vordering kan niet meer worden inge

steld na verloop van twee jaren, te rekenen 
van den dag van het in werking treden van 
<lit besluit, tenzij de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie anders 
bepaalt voor een bijzonder geval of een groep 
bijzondere gevallen. 

Artikel 6. 
(1) In het geding onderzoekt de rechter 

ambtshalve of de vader voornemens was met 
de moeder een huwelijk aan te gaan. 

(2) Van <lit onderzoek wordt een ver
slag opgemaakt; bij het verslag worden de 
besclieiden gevoegd, welke ter toelichting 
dienstig worden geacht. 

Artikel 7. 
Op de uitspraak, bedoeld in artikel 2, kan 

uitsluitend een beroep worden gedaan bij een 
verzoek tot het verleenen van brieven van 
wettiging ingevolge artikel 1. 
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§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung in Kraft. 

Den Haag, am 13. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
J . J. SCHRIEKE. 

N °. 165. 

20. August z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Volksaufklarung und Ki.inste, des I n
nem und fiir Justiz zur weiteren Rege
lung des Lichtspielwesens (Filmverord
nung 1941) . (Verordnungsblatt, Sttick 
35) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ 1 . 

(1) In den besetzten niederliindischen 
Gebieten darf ein Film offentlich nur vorge
fiihrt werden, wenn er dazu gemiiss den Be
stimmungen dieser Verordnung zugelassen 
ist. 

(2) Jede Filmvorfiihrung gilt als eine 
offentliche, es sei denn, <lass sie 

1) in einer geschlossenen Gesellschaft und 
auf Veranlassung einer Behorde erfolgt; 

2) ausschliesslich zu geschiiftlichen oder 
technischen Zwecken des Filmgewerbes er
folgt und ihr dabei nur Personen beiwohnen, 
die im Rahmen dieses Gewerbes beruflich 
tatig sind ; 

3) im hiiuslichen Kreise in G egenwart 
von hochstens zwanzig Personen erfolgt. 

§ 2. 

(1) Die Zulassung zur i:iffentlichen Vor
fiihrung ist nur einem Film zu erteilen, de r 

1) entweder in den besetzten niederliin
dischen Gebieten hergestellt oder 

2) im Gebiete des Grossdeutschen Rei 
ches zur Aufftihrung freigegeben ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
die Vorfiihrung des Films die i:iffentliche 
Ordnung oder S icherheit zu gefahrden oder 
zu sti:iren geeignet ist. Ausserdem ist die Zu
lassung e ines Films zu versagen, der in d e n 
besetzten niederliindischen Gebieten herge
stellt und im Gebiete des Grossdeutschen 
Reiches noch nicht zur Auffi.ihrung freige
geben ist, wenn e r den Anforderungen der 
n euzei tlichen Staatsfiihrung und Volkser
ziehung nicht cntspricht. 

§ 3 . 
(1) Die Zulassun g zur offentlichen Vor

fi.ihrung erfolgt durch den Vorsitzenden de r 

N°. 164-165 

Artikel 8. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. J, SCHRIEKE. 

N °, 165. 

20 Augustus z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Vo\ksvoorlichting en Kunsten, 
van Binnenlandsche Zaken en van Ju
stitie betreffende de regeling van het 
Filmwezen (Filmbesluit 1941) . (Veror
deningenblad, Stuk 35). 

Op grond van § 1 der Verordening No_ 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ a 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) In het bezette Nederlandsche gebied 

mag een film slechts in het openbaar war
den vertoond, wanneer deze overeenkomstig 
het bepaalde bij dit besluit voor openbare 
vertooning is toegelaten . 

(2) Iedere filmvoorstelling wordt als een 
openbare beschouwd, t enzij zij: 

1) in besloten kring plaats vindt en de 
voorstelling van een overheidsinstantie uit
gaat; 

2) uitsluitend met het oog op doeleinden 
van zakelijken of technischen aard, welke 
verband houden met he t filmbedrijf , wordt 
gehouden en de voorstelling door geen andere 
personen wort!t bijgewoond dan die in dit 
b edrijf beroepshalve werkzaam zijn; 

3 ) plaats vindt in een huiselijken kring, 
bijgewoond door ten hoogste twintig p erso
nen. 

Artikel 2. 

(1) De toelating v oor openbare vertoo
ningen wordt slechts gegeven v·oor een film , 
welke 

1) of in het bezette N ederlandsche ge
bied is vervaardigd , 

2) of in het gebied van het Groot-Duit
sche Rijk voor· vertooning is vrijgegeven. 

(2) De toelating wordt geweigerd, wan
n eer de vertooning van de film de openbare 
orde of v e iligheid in gevaar zou kunnen 
brengen of zou kunnen verstoren. Bovendien 
word t de toelating geweigerd voor een film, 
welke in het bezette Nederlandsche gebied 
is v ervaardigd en in net gebied van het 
Groot-Duitsche Rijk nog niet voor vertoo
ning is vrijgegeven, wanneer deze film niet 
voldoet aan de eischen van het staatsbestuur 
en de volksopvoeding van den nieuwen tijd. 

Artikel 3 . 
( 1) De toelating v oor openbare vertoo

ning wordt verleend door den voorzitter van 
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Staatsfilmpri.ifstelle ( Rijkslilmkeuring) , der 
seine Entscheidung nach Anhorung der Mit
glieder der Staatsfilmpri.ifstelle trifft. . 

(2) Gegen eine Entscheidung des Vor
sitzenden der Staatsfilmpri.ifstelle, die die 
Zulassung eines Films ablehnt, kann der An
tragsteller beim Generalsekretiir im Mini
sterium fi.ir Volksaufkliirung und Ki.inst e in
nerhalb vierzehn Tage B eschwerde einlegen. 

(3) Der Generalsekretiir im Ministerium 

fi.ir Volksaufkliirung u nd Ki.inste kann eine 
Entscheidung des Vorsitzenden der Staats
filmpri.ifstelle , die einen Film zur offent
lichen Vorfi.ihrung zuliisst, jederzeit von 
Amts wegen widerrufen. 

§ 4. 
(1) Zur offent lichen Vorfi.ihrung zuge

lassener Filme haben P ersonen unter acht
zehn Jahren nur Zutritt, soweit es der Vor
sitzende der Staatsfilmpri.ifstelle bei der Zu-
1assung gestattet. 

(2) Die Zulassu ng ein es Films kann mit 
der B eschriinkung erfolgen, dass der Film 
nur vor bestimmten Gruppen von P ersonen 
vorgefi.ihrt werden darf. 

(3) § 3 gilt entsprechend. 

(4) Am Eingang der Oertlichkeit, in der 
die Vorfi.ihrung stattfindet, ist in deutlich 
1esbarer Form anzu geben, fi.ir Personen wel
ches Alters der Film zur Vorfi.ihrung zuge-
1assen ist sowie gegebenenfalls, in welchem 
Umfang eine Beschriinkung der Zulassung 
gemiiss Absatz 2 erfolgt ist. 

§ 5. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

fi.ir Volksaufkliirung und Ki.inste ernennt, 
suspendiert und entliisst den Vorsitzenden, 
die Mitglieder und die stellvertretenden Mit
glieder der Staatsfilmpri.ifstelle. Er kann 
Mitglieder zu stellvertretenden Vorsitzenden 
b estellen. 

( 2) Ausser den vom Generalsekretiir im 
Ministerium fi.ir Volksaufkliirung und Ki.in
ste ernannten Mitgliedern der Staatsfilm
pri.ifstelle ernennt, suspendiert und entliisst 
<ler Generalsekretiir im Ministerium des In
nern ein Mitglied der Staatsfilmpri.ifstelle. 

( 3) D er Generalsekretiir im Ministerium 
fi.ir Volksaufkliirung und Ki.inste bestimmt 
<lurch im ,,Nederlandsche Staatscourant" zu 
verki.indende Verordnung die G eschiiftsord
nung der Staatsfilmpri.ifstelle, das bei der 
Zulassung von Filmen von den Antragst el
l ern zu beobachtende Verfahren und die von 
diesen zu entrichtenden Gebi.ihren. 

§ 6. 
(1) Wer einen Film offentlich vorfi.ihrt 

oder vorfi.ihren !asst, der nicht zugelassen ist, 
oder wer als Veranstalter einer offentlichen 
Filmvorfiihrung der Vorschrift des § 4, Ab
satz 4, nicht geni.igt, wird mit Haft bis zu 

de Rijksfilmkeuring, na de leden van de 
Rijksfilmkeuring te hebben gehoord. 

(2) Tegen een beslissing van den voor
zitter van de Rijksfilmkeuring, waarbij de 
toelating van een film is geweigerd, kan de 
verzoeker binnen veertien dagen in beroep 
komen bij den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Volksvoorlichting en Kun
sten. 

(3) D e Secretaris-Generaal voornoemd 
kan een beslissing van den voorzitter van d, 
Rijksfilmkeuring, waarbij een film voor 
openbare vertooning is toegelaten, t e allen 
tijde ambtshalve vernietigen. 

Artikel 4. 
(1) Personen beneden den leeftijd van 

achttien jaren hebben geen toegang tot v oor
stellingen, waar toegelaten films in het open 
baar worden vertoond, dan indien en voor 
zoover de voorzitter van de Rijksfilmkeu
ring dit b ij de toelating heeft bepaald. 

(2) E en film kan worden toegelaten met 
de beperkende bepaling, d a t de vertooning 
daarvan slechts voor bepaalde groepen van 
personen mag plaats vinden. 

(3) Artikel 3 is van overeenkomstige 
toepassing. 

(4) Op duidelijk waarneembare wijze 
moet aan den ingang van de plaats, waar de 
voorstelling wordt gegeven, vermeld worden 
voor welke personen, naar onderscheiding 
van leeftijd, de filmvoorstelling toegankelijk 
is, alsmede, in voorkomend geval, in hoe
verre een beperkende bepaling aan de toela
ting is v erbonden overeenkomstig het tweede 
lid van dit artikel. 

Artikel 5. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
benoemt, schorst en ontslaat den voorzitter, 
de leden en de plaatsv ervan gende leden van 
de Rijksfilmkeuring. Hij kan leden tot plaats
vervangende voorzitters benoemen. 

(2) Behalve de leden , benoemd door den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Vo1ksvoorlichting en Kunsten, wordt een 
lid van de Rij ksfilmkeuring benoemd, ge
schorst en ontslagen door den Secretaris
Generaal v an het Departement van Binnen-
landsche Zaken. -

(3) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
bepaalt bij besluit, dat in de Nederlandsche 
Staatscourant wordt afgekondigd, het regle
ment van orde v an de Rijksfilmkeuring, de 
wijze waarop een film door degenen , die de 
t oelating daarvan verzoeken, voor de keu
ring moet worden aangeboden en h et door 
hen te betalen keurloon. 

Artikel 6. 
(r) Hij die een film, welke niet is toe

gelaten, in het openbaar vertoont of doet 
vertoonen , of die als organisator van een 
openbare filmvoorstelling niet voldoet aan 
de bepalingen van het vierde lid van artikel 
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zwei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
zweitausend Gulden bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine nicht
offentliche Filmvorfiihrung veranstaltet, die 
geeignet ist, zu strafbaren Handlungen an
zuleiten oder entsittlichend zu wirken. 

(3) Wird eine nach den Absiitzen r oder 
2 strafbare Handlung im Rahmen des Be
triebes einer juristischen Person begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zu der 
strafbaren Handlung erteilt hat oder die tat-

• siichliche Leitung bei dem verbotenen Han
deln oder Unterlassen hatte. 

(4) Im Falle einer Verurteilung kann d er 
betreffende Film eingezogen werden. 

(5) Die nach den Absiitzen r bis 3 straf
baren Handlungen sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

§ 7. 

( 1) Die Aufsicht iiber die Innehaltung 
der Bestimmungen der §§ r und 4, Absatz 4, 
und die Fahndung nach Uebertretungen die
ser Bestimmungen obliegt ausser den im Ar
tikel 26 des Lichtspielgesetzes (Bioscoopwet) 
genannten Personen auch dem Vorsitzenden, 
den Mitgliedern und den stellvertretenden 
Mitgliedern der Staatsfilmpriifstelle sowie 
den vom Vorsitzenden zu diesem Zweck be
stimmten Personen. 

(2) Die Bestimmungen d es Artikels 27 
,des Lichtspielgesetzes gelten fiir die im Ab
satz 1 genannten Personen. 

(3) Die im Absatz 1 bezeichneten Per
sonen konnen den betreffenden Film im 
Falle einer strafbaren Handlung nach § 6, 
Absatz r, auch dann beschlagnahmen, wenn 
sie die Uebertretung nicht auf frischer Tat 
.entdeckt haben. 

§ 8. 

(1) Jeder, der offentliche Filmvorfiih
-rungen veranstaltet oder veranstalten !asst, 
ist verpflichtet, den Personen im Sinne des 
Artikels 26 des Lichtspielgesetzes sowie des 
§ 7 dieser Verordnung jederzeit einen Platz 
freizuhalten, von wo aus jede Vorfiihrung 
miihelos vollstiindig zu verfolgen ist. 

(2) Falls nicht alle Pliitze besetzt sind, 
konnen die im Absatz r erwiihnten Personen 
andere Platze als die dort bezeichneten ein
nehmen. 

(3) Der im Absatz r bezeichnete Platz 
wird notigenfalls vom Biirgermeister oder in 
seinem Auftrage bestimmt. 

(4) D ie im Absatz r erwahnten P erso
nen sind, bevor sie den fiir sie bestimmten 
Platz einnehmen, verpflichtet, auf Verlangen 
ihren Dienstausweis vorzuzeigen. 

§ 9. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung fin
den keine Anwendung auf die Vorfiihrung 
,eines Filmes, die zu Unterrichtszwecken er
folgt. 

4, wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste twee maanden of met geldboete van ten 
hoogste tweeduizend gulden. 

(2) Met dezelfde .straffen wordt gestraft 
hij die een niet openbare filmvoorstelling or
ganiseert, welke tot strafbare handelingen 
kan opwekken of een onzedelijke uitwerking 
kan hebben. 

(3) Indien een feit, strafbaar gesteld bij 
het eerste of tweede lid, wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingest eld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

(4) In geval van veroordeeling kan de 
verbeurdverklaring van de betreffende film 
warden bevolen. 

(5) Feiten, als bedoeld in de Jeden r tot 
en met 3, zijn overtredingen. 

Artikel 7. 

(r) M et het toezicht op de naleving van 
de bepalingen der artikelen r en 4, lid 4, en 
de opsporing van overtredingen dier bepa
lingen zijn, behalve de in artikel 26 der Bios
coopwet genoemde personen, belast de voor
zitter, de leden en de plaatsvervangende le- · 
den van de Rijksfilmkeuring, alsmede de per
sonen, daartoe aangewezen door den voor
zitter. 

(2) De bepalingen van artikel 27 der 
Bioscoopwet zijn van toepassing ten aanzien 
van de in het eerste lid genoemde personen. 

(3) D e in het eerste lid bedoelde perso
nen kunnen de betrokken film in het geval 
van een feit, strafbaar gesteld bij artikel 6, 
eerste lid, ook dan in beslag nemen, wanneer 
zij de overtreding niet op heeterdaad hebben 
ontdekt. 

Artikel 8. 

(1) Een ieder, die bioscoopvoorstellin
gen geeft of doet geven, is verplicht te alien 
tijde een plaats vrij te houden, vanwaar 
iedere voorstelling volledig en zonder inspan
ning kan warden gevolgd, ten behoeve van 
de personen, bedoeld in artikel 26 der Bios
coopwet, alsmede in artikel 7 van dit besluit. 

(2) Indien niet alle plaatsen bezet zijn, 
staat het den personen, in het vorig lid be
doeld, vrij ook andere plaatsen dan de in dat 
lid bedoelde in te nemen. 

(3) De in het eerste lid bedoelde plaats 
wordt zoo noodig door of vanwege den bur
gemeester aangewezen. 

(4) D e in het eerste lid bedoelde perso
nen zijn desgevraagd verplicht, v66r zij de 
voor hen bestemde plaats innemen, hun legi
timatiebewijs te vertoonen. 

Artikel 9. 

Het bepaalde bij dit besluit is niet van 
toepassing op de film, welke voor onderwijs
doeleinden wordt vertoond. 

25 
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§ IO. 

Das Lichtspielgesetz wird wie folgt abge
iindert: 

I. 
Im Artikel 1, Absatz 2, Ziffer 2, werden 

die Worte ,,de centrale commissie, bedoeld 
in artikel 15," <lurch die Worte ,,den voorzit
ter der Rijksfilmkeuring of, na ingesteld hoo
ger beroep, den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten, of door de voormalige centrale com
missie voor de filmkeuring" (den Vorsitzen
den der Staatsfilmprlifstelle oder auf Be
schwerde den Generalsekretiir im Ministe
ri um flir Volksaufklarung und Klinste oder 
durcht die ehemalige Zentralkommission flir 
Filmprlifung) ersetzt. 

II. 
Im Artikel 2, Absatz 3, fallen die Worte 

,, , de plaatselijke commissie van toezicht be
doeld in artikel 18 gehoord," fort. 

III. 
Im Artikel 7, Ziffer 3, sowie im Artikel 19 

werden die Worte ,,de centrale ccimmissie" 
<lurch die Worte ,,den voorzitter der Rijks
filmkeuring of, na ingesteld hooger beroep, 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten, of 
door de voormalige centrale commissie voor 
de filmkeuring" (den Vorsitzenden der 
Staatsfilmprlifstelle oder aufBeschwerde den 
Generalsekretiir im Ministerium flir Volks
aufkliirung und Klinste oder <lurch die ehe
malige Zentralkommission flir Filmprtifung) 
ersetzt. 

IV. 

In den Artikeln II, Absatz 1, und 12, Ab
satz 1, fallen die Worte ,, , de plaa tselijke 
commissie van toezicht gehoord," fort. 

V. 
Die Artikel 15 bis 18, 20 bis 22, 26, Absatz 

2, und 28 fallen fort. 

VI. 
Im Artikel 26, Absatz 1, fallen die Worte 

,, , de leden van de centrale commissie en 
van de plaatselijke commissie van toezicht," 
fort. 

VII. 
Im Artikel 27, Absatz 1, fallen die Worte 

,, , eerste lid," fort. 

§ II. 

Die Verordnung Nr. 57/1940 liber die Vor
flihrung von Filmen tritt ausser Kraft. 

§ 12. 

Die Verordnung Nr. 9/1941 liber die ort
liche Nachprlifung von Filmen und tiber den 
Zutritt van Personen unter einer gewissen 
Altersgrenze zu Filmvorfiihrungen bleibt un
berlihrt. 

Artikel ro. 
De Bioscoopwet wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In artikel 1, tweede lid, onder 2, worden 

in de plaats van de woorden ,,de centrale 
commissie, bedoeld in artikel 15," gelezen de 
woorden: ,,den voorzitter van de Rijksfilm
keuring of, na ingesteld hooger beroep, den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten, of door de 
voormalige centrale commissie voor de film
keuring". 

II. 
In artikel 2, derde lid, vervallen de woor

den ,, , de plaatselijke commissie van toe
zicht bedoeld in artikel 18 gehoord,". 

III. 

In artikel 7, onder 3, alsmede in artikel 19, 
warden in de plaats van de woorden ,,de 
centrale commissie" gelezen de woorden ,,den 
voorzitter der Rijksfilmkeuring of, na inge
steld hooger beroep, den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Volksvoorlichting 
en Kunsten, of door de voormalige centrale 
commissie voor de filmkeuring". 

IV. 
In de artikelen II, eerste lid, en 12, eerste 

lid, vervallen de woorden ,, , de plaatselijke 
commissie van toezicht gehoord,". 

V. 
De artikelen 15 tot en met 18, 20 tot en 

met 22, het tweede lid van artikel 26 en 
artikel 2 8 vervallen. 

VI. 
In het eerste lid van artikel 26 vervallen 

de woorden ,, , de leden van de centrale com
missie en van de plaatselijke commissie van 
toezicht,". 

VII. 
In· het eerste lid van artikel 2 7 vervallen. 

de woorden ,, , eerste lid,". 

Artikel II. 

Het Besluit No. 57/1940 b etreffende het 
vertoonen van films treedt buiten werking. 

Artikel 12. 

H et Besluit No. 9/1941 nopens de zooge
naamde nakeuring v an· films en het toelaten 
van personen beneden zekere leeftijdsgrens. 
bij voorstellingen blijft onverminderd van 
kracht. 
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§ 13. 
Filme, die am Tage des Inkrafttretens 

dieser Verordnung nach den bisher geltenden 
Vorschriften in den besetzten niederliindi
schen Gebieten offentlich vorgefiihrt werden 
durften, gelten als gemiiss den Bestimmun
gen dieser Verordnung zugelassen. Der Ge
neralsekretar im Ministerium fiir Volksauf
klarung und Kiinste kann jedoch ihre Zu
lassung jederzeit von Amts wegen wider
rufen. 

§ 14. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Filmverordnung 1941" 

zitiert. 

Den Haag, am 20. August 1941. 

Der G.-S. im Min. liir Volksaulklarung 
und Kiinste, 

T. GOEDEWAAGEN. 

Der G.-S. im Min. des lnnern, 
K. J . FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

N °. 166. 

9. August z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Finanzen und des Innem i.iber die Ver
mogensteuer und die Verteidigung
steuer I. (Verordnungsblatt, Sti.ick 35.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/i940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

D as Vermogensteuergesetz 1892 (Wet op 
de Vermogensbelasting z892) wird wie folgt 
abgeiindert: 

I. 
Artikel 10 hat zu lauten: * 
,,Die Steuer betriigt fiinf vom Tausend 

des auf voile 500 Gulden abgerundeten Rein
vermogens. 

Bei im Inland wohnenden nati.irlichen 
Personen bleiben jedoch vom Reinvermogen 
steuerfrei: 

i: 0
• flir Unverheiratete - mit Ausnahme 

der unter Ziff er 2 °. bezeichneten - , fiir Ver
heiratete, die von Tisch und Bett getrennt 
sind, und fi.ir Verheiratete, auf die der lezte 
Absatz des Artikels 9ter keine Anwendung 
findet, weil der andere Ehegatte nicht im 
Inland wohnt. 7500 Gulden; 

* De in het Verordeningenblad gepubli
ceerde Nederlandsche tekst van § 1 is weg
gelaten. (Red.) 

Artikel 13. 
Films, welke op den dag van inwerking

treding van dit besluit overeenkomstig de 
tot dusver geldende voorschriften in het be
zette Nederlandsche gebied in het openbaar 
mochten worden vertoond, worden be
schouwd als zijnde toegelaten overeenkom
stig het bepaalde bij dit besluit. De Secreta
ris-Generaal van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten kan echter te alien 
tijde haar toelating ambtshalve herroepen. 

Artikel 14. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het kan worden aangehaald als 

,,Filmbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Volksvoor
lichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

N°. 166. 

9 Augustus z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Binnenland
sche Zaken betreffende de Vermogens
belasting en de Verdedigingsbelasting I. 
(Verordeningenblad, Stuk 35.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
In de Wet op de Vermogensbelasting 1892 

worden de volgende wijzigingen gebracht : 

I. 
Artikel 10 wordt gelezen: 
,,De belasting bedraagt f 2.50 voor elk 

geheel bedrag van f 500, dat in het zuiver 
vermogen is begrepen. 

Ten aanzien van binnen het Rijk wonende 
natuurlijke personen wordt echter het zuiver 
vermogen verminderd: 

x O • voor onge huwden, niet vallende on
der 2 ° ., alsmede voor gehuwden, die van ta
fel en bed gescheiden zijn, en voor gehuwden 
te wier aanz-ien het laatste lid van artikel 
9ter niet van toepassing is, omdat de andere 
echtgenoot niet binnen het Rijk woont, met 
f 7500; 
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2°. fiir Verheiratete - mit Ausnahme 
der unter Ziff er 1 °. bezeichneten - und fiir 
Verwitwete, die beim Tode ihres Ehegatten 
nicht unter Ziff er 1 °. fielen . 15000 Gulden; 

3 °. fiir jedes Kind, fiir das dem Steuer
pflichtigen Kinderermassigung zusteht 7500 
Gulden. 

Der Freibetrag erhoht sich um 7500 Gul
den fiir einen Steuerpflichtigen, der min
destens 60 Jahre alt ist oder voraussichtlich 
mindestens drei J ahre erwerbsunfahig oder 
nahezu erwerbsunfahig sein wird, wenn sein 
Reinvermogen weniger als 75000 Gulden be
tragt und ausserdem sein Einkommen nach 
der Einkommensteuerverordnung 1941 im 
vorangegangenen Kalenderjahr weniger als 
2500 Gulden betragen hat. 1st der Lebens
unterhalt des Steuerpflichtigen durch Ein
ktinfte aus der Erwerbstii.tigkeit des im In
land wohnenden, nicht von Tisch und Bett 
getrennten Ehegatten bestritten worden, so 
wird der Freibetrag auch dann gewahrt, 
wenn der Ehegatte 60 Jahre alt ist oder vor
aussichtlich mindestens drei J ahre erwerbs
unfahig oder nahezu erwerbsunfahig sein 
wird. 

Dern Steuerpflichtigen steht Kinderermas
sigung zu: 

1 °. fiir jedes minderjahrige eigene oder 
angeheiratete Kind oder Pflegekind, das zu 
seinem Haushalt gehort oder sich mit seiner 
Einwilligung zeitweilig anderswo zu Unter
richtszwecken oder zur Berufsausbildung 
aufhalt; 

2 °. fiir jedes minderjahrige eigene Kind, 
das zum Haushalt seines ehemaligen Ehe
gatten oder des Ehegatten, von dem er vo.n 
Tisch und Bett getrennt lebt, gehort und das 
i.iberwiegend auf seine Kosten unterhalten 
und erzogen wird ; 

3 °. fiir jedes eigene oder angeheiratete 
Kind oder Pflegekind, das volljahrig, aber 
noch nicht 25 Jahre alt ist und Uberwiegend 
auf seine Kosten unterhalten und unterrich
tet oder fiir einen Beruf ausgebildet wird. 

Kinderermassigung wird nicht gewahrt 
fiir ein Kind oder ein Pflegekind, das selbst 
zu dieser Steuer veranlagt wird. 

Als Pflegekind des S teuerpflichtigen gilt 
nur, wer von dem Steuerpflichtigen wie ein 
eigenes Kind unterhalten und erzogen wird. 

Fi.ir die Gewahrung der Freibetrage sind 
die Verhaltnisse ·zu Anfang des Steuerjahrs 
oder zu Anfang der Steuerpflicht im Laufe 
dieses Jahrs massgebend." 

II. 

Artikel II hat zu lauten : 
,,Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

Von denjenigen, die im Laufe des Steuer
jahrs steuerpflichtig werden, wird die Steuer 
nur zu soviel Zwolfteln erhoben, wie noch 
ganze M onate im Steuerjahr i.ibrig sind." 

2 °. voor gehuwden, niet vallende onder 
1 ° ., alsmede voor weduwnaars en weduwen, 
die bij den dood van hun echtgenoot niet 
vielen onder 1°., met f 15,000; 

3°. voor ieder kind, waarvoor de belas
tingplichtige aanspraak op kinderaftrek 
heeft, met f 7500. 

De vermindering volgens het vorige lid 
wordt verhoogd met f 7500 voor den belas
tingplichtige, die hetzij den leeftijd van 60 
jaar heeft bereikt, hetzij vermoedelijk in de 
eerstkomende drie jaren geen of nagenoeg 
geen inkomsten uit arbeid zal kunnen ver
werven, indien tevens, zijn zuiver vermogen 
minder dan f 75,000 en zijn zuiver inkomen, 
berekend volgens het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941, over het afgeloopen ka
lenderjaar minder dan f 2500 heeft bedra
gen. Ingeval de binnen het Rijk wonende, 
niet van tafel en bed gescheiden echtgenoote 
van den belastingplichtige zij n kostwinster 
geweest is, wordt de verhooging van de ver
mindering ook dan toegekend, indien de 
echtgenoot den leeftijd van 60 jaar heeft be
reikt of vermoedelijk in de eerstkomende 
drie jaren geen of nagenoeg geen inkomsten 
uit arbeid zal kunnen verwerven. 

De belastingplichtige heeft aanspraak op 
kinderaftrek: 

1 °. voor ieder eigen of aangehuwd kind 
of pleegkind, dat minderjarig is en tot zijn 
huishouden behoort of met zijn toestemming 
t ijdelijk elders verblijft voor het verkrijgen 
van onderwijs of voor opleiding voor een 
beroep; 

2 °. voor ieder eigen kind, dat minder
jarig is, behoort tot het huishouden van zijn 
gewezen echtgenoot of van den echtgenoot, 
van wien hij van tafel en bed gescheiden is, 
en dat grootendeels op zijn kosten wordt on
derhouden en opgevoed; 

3 °. voor ieder eigen of aangehuwd kind 
of pleegkind, dat meerderjarig, doch nog 
geen 25 jaar is en grootendeels op zijn kosten 
wordt onderhouden en onderwijs geniet of 
wordt opgeleid voor een beroep. 

Geen aanspraak op kinderaftrek bestaat 
voor een kind of pleegkind, dat zelf in deze 
belasting wordt aangeslagen. 

Als pleegkind van den belastingplichtige 
wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opge
voed. 

D e vermindering volgens de vorige leden 
van dit artikel wordt bepaald naar den toe
stan~ bij den aanvang van het belastingjaar 
of btJ den aanvang van belastingplichtigheid 
in den loop van dat jaar." 

II. 

Artikel II wordt gelezen: 
,,Het belastingjaar valt met het kalender

jaar samen. 
Van hen, die in den loop van het belas

tingjaar belastingplichtig worden, wordt de 
belasting slechts geheven voor zooveel 
twaalfde gedeelten als er nog geheele maan
den in het belastingjaar over zijn." 
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III. 
Artikel 16, Absatz ,;, hat zu lauten: 
,,Derjenige, fi.ir den keine im Artikel 52bis 

bezeichneten Vorschriften erlassen warden 
sind, und der zwei Monate nach dem Beginn 
des Steuerjahrs oder nach dem Beginn seiner 
Steuerpflicht im Laufe des Steuerjahrs kein 
Erklarungsformblatt erhalten hat, obgleich 
fi.ir ihn eine Steuerfestsetzung in Betracht 
kommt, muss binnen 20 Tagen sein Vermo
gen in der in diesem Artikel bestimmten 
Weise erkliiren. Formbliitter hierfi.ir sind 
beim Inspekteur zu erhalten." 

§ 2. 

(1) Die Bestimmungen des § 1 gelten 
fi.ir Zeitabschnitte ab 1. Mai 1941. 

(2) Im Kalenderjahr 1941 beginnt das 
Steuerjahr am 1. 1\llai und endet am 31. De
zember. 

(3) Von denen, die am r. Mai 1941 
steuerpflichtig waren, wird die Steuer fi.ir 
das an diesem Tag angefangene Steuerjahr 
nur zu acht Zwolfteln erhoben. 

(4) Fi.ir das Steuerjahr 1941 entsteht die 
im Artikel 16, Absatz 5, des Vermogensteuer
gesetzes 1892 auferlegte Verpflichtung zur 
Abgabe einer Vermogenserkliirung nicht vor 
Ablauf von zwei Monaten nach der Verki.in
dung dieser Verordnung. 

§ 3. 
Die bisherigen Zuschliige zur Vermogen

steuer und die Verteidigungsteuer I werden 
fi.ir die ab r. Mai 1941 anfangenden Steuer
jahre nicht mehr erhoben. 

§ 4. 
Der Generalsekretiir im Ministerium fi.ir 

Finanzen kann 
1) die zur Durchfi.ihrung und Ergiinzung 

dieser Verordnung erforderlichen Vorschrif
ten erlassen; 

2) unter ausserordentlichen Umstiinden 
i.iber die Bewertung von Vermogensgegen
stiinden Vorschriften erlassen, die vom Ar
tikel 7 des Vermogensteuergesetzes 1892 ab
weichen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung mit Ri.ickwirkung vom r. Mai 1941 
in Kraft. 

Den Haag, am 9. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
( mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beaultragt), 

H. POSTMA. 

Der G.-S . im Min. des lnnern, 
K . .J. FREDERIRS. 

III. 
Artikel 16, vijfde lid, wordt gelezen: 
,,Hij te wiens aanzien geen bepalingen zijn 

gemaakt, als bedoeld zijn in artikel 52bis, en 
die, hoewel voor een aanslag in aanmerking 
komende, voor twee maanden na den aan
vang van het belastingjaar of na den aan
vang van zijn belastingplicht in den loop 
van het belastingjaar geen aangiftebiljet 
heeft ontvangen, is verplicht binnen 20 da
gen aangifte van zijn vermogen te doen op 
de wijze, bij dit artikel bepaald, tot welk 
einde biljetten kosteloos verkrijgbaar zijn bij 
den inspecteur." 

Artikel 2. 
(1) Het bij artikel I bepaalde geldt eerst 

met betrekking tot de heffing van belasting 
over tijdvakken, welke met of na 1 Mei 1941 
aanvangen. 

(2) In het kalenderjaar 1941 begint het 
belastingjaar met 1 Mei en eindigt het met 
31 December. 

(3) Van hen, die op I Mei 1941 belas
tingplichtig waren, wordt de belasting over 
het met dezen dag aangevangen belasting
jaar slechts geheven voor acht twaalfden. 

(4) Voor het belastingjaar 1941 vangt 
de in het vijfde lid van artikel 16 der Wet 
op de Vermogensbelasting 1892 opgelegde 
verplichting tot het doen van aangifte van 
vermogen niet aan voordat twee maanden 
na de afkondiging van dit besluit zijn ver
streken. 

Artikel 3. 
De tot dusver geheven opcenten op de ver

mogensbelasting, alsmede de verdedigings
belasting I, warden over de belastingjaren, 
aanvangende met of na 1 Mei 1941, niet 
meer geheven. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd: 
1) voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit besluit, uit te vaar
digen; 

2) ender buitengewone omstandigheden 
in zake de bepaling van de waarde van bezit
tingen voorschriften uit te vaardigen, welke 
afwijken van hetgeen in artikel 7 der wet op 
de Vermogensbelasting 1892 is bepaald. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot I Mei 1941 . 

's-Gravenhage, 9 Augustus 1941. 

De wnd. S.-G. ,,an het Dep. van Financien, 
H. P OSTMA. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
/andsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 
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N °. 167. 

9. Aug. z94z. VERORDNUNG der Gene
ralsekretiire in den Ministerien fi.ir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt, fi.ir Land
wirtschaft und Fischerei, fi.ir Water
staat, des Innem und fi.ir Finanzen iiber 
die Freisbildung (Freisbildungsverord
nung) . (Verordnungsblatt, Stiick 35,Y 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und des § 2 der Verordnung Nr. 218/ 
1940 iiber die Emennung eines Bevollmach
tigten fi.ir die Freise sowie gemass den §§ 2 

und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlandi
schen Gebiete wird verordnet : 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Vorschriften fiir die Preisbildung. 

§ I. 

(r) Jedermann ist verpflichtet, die Frei
se und Entgelte fi.ir Giiter und Leistungen 
jeder Art so zu bilden, wie es den Erforder
nissen des allgemeinen Wohles unter beson
derer Beriicksichtigung der Kriegsumstande 
entspricht. 

(2) H ohere als nach Absatz r zulassige 
Freise miissen gesenkt werden, auch wenn 
sie nach anderen Freisvorschriften zulassig 
sind; im iibrigen bleiben diese Freisvor
schriften unberiihrt. 

ABSCHNITT II. 

Vorschriften fiir Waren neuer Art. 

§ 2. 

(1) Waren neuer Art diirfen vom Her
steller, Verarbeiter oder Bearbeiter, unbe
schadet der Vorschrift des § 1 und sonstiger 
Bestimmungen, hochstens zu den Freisen 
verkauft werden, die sich aus den zulassigen 
Einkaufspreisen fi.ir Roh- und Hilfstoffe, den 
:zulassigen Fertigungslohnen und den fi.ir ver
gleichbare Geschafte am 9. Mai 1940 von 
ihm durchschnittlich berechneten, absoluten 
Betragen fiir Gemeinkosten und Gewinn er
geben. 

(2) Waren neuer Art diirfen vom Hand
ler, unbeschadet der Vorschrift des § I und 
sonstige r Bestimmungen, hOchst ens zu den 
Freisen verkauft werden, die sich aus den 
tatsachlich bezahlten Einkaufspreisen, in
sofern diese nicht hoher sind als die zulassi
gen Freise, und den absoluten Betragen fiir 
Gemeinkosten und Gewinn, die der Handler 
fiir vergleichbare Geschafte im ersten Vier
teljahr 1940 im allgemeinen berechnete oder 
die in diesem Zeitraum fi.ir derartige Ge
schafte als iiblich anzusehen sind, ergeben. 

(3) Die Freise nach den Absatzen 1 und 
2 diirfen um den Betrag der fiir die Liefe
rung dieser Waren geschuldeten Umsatz
steuer erhoht werden. 

N°. 167. 

9 Augustus z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Waterstaat, van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien betreffende prijsvor
ming (Frijsvormingsbesluit). (Verorde
ningenblad, Stuk 35.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en van artikel 2 van het Besluit No. 
218/i940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Frijzen , alsmede in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/i940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald : 

TITEL I. 
A/gemeene voorschriften ten aanzien der 

prijsvorming. 

Artikel 1. 

(1) Een ieder is verplicht de prijzen en 
vergoedingen voor goederen en diensten van 
elken aard zoodanig te vormen, dat deze be
antwoorden aan de eischen, welke het alge
meen belang, in het bijzonder met betrek
king tot de oorlogsomstandigheden, stelt. 

(2) Frijzen, welke hooger zijn dan de 
volgens het eerste lid geoorloofde, moeten 
warden verlaagd, oak dan, wanneer zij vol
gens andere prijsvoorschriften geoorloofd 
zijn; voor het overige blijven deze prijsvoor
schriften van kracht. 

TITEL II. 

Voorschriften ten aanzien van nieuwe 
goederen. 
Artikel 2. 

(1) Onverminderd het bepaalde in arti
kel 1 en andere voorschriften, mogen nieuwe 
goederen door den fabrikant, den ver- of be
werker warden verkocht tegen ten hoogste 
de prijzen, welke warden verkregen door op
telling van de toelaatbare inkoopsprijzen 
voor grond- en hulpstoffen, de toelaatbare 
directe loonen en de voor vergelijkbare trans
acties op g Mei 1940 door hem gemiddeld 
berekende absolute bedragen voor algemeene 
kosten en winst. 

(2) Onverminderd het bepaalde in arti
kel r en andere voorschriften, mogen nieuwe 
goederen door den handelaar warden ver
kocht tegen t en hoogste de prijzen, welke 
warden verkregen door optelling van de wer
kelijk betaalde inkoopsprijzen, voor zoover 
deze niet hooger zijn dan de toelaatbare, en 
de absolute bedragen voor algemeene kosten 
en winst, welke de handelaar bij vergelijk
bare transacties in het eerste kwartaal van 
1940 in het algemeen berekende of welke in 
die periode bij dergelijke transacties als ge
bruikelijk kunnen warden beschouwd. 

(3) De in de leden 1 en 2 bedoelde prij
zen mogen warden verhoogd met het bedrag 
aan omzetbelasting, dat ter zake van de le
vering dezer goederen verschuldigd is. 
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(4) Als Waren neuer Art gelten alle Wa
ren, die von den am 9. Mai 1940 im Verkehr 
befindlichen Waren so wesentlich abweichen, 
dass sie mit diesen nicht oder nicht mehr 
verglichen werden ki:innen. 

(5) Die Generalsekretare in den Minis
terien fi.ir Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und fi.ir Landwirtschaft und Fischerei ki:in
nen anordnen, dass Waren neuer Art erst 
dann verkauft werden di.irfen, nachdem ih
nen oder einer von ihnen zu bezeichneten 
Stelle eine aufgegliederte Preisberechnung 
vorgelegt worden ist. 

ABSCHNITT III. 

Verbot der Zuriickhaltung von Waren, der 
Kopplung und des unnotigen Zwischen

handels. 

§ 3. 
Waren, die zum Verkauf bestimmt sind, 

di.irfen nicht zuri.ickbehalten werden, um 
sich fi.ir andere oder spatere Lieferungen 
hohere als die zulassigen Freise zu verschaf
fen. Entsprechendes gilt auch fi.ir die Ver
weigerung von Leistungen. 

§ 4. 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen 

ist es verboten, die Abgabe von Waren da
von abhangig zu machen, dass gleichzeitig 
Waren anderer Art oder Gi.ite verkauft wer
den oder dass der Verkauf von Waren an
derer Art oder Gi.ite versprochen wird, so
weit dies am 9. Mai 1940 nicht handelsi.iblich 
war. Das Gleiche gilt £Ur die Kopplung von 
Dienstleistungen an den Verkauf von Waren 
und an andere Dienstleistungen. 

§ 5. 
Es ist verboten, sich selbst oder einen an

deren ohne volkswirtschaftliche Berechti
gung in den Weg der 'Nare vom Erzeuger 
zum Verbraucher einzuschalten, wenn sich 
daraus eine Preiserhi:ihung ergibt. 

ABSCHNITT IV. 

Aufzeichnungen und Auskunft iiber Freise. 

§ 6. 
(1) Fabrikanten und Grosshandler sind 

verpflichtet, die Freise filr ihre Verk8.ufe 
aufzuzeichnen. 

(2) Das Zustandekommen der Freise 
muss durch Aufzeichnungen oder Belege 
nachgewiesen werden ki:innen. Aus den Un
terlagen muss ersichtlich sein, dass der er
rechnete Preis gesetzlich zulassig ist. 

(3) Die Freise mlissen so aufgezeichnet 
und die Aufzeichnungen und Belege, unbe
schadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, 

(4) Als nieuwe goederen worden be
schouwd alle goederen, welke van de op 9 
Mei 1940 in het verkeer zijnde goederen in 
zoo belangrijke mate afwijken, dat zij daar
mede niet of niet meer kunnen worden ver
geleken. 

(5) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij 
kunnen bepalen, dat nieuwe goederen eerst 
dan mogen warden verkocht, nadat aan hen 
of aan een door hen aan te wijzen instantie 
een uitvoerige prijsberekening is voorgelegd. 

TITEL III. 

Voorschriften ten aanzien van het achter
houden van goederen, den koppelverkoop en 

den kettinghandel. 

Artikel 3. 
Goederen, welke voor den verkoop bestemd 

zijn, mogen niet worden achtergehouden ten 
einde voor andere of voor latere leveringen 
hoogere prijzen te verkrijgen dan die, welke 
ten tijde van het achterhouden wettelijk ge
oorloofd zijn. Het bepaalde in den vorigen 
zin is van overeenkomstige toepassing op het 
weigeren van diensten. 

Artikel 4. 
Het is, behoudens het bepaalde in andere 

wettelijke voorschriften, verboden, voor zoo
ver dit op 9 Mei 1940 in den handel niet ge
bruikelijk was, de afgifte van goederen af
hankelijk te stellen van den gelijktijdigen 
verkoop van goederen van een andere soort 
of van een andere qualiteit of van de be
lofte, dat goederen van een andere soort of 
van een andere qualiteit gekocht zullen wor
den. Hetzelfde geldt voor het koppelen van 
dienstverrichtingen aan den verkoop van 
goederen of aan het verrichten van andere 
diensten. 

Artikel 5. 
Het is een ieder verboden zich zelf of een 

ander op een maatschappelijk niet gerecht
vaardigde wijze in het goederenverkeer tus
schen voortbrenger en verbruiker in te scha
kelen, indien daaruit een verhooging van den 
prijs voortvloeit. 

TITEL IV. 

Het aanteekenen van en het geven van 
inlichtingen over prijzen. 

Artikel 6. 
(1) Fabrikanten en groothandelaren zijn 

verplicht aanteekening te houden van de 
door hen gemaakte verkoopsprijzen. 

(2) Het tot stand komen der prijzen 
moet uit de administratie kunnen worden 
aangetoond. Daaruit moet blijken, dat de 
berekende prijs wettelijk geoorloofd is. 

(3) De prijzen moeten zoodanig worden 
geadministreerd en de betreffende beschei
den moeten, onverminderd andere wettelijke 

l 
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zwei Jahre lang so aufbewahrt werden, <lass 
die Hohe und das Zustandekommen der Frei
se jederzeit ohne Schwierigkeiten nachge
priift werden konnen. 

(4) Der Bevollmachtigte fiir die Freise 
kann die Verpflichtungen nach den vorigen 
Absatzen auf Handwerker, Einzelhandler 
und au£ Unternehmen fiir Dienstleistungen 
ausdehnen. 

§ 7. 
(1) Jedermann ist verpflichtet, den Ge

neralsekretiiren, dem Bevollmachtigten fiir 
die Freise oder den von diesem bestimmten 
Stellen alle Ausklinfte zu erteilcn, die diese 
zur Beurteilung der Freise und Entgelte oder 
ihrer Errechnung fiir erforderlich halten, 
ihnen jede Einsicht in ihre Bucher und Un
terlagen zu gewahren und die Besichtigung 
der Betriebsraume und Vorratslager zu ge
statten. 

(2) Jedermann ist zur Geheimhaltung 
<lessen, was er au£ Grund seiner Befugnisse 
nach Absatz 1 erfahrt, verpflichtet, soweit 
er nicht infolge irgend einer Gesetzesvor
schrift oder auf Grund seines Amtes oder 
Berufes zur Mitteilung dariiber befugt oder 
verpflichtet ist. 

ABSCHNITT V. 

Sch1ussbestimmungen. 

§ 8. 
(1) Die zur Durchfiihrung der Abschnit

te I und II erforderlichen Rechtsvorschriften 
werden gemass der Verordnung Nr. 218/1940 
iiber die Ernennung eines Bevollmachtigten 
fiir die Freise vom zustiindigen Generalse
kretiir erlassen. Die Generalsekretiire in den 
Ministerien fiir Handel, Gewerbe und Schiff
fahrt und fiir Landwirtschaft und Fischerei 
konnen Ausnahmen von § 2 zulassen. 

(2) Der Bevollmachtigte fiir die Freise 
kann zu Abschnitt III und IV Durchfiih
rungsvorschriften erlassen und Ausnahmen 
von den Bestimmungen der §§ 3 bis s zulas
sen. 

(3) Die Durchfiihrungsvorschriften wer
den im ,.Nederlandsche Staatscourant" ver
klindet. 

§ g. 
D ie Bestimmungen dieser Verordnung und 

ihre Durchfiihrungsvorschriften sind Preis
vorschriften im Sinne der Freisiiberwachungs
verordnung (Nr. n/1941). 

§ IO, 

(1) Diese Verordnung tritt 14 Tage nach 
dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Freisbildungsverord
nung 1941" zitiert. 

D en Haag, am 9. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H . M. HIRSCHFELD. 

voorschriften, gedurende twee jaar zoodanig 
worden bewaard, dat de hoogte en het tot 
stand komen der prijzen te allen tijde op 
eenvoudige wijze kunnen worden gecontro
leerd. 

(4) De Gemachtigde voor de Frijzen is 
bevoegd de in de vorige leden bedoelde ver
plichtingen tot ambachtslieden, kleinhande
laren en ondernemingen tot het verrichten 
van diensten uit te breiden. 

Artikel 7. 
(1) Een ieder is verplicht aan de Secre

tarissen- Generaal , aan den Gemachtigde 
voor de Frijzen of aan door hen aan te wijzen 
instanties alle inlichtingen te verstrekken, 
welke zij ter beoordeeHng der prijzen en ver
goedingen of van de berekening daarvan 
noodzakelijk achten, en hun iedere inzage 
in de boeken en bescheiden, alsmede de be
zichtiging der bedrijfslokalen en magazijnen, 
toe te staan. 

(2) Een ieder is verplicht tot geheim
houding van datgene, waarvan hij op grond 
van zijn bevoegdheid krachtens lid 1 kennis 
kiijgt, voor zoover hij niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van zijn 
ambt of beroep bevoegd of verplicht is daar
van mededeeling te doen. 

TITELV. 

Slotbepalingen. 

Artikel 8. 
(1) De voor~chriften ter uitvoering van 

het bepaalde in de titels I en II worden over
eenkomstig het Besluit No: 218/1940 in zake 
de benoeming van een Gemachtigde voor de 
Frijzen door den bevoegden Secretaris-Gene
raal uitgevaardigd. De Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij zijn bevoegd uitzonderingen 
op het in artikel 2 bepaalde toe te staan. 

(2) De Gemachtigde voor de Frijzen is 
bevoegd voorschriften te geven ter uitvoe
ring van het bepaalde in de titels III en IV 
en uitzonderingen op het bepaalde in de ar
tikelen 3 tot en met s toe te staan. 

(3) De uitvoeringsvoorschriften worden 
in de Nederlandsche Staatscourant bekend
gemaakt. 

Artikel 9. 
D e bepalingen van dit besluit en de op 

grond daarvan gegeven uitvoeringsvoor
schriften zijn prijsvoorschriften in den zin 
van het Frijsbeheerschingsbesluit (No. u / 
1941). 

Artikel 10. 

(1) Dit besluit treedt 14 dagen na den 
dag zijner afkondiging in werking. 

(2) Het kan als ,,Frijsvormingsbesluit 
1941" worden aangehaald. 

's-Gravenhage, 9 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel 
Nijverheid en Scheepvaart, ' 

H. M. HIRSCHFELD. 
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Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. des Innern, 
K . J. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschiilte 
beauftragt), 

M. M. R OST VAN TONNINGEN. 

N°, 168. 
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29. August z94 z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derliindischen Gebiete i.iber die Erfas
sung der Deutschen. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 36). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der · Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Alle d eutschen Staatsangehorigen, 
die in den besetzten niederliindischen Ge
bieten ihren Wohnsitz oder Aufenthalt ha
ben, sind verpflichtet, sich in der Zeit vom 
1. bis zum 15. Oktober 1941 einschliesslich 
bei dem fi.ir ihren Wohnsitz oder Aufenthalts
ort ortlich zustandigen Beauftragten des 
Reichskommissars fi.ir die Provinzen (Po
lizeioffizier) zu melden . 

(2) Die M eldepflicht obliegt abweichend 
von d er Vorschrift des Absatzes 1 

1) fi.ir Geschaftsunfahige oder in der Ge
schiiftsfahigkeit Beschrankte ihrem gesetz
lichen Vertreter oder, falls dieser stiindig ab
wesend ist, demjenigen, der die Sorge fi.ir 
ihre Person tatsachlich ausi.ibt; 

2) fi.ir Insassen von Bewahranstalten und 
fi.ir Straf-, Untersuchungs- und Schutzhaft
linge den Anstaltsleitern. 

(3) Der Haushaltungsvorstand ist ohne 
Ri.icksicht auf seine Staatsangehorigkeit ver
pflichtet, fi.ir eine ordnungsgemasse M eldung 
aller in seinem H aushalt befindlichen deut
schen Staatsangehorigen Sorge zu tragen. 

(4) Eine Verpflichtung nach den Ab
satzen I bis 3 besteht nicht, wenn der 
Aufenthalt in den besetztert niederliindischen 
Gebieten hochstens sechs Wochen dauert. 

§ 2. 

(1) Die Meldung erfolgt <lurch Ver
mittlung von Hilfserfassungsstellen. 

(2) Die Beauftragten des Reichskom
missars fi.ir die Provinzen bestimmen den 
Sitz und den Bezirk der Hilfserfassungsstel
len und geben dies offentlich bekannt. 

N° 167-168 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G . W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

29, Augustus z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied betreffende de re
gistratie der Duitschers. (Verordenin
genblad, Stuk 36). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

(1) Alle personen van Duitsche natio
naliteit, die in het bezette Nederlandsche 
gebied wonen of verblijf houden, zijn ver
plicht zich in den tijd van 1 tot en met 15 
October 1941 aan te melden bij den voor 
hun woon- of verblijfplaats plaatselijk be
voegden Gevolmachtigde- van den Rijkscom
missaris voor de provincies (politie-officier). 

(2) In afwijking van het bepaalde in het 
eerst e lid is tot de aanmelding verplicht : 

1) voor personen , die handelingsonbe
kwaam zijn of wier handelingsbekwaamheid 
beperkt is, hun wettelij ke vertegenwoordiger 
of, voor het geval deze voortdurend afwezig 
is, degene, die de daadwerkelijke zorg voor 
den betreffenden persoon op zich heeft ge
nomen; 

2) voor personen, die verblijf houden in 
gestichten, gevangenissen en huizen van be
waring, de directeuren dezer inrichtingen. 

(3) H et gezinshoofd is, afgezien van zijn 
nationaliteit, v erplicht voor een behoorlijke 
aanmelding van alle personen in zijn gezin, 
die de Duitsche nationaliteit bezitten, zorg 
te dragen . 

(4) D e verplichting op grond van de le
den I tot en met 3 bestaat niet, indien het 
verblijf in het bezett e Nederlandsche gebied 
niet !anger dan zes weken duurt . 

Artikel 2. 

(1) De aanmelding vindt plaats door be
middeling van hulpregistratiebureaux. 

(2) D e G evolmachtigden van den Rijks
commissaris voor de provincies bepalen den 
zetcl enllet ambtsgebied der hulpregistratie
bureaux en geven hieraan openbare bekend
heid. 
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§ 3. 

(1) Die Meldung wird <lurch Abgabe 
oder Uebersendung eines ausgefiillten Er
fassungsscheines in dreifacher Fertigung voll
zogen. Als Erfassungsscheine sind die vom 
Reichskommissar fiir die besetzten nieder
liindischen Gebiete (Generalkommissar fiir 
das Sicherheitswesen) bestimmten Form
blatter zu verwenden. 

(2) Die Erfassungsscheine sind vom 
Meldepflichtigen wahrheitsgemass und voll
standig auszufiillen und zu unterzeichnen. 

' 4. (1) Die deutschen Staatsangehorigen ha-
ben laufend bei Zuzug in die besetzten nie
derlandischen G ebiete oder irgendwelcher 
Veranderung des Wohnsitzes oder Aufent
haltsortes jeweils binnen sieben Tagen bei 
dem fiir den Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
ortlich zustandigen Beauftragten des Reichs
kommissars fiir die Provinzen (Polizei
offizier) Meldung zu erstatten. 

(2) Die §§ 1, Absatze 2 bis 4, 2 und 3 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 5. 

(1) Nach den §§ 1 bis 4 werden nicht er
fasst 

1) die Angehorigen der Dienststellen des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete; 

2) die Angehorigen und das Gefolge der 
deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS; 

3) die Angehorigen der deutschen Ord
nungs- und Sicherhei tspolizei und des Reichs
arbeitsdienstes. 

(2) Die Erfassung der im Absatz 1, Zif
fern 1 und 3, genannten P ersonen wird <lurch 
Dienstanweisung des R eichskommissa rs ge
regelt. 

§ 6. 

·. (1) Wer der ihm nach den§§ 1 bis 4 ob
liegenden Meldeverpflichtung nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollstandig nachkommt 
oder wer als Haushaltungsvorstand die ihm 
nach 1, Absatz .1 , obliegende Verpflichtun g 
nicht erfUllt, wird mit Haft bis zu sechs 
Wochen oder mit Geldstrafe bis zu hundert
fiinfzig Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren H and
lungen sind Uebertretungen und Straftaten 
im Sinne des § 2, Absatz 2, der Verordnung 
Nr. s2 /1g40 Uber die D eutsche Gerichtsbar
keit in Strafsachen in der Fassung der Ver
ordnung Nr. 123 /1941. 

§ 7. 

( 1) UnberUhrt bleiben auch fiir die deut
schen Staatsangehorigen die niederlandi
schen Vorschriften Uber die An- und Abmel
dung zu den B evolkerungsregistern und den 
Verbleibsregistern ( verblijfregister.s). 

Artikel 3. 

(1) De aanmelding geschiedt door af
gifte of toezending van een in drievoud in
gevuld registratieformulier . Als registratie
formulier moet gebruik gemaakt worden van 
de door den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
vastgestelde model. 

(2) De registratieformulieren moeten 
door den tot aanmelding verplichten persoon 
naar waarheid en volledig warden ingevuld 
en onderteekend. 

Artikel 4. 

(1) Personen van Duitsche nationaliteit 
moeten telkenmale bij het binnentreden in 
het bezette Nederlandsche gebied of bij 
eenige verandering van woon- of verblijf
plaats binnen zeven dagen hiervan kennis 
geven aan den voor hun woon- of verblijf
plaats plaatselijk bevoegden Gevolmachtigde 
van den Rijkscommissaris voor de provincies 
(politie-officier). 

(2) Het bepaalde in de artikelen 1, 
tweede tot en met vierde lid; 2 en 3 vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 

(1) Op grond der artikelen 1 tot en met 
4 worden niet geregistreerd : 

1) de personen, behoorende tot een der 
bureaux van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

2) de personen, behoorende tot de Duit
sche Weermacht en de ,.Waffen-SS" en het 
overige personeel hiervan; 

3) de personen, behoorende tot de Duit
sche Orde- en Veiligheidspolitie en den Rijks 
arbeidsdienst. 

(2) De registratie der in het eerste lid 
onder de letters 1 en 3 genoemde personen 
wordt door instructie van den Rijkscommis
saris geregeld. 

Artikel 6. 

(1) Hij die den hem krachtens de artike
len 1 tot en met 4 opgelegden aanmeldings
plicht niet, niet tijdig of niet volledig na
komt of hij die als gezinshoofd de hem 
krachtens artikel 1 , lid 3, opgelegde ver
plichting niet vervult, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes weken of met 
geldboete van ten hoogste honderd en vijftig 
gulden. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn overtredingen en delicten in den zin van 
§ 2, lid 2 , der Verordening No. 52/ 1940 be
treffende deDuitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken, zooals deze verordening is ge
wijzigd bij de Verordening No. 123/i941. 

Artikel 7. 

(1) De Nederlandsche voorschriften met 
betrekking tot de aan- en afmelding bij de 
bevolkingsregisters en de v erblijfregisters 

· blij_ven ook voor personen van Duitsche na
tionaliteit onaangetast. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht fiir die im § 5 · 
genannten deutschen Staatsangehorigen. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1941 

in Kraft. 

Den Haag, am 29. August 1941. 

Der Reichskommissar I iir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- lNQUART. 

29. August z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die 
Sperrmarksteuerverordnung 1941 aufge
hoben wird. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
36.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederland~n vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Sperrmarksteuerverordnung (Nr. 66/ 
1941) tritt am I. September 1941 ausser 
Kraft. 

§ 2. 

(1) D ie Sperrmarksteuerverordnung 1941 
bleibt weiterhin anwendbar auf steuerpflich
tige Handlungen, die vor dem I. September 
1941 stattgefunden haben. 

(2) Hat jedoch die Anlage oder Forde
rung dem Steuerpflichtigen oder seinem Ge
samtrechtsvorganger seit dem 15. Juli 1931 
ununterbrochen zugestanden, so wird die 
Steuer nur bis zur H ohe des Nutzens erho
ben, der sich aus der Zuri.ickziehung ergibt. 

(3) Als Nutzen gilt der Betrag, um den 
der nach § 3, Absatz 1 , der Sperrmarksteuer
verordnung 1941 der Steuer unterliegende 
Wert die nachzuweisenden fi.ir den Erwerb 
gemachten Aufwendungen etwa i.ibersteigt. 
Bie Steuerpflichtigen, die Bi.icher fi.ihren und 
regelmassig jahrliche Abschli.isse unter 
Durchfiihrung einer Bestandsaufnahme ma
chen, tritt an die Stelle der fi.ir den Erwerb 
gemachten Aufwendungen der Bilanzwert fi.ir 
den letzten vor dem 1. Mai 1940 liegenden 
Bilanzstichtag. 

§ 3 -

Die im § 4 der Sperrmarksteuerverordnung 
r941 fiir das Kalenderjahr vorgesehene Er
klarung ist fi.ir den Zeitraum bis zum 31. 
August 1941 spatestens bis 30. November 
1941 abzugeben. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid geldt 
niet voor de personen van Duitsche nationa
liteit, die genoemd zijn in artikel 5. 

Artikel 8. 
Deze verordening treedt in werking op 1 

October 1941. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche ,gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

29 Augustus z94z. VERORDENING van 
den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de op
heffing van het Geblokkeerde Marken
belastingbesluit 1941. (Verordeningen
blad, Stuk 36.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Het Geblokkeerde Markenbelastingbesluit 
(No. 66/r941) treedt met ingang van 1 Sep
tember 1941 buiten werking. 

Artikel 2. 

(1) Het Geblokkeerde Markenbelas
tingbesluit 1941 blijft in den vervolge van 
toepassing op v66r 1 September 1941 plaats 
gevonden hebbende handelingen, door welke 
de belastingschuld ontstaat. 

(2) Voor zoover evenwel de belasting
plichtige of zijn rechtsvoorganger onder alge
meenen titel sedert 15 Juli 1931 ononderbro
ken eigenaar, bezitter of schuldeischer is ge
weest van de belegging of vordering, wordt 
de belasting slechts geheven ter hoogte van 
de winst, welke uit het ,,terugtreden" voort
vloeit. 

(3) Onder winst wordt verstaan het be
drag, waarmede de volgens artikel 3 , lid 1, 

van het Geblokkeerde Markenbelastingbe
sluit 1941 aan de belasting onderworpen 
waarde de voor de verkrijging gemaakte 
kosten, voor zoover deze bewezen kunnen 
worden, eventueel overtreft. Bij belasting
plichtigen, die boek houden en regelmatig 
jaarlijks een balans opmaken, voorzien van 
een inventarisatie, treedt de balanswaarde op 
den laatsten v66r 1 Mei 1940 vallenden dag, 
waarop de balans is afgesloten, in de plaats 
van de voor de verkrijging gemaakte kosten. 

Artikel 3. 

D e aangifte over het kalenderjaar, als be
doeld in artikel 4 van het Geblokkeerde Mar
kenbelastingbesluit 1941, moet voor het tijd
vak tot en met 31 Augustus 1941 uiterlijk 
op 30 November 1941 worden verricht. 
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§ 4. 
Die zur Durchfi.ihrung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften erlasst der Gene
ralsekretar im 11/[inisterium fi.ir Finanzen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 29. August 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederliindischen Gebiete, 

SEYSS-!NQUART. 

N °. 170. 

x5. August x94x. VERORDNUNG des Gene
ralsekretars fiir besondere wirtschaftli
che Aufgaben und der Generalsekretare 
in den Ministerien fi.ir Finanzen und fi.ir 
Justiz Uber die Begrenzung von Ge
winnausschiittungen (Verordnung zur 
Begrenzung von Gewinnausschiittungen 
1941). (Verordnungsblatt, Stiick 36.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 um:f 3 der Verord
nung Nr. 3 /1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Begrenzung von Gewinnausschiittungen. 

§ l. 

(1) Gesellschaften diirfen einen Gewinn 
nicht ausschiitten, der 

1) 6 vom Hundert des eingezahlten Ge
sellschaftskapitals iibersteigt, wenn die Ge
sellschaft fiir das letzte nicht unter die Be
stimmungen dieser Verordnung fallende 
Wirtschaftsjahr eine Dividende von 6 vom 
Hundert oder weniger ausgeschiittet hat; 

2) den Hundertsatz des eingezahlten Ge
sellschaftskapitals iibersteigt, der fiir das letz
te nicht unter die Bestimmungen dieser Ver
ordnung fallende Wirtschaftsjahr als Divi
dende ausgeschiittet worden ist, wenn die 
Gesellschaft fiir dieses Wirtschaftsjahr mehr 
als eine Dividende von 6 vom Hundert aus
geschiittet hat. 

(2) Hat eine Kapitalberichtigung nach 
Abschnitt II dieser Verordnung stattgefun
den, so darf der Gesamtbetrag der Aus
schiittungen nicht hoher sein als der Betrag, 
der nach Absatz 1 hatte ausgeschiittet wer
den diirfen, wenn eine Kapitalberichtigung 
nicht stattgefunden hatte. 

§ 2. 

(1) Von Gesellschaften, die fiir ein Wirt
schaftsjahr mehr als 6 vom Hundert des ein
gezahlten Gesellschaftskapitals ausschiitten, 
wird eine nach der Mehrausschiittung be
messene Abgabe ( D ividendenabgabe) erho
ben. 

Artikel 4. 
De voor de uitvoering van deze verorde

ning noodige voorschriften worden door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien uitgevaardigd. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied,, 

SEYSS-lNQUART. 

x5 Augustus x94x. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal voor bijzondere econo
mische zaken en van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Fi
nancien en van Justitie betreffende de 
dividendbeperking (Besluit op de Divi
dendbeperking 1941). (Verordeningen
blad, Stuk 36.) 

Op grand van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Dividendbeperking. 

Artikel 1. 

(1) Vennootschappen zijn verplicht haar 
uitdeelingen te beperken: 

1) tot 6 ten honderd van het gestorte 
aandeelenkapitaal , indien de vennootschap 
over het laatste boekjaar, dat niet onder de 
bepalingen van dit besluit valt, 6 ten hon
derd of minder dividend heeft vastgesteld; 

2) tot het percentage van het gestorte 
aandeelenkapitaal, dat over het laatste boek
jaar, dat niet onder de bepalingen van dit 
besluit valt, als dividend is vastgesteld, in
dien de vennootschap over dat boekjaar meer 
dan 6 ten honderd dividend heeft vastgesteld. 

(2) lngeval herkapitalisatie op den voet 
van Hoofdstuk II heeft plaats gevonden, mag 
het totale bedrag der uitdeelingen niet groo
ter . zijn dan het bedrag, dat ingevolge het 
eerste lid uitgedeeld had mogen worden, in
dien herkapitalisatie niet tiad plaats gevon
den. 

Artikel 2. 

(1) Van vennootschappen, welke over 
eenig boekjaar meer dan 6 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal uitdeelen, 
wordt onder den naam van superdividendbe
lasting naar den maatstaf van het superdi
vidend een belasting geheven. 
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(2) Als Mehrausschiittung gilt der Be
trag, um den eine Ausschiittung 6 vom Hun
dert des eingezahlten Gesellschaftskapitals 
iibersteigt. 

(3) Bei der Gewinnermittlung nach § 5 
der Gewinnsteuerverordnung I940 (Nr. 83/ 
I940) ist die Dividendenabgabe nicht ab
zugsfahig. 

§ 3. 

(I) Die Dividendenabgabe wird erhoben 
bei einer Ausschiittung 

bis zu 7 vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals mit 50 vom Hundert 
der Mehrausschiittung; 

bis zu 8 vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals mit rno vom Hundert 
der Mehrausschiittung; 

bis zu 9 vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals mit 250 vom Hundert 
der Mehrausschiittung; 

bis zu rn vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals mit 300 vom Hundert 
der Mehrausschiittung; · 

bis zu n vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals mit 350 vom Hundert 
der Mehrausschiittung; 

bis zu I2 vom Hundert des eingezahlten 
Gesellschaftskapitals und dariiber mit 400 
vom Hundert der Mehrausschiittung. 

(2) Die Dividendenabgabe wird nur mit 
50 vom Hundert der Mehrausschtittung er
hoben, wenn eine Gesellschaft nicht mehr als 
8 vom Hundert des eingezahlten Gesell
schaftskapitals ausschtittet und im Durch
schnitt der drei letzten, nicht unter die Be
stimmungen dieser Verordnung fallenden 
Wirtschaftsjahre mehr als 7 vom Hundert 
des eingezahlten Gesellschaftskapitals aus
geschiittet hat. 

§ 4. 

(r) Bemessungsgrundlage fiir die Divi
dendenabgabe sind die Ausschiittungen fiir 
ein Wirtschaftsjahr. 

(2) Die Abgabe wird erstmals fiir das 
am 31. Dezember I940 endende oder fiir das 
zu diesem Zeitpunkt laufende Wirtschafts
jahr erhoben. 

(3) 1st eine Ausschiittung von mehr als 
6 vom Hundert des eingezahlten Gesell
schaftskapitals vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung beschlossen worden, so wird die 
Abgabe fiir diese Ausschiittung nur zur 
Hiilfte erhoben. Die Gesellschaft ist, wenn 
sie mit riickwirkender Kraft auf das Ende 
des Wirtschaftsjahres, fiir das die Ausschiit
tung beschlossen wurde, eine Kapitalberich
tigung nach Abschnitt II dieser Verordnung 
durchgefiihrt hat, insoweit von der ermiis
sigten Abgabe befreit, als die Ausschiittung, 
bezogen auf das nach der Berichtigung vor
handene eingezahlte Gesellschaftskapital, 6 
vom Hundert nicht iibersteigt. 

§ 5. 

Ausschiittungen im Sinne dieser Verord
nung sind ohne Riicksicht auf die Bezeich-

(2) Ondtr superdividend wordt v erstaan 
bet bedrag, waarmede een uitdeeling 6 ten 
honderd van het gestorte aandeelenkapitaal 
te boven gaat. , 

(3) Voor de winstoepaling ingevolge ar
tikel 5 van het Besluit op de Winstbelasting 
I940 (No. 83/I940) geldt de superdividend
belasting als een uitdeeling aan deelgerech
tigden in de winst. 

Artikel 3. 

(I) De superdividendbelasting bedraagt 
bij een uitdeeling van meer dan: 

6, doch niet meer dan 7 t en honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 50 ten hon
derd van het superdividend; 

7, doch niet meer dan 8 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, rno ten hon
derd van het superdividend; 

8, doch niet meer dan g t en honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 250 ten hon
derd van het superdividend; 

9, doch niet meer dan IO t en honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 300 ten hon
derd van het superdividend; 

ID, doch niet meer dan II ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 350 t en hon
derd van het superdividend; 

II ten honderd of meer van het gestorte 
aandeelenkapitaal, 400 ten honderd van het 
superdividend. 

(2) Voor een vennootschap, welke niet 
meer dan 8 ten honderd van het gestorte 
aandeelenkapitaal uitdeelt en welke over de 
laatste drie boekjaren, welke niet onder de 
bepalingen van dit besluit vallen, gemiddeld 
meer dan 7 ten honderd van het gestorte 
aandeelenkapitaal uitgedeeld heeft, bedraagt 
de belasting slechts 50 t en honderd van het 
superdividend. 

Artikel 4. 

(I) De grondslag voor de berekening van 
de superdividendbelasting wordt gevormd 
door de uitdeelingen over een boekjaar. 

(2) D e belasting wordt voor de eerste 
maal geheven over het boekjaar, dat op JI 
December I940 eindigt of op dat tijdstip loo
pende is. . 

(3) Indien uitdeelingen van meer dan 6 
ten honderd van het gestorte aandeelenkapi
taal v66r het in werking treden van <lit be
sluit zijn vastgesteld, wordt de superdivi
dendbelasting, voor zoover het die uitdee
lingen betreft, slechts voor de helft geheven, 
Vennootschappen zijn van deze verminderde 
superdividendbelasting vrijgesteld, voor zoo
ver zij met terugwerkende kracht tot het 
einde van het boekjaar, waarover de uitdee
lingen werden vastgesteld, tot herkapitalisa
tie op den voet van Hoofdstuk II besloten 
hebben en voor zoover de uitdeelingen niet 
meer dan 6 ten honderd van het gestorte 
aandeelenkapitaal na de herkapitalisatie be
dragen. 

Artikel 5. 

Uitdeelingen in den zin van <lit besluit zijn 
alle voordeelen - met uitzondering van die 
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nung alle Vorteile, die eine Gesellschaft 
ihren Gesellschaftem auf Grund des fur je
den Anteil eingezahlten Gesellschaftskapitals 
zuwendet. 

§ 6. 
(1) Die Dividendenabgabe wird erhoben, 

sobald eine Beschlussfassung iiber eine Aus
schi.ittung stattgefunden hat. 

(2) Werden mehrmals Ausschiittungen 
fur dasselbe Wirtschaftsjahr beschlossen, so 
ist die Dividendenabgabe nach jeder neuen 
Beschlussfassung nach der Summe der bisher 
fi.ir das Wirtschaftsjahr beschlossenen Aus
schiittungen neu 2u berechnen. Die fi.ir Aus
schiittungen fiir dieses Wirtschaftsjahr be
reits entrichtete Dividendenabgabe wird 
hierbei angerechnet. Ist Dividendenabgabe 
nach § 4, Absatz 3, Satz 1, nur zur Hiilfte 
erhoben warden, so wird der Betrag ange
rechnet, der ohne die Ermassigung erhoben 
warden ware. 

(3) Ist iiber eine Gewinnverteilung fi.ir 
ein Wirtschaftsjahr beschlossen warden, so 
gelten abweichend van § 4, Absatz 1, spater 
fi.ir dasselbe Wirtschaftsjahr beschlossene 
Ausschiittungen als Ausschiittungen fi.ir das 
Wirtschaftsjahr, in dem sie beschlossen wer
den. 

§ 7. 
(1) Gesellschaften im Sinne dieser Ver

ordnung sind Aktiengesellschaften ( naam
looze vennootschappen) und Kommanditge
sellschaften auf Aktien, die im Inland ihren 
Sitz haben und deren Gesellschaftskapital 
fi.infhunderttausend Gulden oder mehr be
tragt. 

(2) Ob eine Gesellschaft den Sitz im 
Inland hat, wird nach den Umstanden beur
teilt. 

ABSCHNITT II. 
Kapitalberichtigung. 

§ 8. 
(1) Gesellschaften kiinnen ihr Gesell

schaftskapital nur nach den Bestimmungen 
dieses Abschnitts durch Erhiihung berichti
gen (Kapitalberichtigung). 

(2) Sie kiinnen ihr Gesellschaftskapital 
erhiihen 

1) um den Betrag, um den die offenen 
Riicklagen in der van der Hauptversamm
lung genehmigten Bilanz zu dem im § 39 
der Gewinnsteuerverordnung 1940 bezeich
neten Uebergangszeitpunkt 10 vom Hundert 
des Gesellschaftskapitals iiberschreiten. Die 
offenen Riicklagen vermindem sich um die 
ausgewiesenen Verluste und Verlustvortrage 
(verliessaldi) und erhiihen sich um die aus
gewiesenen Gewinne und Gewinnvortrage 
( winstsaldi). Die Gewinne und Gewinnvor
trage sind hierbei, wenn die Gewinnvertei
lung fi.ir das Wirtschaftsjahr, auf das sich die 
Bilanz bezieht, nicht in die Bilanz aufge
nommen worden ist, um die Ausschiittungen 
fi.ir dieses Wirtschaftsjahr zu kiirzen; 

2) um die Summe der Unterschiedsbe-

bij herkapitalisatie op den voet van Hoofd
stuk II -, welke een vennootschap aan haar 
aandeelhouders op grond van het door dezen 
gestorte aandeelenkapitaal per aandeel toe
kent. 

Artikel 6. 
(1) De superdividendbelasting wordt ge

heven, zoodra een besluit tot uitdeeling ge
nomen is. 

(2) Indien tot meer dan een uitdeeling 
over eenig boekjaar wordt besloten, wordt 
de superdividendbelasting na ieder volgend 
besluit, op grond van de dan in totaal plaats 
gevonden hebbende uitdeelingen over het 
boekjaar, opnieuw berekend. De van uitdee
lingen over het boekjaar reeds geheven su
perdividendbelasting wordt daarbij in aan
merking genomen. Macht superdividendbe
lasting ingevolge artikel 4, lid 3, zin 1, van 
dit besluit voor de helft zijn geheven, dan 
wordt het bedrag in aanmerking genomen, 
dat zonder die vermindering zou zijn gehe
ven. 

(3) Indien een besluit betreffende de 
winstverdeeling over eenig boekjaar is geno
men, warden - in afwijking van artikel 4, 
lid 1 - latere uitdeelingen over datzelfde 
boekjaar als uitdeelingen beschouwd over het 
boekjaar, waarin ze worden vastgesteld. 

Artikel 7. 
(1) Vennootschappen in den zin van dit 

besluit zijn binnen het Rijk gevestigde naam
looze vennootschappen en commanditaire 
vennootschappen op aandeelen, waarvan het 
aandeelenkapitaal vijfhonderdduizend gul
den of meer bedraagt. 

(2) Of een vennootschap binnen het Rijk 
is gevestigd wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. 

HOOFDSTUK II. 
Herkapitalisatie. 

Artikel 8. 
(1) Vennootschappen kunnen slechts met 

inachtneming van de bepalingen van dit 
hoofdstuk haar aandeelenkapitaal door ver
hooging herzien. 

(2) Zij kunnen het aandeelenkapitaal 
verhoogen: 

1) met 'bet bedrag, waarmede de zicht
bare reserves, voorkomende op de door de 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
goedgekeurde balans, op het in artikel 39 van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 be
doelde overgangstijdstip 10 ten honderd van 
het aandeelenkapitaal overtreffen. De zicht
bare reserves worden verlaagd met de op de 
balans voorkomende verliessaldi en verhoogd 
met de op de balans voorkomende winstsal
di, verminderd - ingeval de winstverdeeling 
over het boekjaar, waarop de balans betrek
king heeft, nie t in de balans is opgenomen 
- met de bedragen, welke volgens de winst
verdeeling tot uitdeeling zijn gekomen; 

2) met het totaal van de verschillen tus-
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trage zwischen der unter Ziffer I und der 
im § 39 der Gewinnsteuerverordnung 1940 
bezeichneten Bilanz. 

(3) Das Gesellschaftskapital darf nach 
der Kapitalberichtigung den Betrag des 
Reinvermogens nach der letzten fiir die Ge
winnsteuer <lurch die Steuerverwaltung ge
nehmigten Bilanz nicht tibersteigen. 

§ 9. 

(1) Die Kapitalberichtigung kann frtihe
stens mit Wirkung fiir das am 31. Dezember 
1940 endende oder fiir das zu diesem Zeit
punkt laufende Wirtschaftsjahr, spatestens 
ftir ein Wirtschaftsjahr stattfinden, das vor 
dem 1. Januar 1943 endet. 

(2) Sie hat, vorbehaltlich der Bestim
mung des § 4, Absatz 3, Satz 2, keine Wir
kung ftir Gewinnausschtittungen, tiber die 
Beschluss gefasst worden ist, und kann nicht 
mehr vorgenommen werden, wenn tiber die 
Gewinnverteilung fiir das Wirtschaftsjahr 
Beschluss gefasst worden ist. 

(3) Eine wiederholte Kapitalberichti
gung ist unzulassig. 

§ IO. 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft 
schlagt der Hauptversammlung die Kapital
berichtigung vor. Von dem Tage der Einbe
rufung zur Hauptversammlung ab bis zum 
Ende dieser Versammlung hat der Vorstand 
auf der Geschaftsstelle der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionare offenzulegen: 

1) den Vorschlag zur Kapitalberichti
gung; 

2) die dem Vorschlag entsprechende be
richtigte Bilanz; 

3) die schriftliche Stellungnahme des 
Aufsichtsrats zu dem Vorschlag, wenn ein 
Aufsichtsrat vorhanden ist; 

4) eine Bescheinigung des Inspekteurs, 
dass der Vorschlag nach § 8 unbedenklich ist. 

(2) Die im Absatz r, Ziffer 4, bezeich
nete Bescheinigung ist vom Vorstand beim 
Inspekteur unter Vorlage der im Absatz 1, 

Ziffem 1 bis 3, bezeichneten Urkunden zu 
beantragen. Ist ein Aufsichtsrat nicht vor
handen, so ist eine Erklarung dartiber dem 
Antrag beizuftigen. 

(3) Der Inspekteur stellt dem Vorstand 
die beantragte Bescheinigung oder einen mit 
Grunden versehenen ablehnenden Bescheid 
<lurch Einschreiben oder gegen eine mit Zeit
angabe versehene Empfangsbescheinigung zu. 

(4) Gegen den ablehnenden Bescheid des 
Inspekteurs kann der Vorstand binnen einem 

· Monat nach Aufgabe der Einschreibesen
dung zur Post oder nach Aushandigung des 
Bescheids gegen Empfangsbescheinigung bei 
dem Generalsekretar im Ministerium fiir Fi
nanzen Berufung einlegen. Dieser entschei
det nach Anhoren eines <lurch ihn zu bestel
lenden Beratungsausschusses. Billigt er den 
Vorschlag des Vorstandes, so weist er den 

schen de onder 1 bedoelde balans en de in 
artikel 39 van het Besluit op de Winstbe
lasting 1940 bedoelde balans. 

(3) Het aandeelenkapitaal mag echter 
na de herkapitalisatie niet overtreffen het 
bedrag van het zuivere vermogen volgens de 
laatste ten behoeve van de winstbelasting 
door de belastingadministratie aanvaarde 
balans. 

Artikel 9. 

(1) Herkapitalisatie kan op zijn vroegst 
met ingang van 31 December 1940 of van 
het einde van het op dat tijdstip Joopende 
boekjaar en op zijn laatst voor een boekjaar, 
dat v66r 1 Januari 1943 eindigt, plaats vin
den. 

(2) Zij heeft - behoudens het geval 
voorzien in artikel 4, lid 3, zin 2 - geen 
invloed op uitdeelingen, waarvoor een besluit 
is genomen, en kan niet meer plaats vinden, 
indien een besluit betreffende de winstver
deeling over het boekjaar is genomen. 

(3) Herkapitalisatie is slechts eenmaal 
toegelaten. 

Artikel 10. 

(r) Het bestuur der vennootschap doet 
het voorstel tot herkapitalisatie aan de al
gemeene vergadering van aandeelhouders. 
Van den dag der oproeping tot de algemeene 
vergadering tot den afloop dezer vergadering 
legt het bestuur ten kantore der vennoot
schap ter inzage van de aandeelhouders 
neer: 

1) het voorstel tot herkapitalisatie; 

2) de bij dit voorstel behoorende herzie
ne balans; 

3) de schriftelijke uiteenzetting van het 
standpunt van de commissarissen ten aan
zien van het voorstel, indien er commissa
rissen zijn; 

4) een verklaring van den inspecteur, dat 
tegen het voorstel in verband met artikel 8 
van dit besluit geen bezwaar bestaat. 

(2) De in lid 1, onder 4, bedoelde ver
klaring moet door het bestuur bij den in
specteur, onder overlegging van de in lid 1, 

onder 1, 2 en 3, genoemde stukken, worden 
aangevraagd. Indien er geen commissarissen 
zijn, moet dit bij de aanvrage worden mede
gedeeld. 

(3) De inspecteur zendt het bestuur de 
gevraagde verklaring of een met redenen 
omkleede afwijzende beschikking per aange
teekenden brief of tegen gedagteekend ont
vangbewijs. 

(4) Tegen de afwijzende beschikking van 
den inspecteur staat het bestuur binnen een 
maand nadat de beschikking ter post is be
zorgd of tegen gedagteekend ontvangbewijs 
is uitgereikt, beroep open op den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien. De Secretaris-Generaal beslist na een 
door hem in te stellen commissie van advies 
te hebben gehoord. Indien hij het bestuur 
van de vennootschap in het gelijk stelt, geeft 
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Inspekteur an, die im Ai:)satz 1, Ziffer 4, be
zeichnete Bescheinigung auszustellen. 

(5) Flir die berichtigte Bilanz gilt Ar
tikel 42c des Handelsgesetzbuches (Wetboek 
van Koophandel) sinngemiiss. 

§ II. 

(x) Die Erhohung des Gesellschaftskapi
tals muss den Anteilseignern im Verhiiltnis 
ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital zu
gewiesen werden. Die Zuweisung findet 
durch Ausgabe von Aktien zu den bereits 
bestehenden oder <lurch Umtausch von Ak
tien statt. Heraufstempelung von Aktien ist 
nur zuliissig, wenn eine Abstempelung statt
gefunden hat. 

(2) Der Nennbetrag jeder im Zuge der 
Kapitalberichtigung ausgegebenen Aktie 
muss Uber tausend oder flinfhundert oder 
hundert Gulden lauten. 

§ I2 . 

(x) Der Erwerb von Anteilsrechten im 
Zuge der Kapitalberichtigung ist von der 
Einkommensteuer und der Dividendensteuer 
befreit. 

(2) Von der Gesellschaft wird eine nach 
der Erhohung des Gesellschaftskapitals be
messene Steuer (Kapitalberichtigungsteuer) 
erhoben. 

(3) Bei der Gewinnermittlung nach § 5 
der Gewinnsteuerverordnung 1940 ist die 
Kapitalberichtigungsteuer nicht abzugsfiihig. 

§ 13. 

Die Kapitalberichtigungsteuer betriigt bei 
einer Erhohung des Gesellschaftskapital um 

nicht mehr als 100 vom Hundert . 
. xo vom Hundert der Erhohung; 

mehr als 100 vom Hundert, aber nicht 
mehr als 200 vom Hundert, . 

. 15 vom Hundert der Erhohung; 
mehr als 200 vom Hundert 

. 20 vom Hundert der Erhohung. 

§ 14. 

1st wegen der Erhohung des Gesellschafts
kapitals eine Gewinnsteuer van der Gesell
schaft zu zahlen, so wird flir diese Zwecke 
eine besondere Veranlagung durchgeflihrt. 
Ein Zuschlag nach der Verordnung Nr. 228/ 
1940 wird hierbei nicht erhoben. 

§ 15. 

Flir die Erhohung des Gesellschaftskapi
tals bei der Kapitalberichtigung wird eine 
Kapitalverkehrsteuer ( registratierecht) nicht 
erhoben. 

hij den inspecteur opdracht de in lid x, on
der 4, bedoelde verklaring af te geven. 

(5) Ten aanzien van de herziene balans 
vindt artikel 42c van het Wetboek van Koop
handel overeenkomstige toepassing. 

Artikel n. ,, 
( x) De verhooging van het aandeelen

kapitaal behoort plaats te vinden door aan 
de aandeelhouders, in · verhouding van hun 
deelneming in het aandeelenkapitaal, aan
deelen toe te wijzen. De toewijzing vindt 
door uitgifte van aandeelen boven de reeds 
bestaande of door ruiling van aandeelen 
plaats. Bijstempeling op aandeelen is slechts 
toegelaten, indien op de aandeelen afstem
peling heeft plaats gevonden. 

(2) Het nominale bedrag van elk bij de 
herkapitalisatie uit te geven aandeel moet 
duizend , vijfhonderd of honderd gulden be
dragen. 

Artikel 12. 

(x) De verkrijging van aandeelen, voort
vloeiende uit de herkapitalisatie, is van de 
inkomstenbelasting en van de dividendbelas
ting vrijgesteld. 

(2) Van de vennootschappen wordt an
tler den naam van belasting op de herkapi
talisatie een belasting geheven naar den 
maatstaf van de verhooging van het aandee
lenkapitaal. 

(3) Voor de winstbepaling ingevolge ar
tikel 5 van het Besluit op de Winstbelasting 
1940 geldt de belasting op de herkapitali 
satie als een uitdeeling aan deelgerechtigden 
in de winst. 

Artikel 13. 

De belasting op de herkapitalisatie be
draagt bij een verhooging van het aandeelen
kapi taal van: 

niet meer dan 100 ten honderd . . . 
10 t~n honderd van de verhooging; 

meer dan 100 ten honderd, doch niet meer 
dan 200 ten honderd , . . . . . 

15 ten honderd van de verhooging; 
meer dan 200 ten honderd . 

20 ten honderd van de verhooging. 

Artikel 14. 

Indien ten gevolge van verhooging van het 
aandeelenkapitaal heffing van winstbelasting 
van de vennootschap moet plaats vinden, 
wordt te dier zake een afzonderlijke aanslag 
in de winstbelasting opgelegd. Hierbij war
den niet de in het Besluit No. 228/1940 
geregelde opcenten geheven. · 

Artikel 15. 

Ter zake van verhooging van het aandee
lenkapi taal bij herkapitalisatie wordt geen 
registratierecht geheven. 
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ABSCHNITT III. 

Anmeldung, Festsetzung und Entrichtung 
der Dividendenabgabe und der Kapitalbe

richtigungsteuer; Rechtsmitte/ und N ach
forderung. 

§ 16. 
(1) Der Vorstand einer Gesellschaft hat 

AusschUttungen, flir die Dividendenabgabe 
zu entrichten ist, binnen zwei Wochen nach 
d er Beschlussfassung Uber die AusschUttun
gen bei dem Inspekteur anzumelden und 
hierbei den Tag der Beschlussfassung und 
getrennt den auf jede Art von Anteilsrech
ten entfallenden Betrag der AusschUttung 
und den dieser AusschUttung entsprechenden 
Betrag des eingezahlten Gesellschaftskapi
tals anzugeben. Sind die Ausschiittungen vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung beschlossen 
worden, so ist die Anmeldung binnen zwei 
Wochen nach dem Inkrafttreten abzugeben. 

(2) Der Vorstand einer Gesellschaft hat 
die Kapitalberichtigung bei dem Inspekteur 
binnen zwei Wochen nach ihrer Beschluss
fassung <lurch Vorlage einer Abschrift des 
Beschlusses anzumelden. 

(3) Die Anmeldung nach Absatz 1 und 
die im Absatz 2 bezeichnete Abschrift des 
Beschlusses sind vom Vorstand zu unter
schreiben. Hat die Gesellschaft mehr als 
zwei Vorstandsmitglieder, so genUgt es, wenn 
die Anmeldung die Unterschrift von zwei 
Vorstandsmitgliedem tragt. 

§ 17. 
(1) Die Dividendenabgabe ist ohne be

sondere Aufforderung binnen einem Monat 
nach der Beschlussfassung Uber die Aus
schUttung bei dem flir die Gesellschaft zu
stiindigen .,Ontvanger der directe belastin
gen" zu entrichten. Liegt die Beschlussfas
sung vor Inkrafttreten dieser Verordnung, so 
ist die Abgabe binnen einem Monat nach 
dem Inkrafttreten zu entrichten. · 

(2) Die Kapitalberichtigungsteuer ist 
ohne besondere Aufforderung binnen einem 
Monat nach der Beschlussfassung Uber die 
Kapitalberichtigung bei dem im Absatz 1 

bezeichneten Ontvanger zu entrichten. 
(.,) Die Dividendenabgabe und die Ka

pitalberichtigungsteuer werden vom Inspek
teur festgesetzt, erforderlichenfalls auch oh
ne Vorliegen oder in Abweichung von einer 
Anmeldung oder einer Absch rift des Be
schlusses Uber die Kapitalberichtigung. Die 
Abgabe und die Steuer konnen nicht mehr 
festgesetzt werden, nachdem zwei Jahre seit 
dem Tage verstrichen sind, an dem die An
meldung oder die Abschrift des Beschlusses 
Uber die Kapitalberichtigung bei der Ge
schaftsstelle des lnspekteurs eingegangen ist. 

(4) 1st infolge einer Kapitalberichtigung 
nach § 4, Absatz .,, Satz 2, zuviel Dividen
denabgabe erhoben worden, so wird der zu
viel erhobene Betrag mit der Kapitalberich
tigungsteuer ausgeglichen. Uebersteigt der 
auszugleichende Betrag die Kapitalberichti-

HOOFDSTUK III. 

Aangifte voor, aanslaR in en betaling van de 
superdividendbelasting en de belasting op de 

herkapitalisatie. 
Bezwaar en beroep. Navordering. 

Artikel 16. 
(r) De bestuurders van een vennootschap 

zijn verplicht van uitdeelingen, ter zake 
waarvan superdividendbelasting verschul
digd is, aangifte te doen bij den inspecteur 
binnen twee weken na den dag, waarop het 
besluit tot uitdeeling is genomen, met ver
melding van den dag, waarop dat besluit is 
genomen, benevens, voor iedere soort van 
aandeelen afzonderlijk, van het bedrag der 
uitdeeling en het gestorte aandeelenkapitaal, 
waarop die uitdeeling betrekking heeft. Zijn 
zoodanige uitdeelingen v66r het in werking 
treden van dit besluit vastgesteld, dan be
hoort de aangifte binnen twee weken na het 
in werking treden van dit besluit te worden 
gedaan. 

(2) De bestuurders van een vennoot
schap zijn verplicht een aischrift van een be
sluit tot herkapitalisatie aan den inspecteur 
over te leggen binnen twee weken na den 
dag, waarop het besluit is genomen. 

(3) De aangifte ingevolge lid r en het 
afschrift van het besluit tot herkapitalisatie 
ingevolge lid 2 moeten door het bestuur wor
den onderteekend. Indien er m eer dan twee 
bestuurders zijn, kan de onderteekening van 
deze tukken geschieden door slechts twee 
bestuurders. 

Artikel 17. 
(r) De superdividendbelasting behoort, 

zonder dat een aanslagbiljet is ontvangen, 
binnen een maand, nadat het besluit tot uit
deeling is genomen, te worden voldaan bij 
den ontvanger der directe belastingen, onder 
wiens kantoor de v ennootschap is gevestigd. 
Is het besluit tot uitdeeling v66r het in wer
king treden van dit besluit genomen, dan be
hoort de belasting te worden voldaan binnen 
een maand na het in werking treden. 

(2) De belasting op de herkapitalisatie 
behoort, zonder dat een aanslagbiljet is ont
vangen, binnen een maand na het besluit to\ 
herkapitalisatie te worden voldaan bij den in 
het eerste lid genoemden ontvanger. 

(3) De inspecteur stelt aanslagen in de 
superdividendbelasting en in de belasting op 
de herkapitalisatie vast, zoo noodig bij ge
breke van of met afwijking v an de aangifte 
of van het afschrift van het besluit tot her
kapitalisatie. De aanslag kan niet meer wor
den opgelegd n adat twee jaren zijn verstre
ken sinds den dag, waarop de aangifte of het 
afschrift van het besluit tot herkapitalisatie 
ten kantore van den inspecteur is binnen
gekomen. 

(4) Blijkt na herkapitalisatie op den voet 
van artikel 4, lid 3, zin 2, dat te veel super
dividendbelasting is geheven , dan wordt het 
te veel geheven bedrag met de belasting op 
de herkapitalisatie verrekend. Overtreft het 
te verrekenen bedrag de belasting op de her-

26 
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gungsteuer, so wird der Unterschiedsbetrag 
erstattet. 

§ 18. 
FUr die Rechtsmittel gegen die Festset

zung der Dividendenabgabe und der Kapital
berichtigungsteuer gelten die Bestimmungen 
des Abschnitts IV der Gewinnsteuerverord
nung 1940 sinngemass mit der Massgabe, 
dass § 14, Absatz 4, und § 16, Absatz 3, des 
bezeichneten Abschnitts anzuwenden sind, 
wenn die Verpflichtungen nach § 16 der vor
liegenden Verordnung und nach § 24 dieser 
Verordnung in Verbindung mit § 25 der Ge
winnsteuerverordnung 1940 nicht erfUllt 
worden sind. 

§ 19. 
(1) Wenn Tatsachen bekannt werden, 

die vermuten lassen, dass eine Veranlagung 
zu Unrecht unterblieben oder rUckgangig ge
macht oder dass eine zu niedrige Abgabe 
oder Steuer festgesetzt worden ist, kann die 
zu wenig erhobene Abgabe oder Steuer nach
gefordert werden, solange nicht flinf Jahre 
seit Ablauf der Frist flir die Anmeldung oder 
flir die Vorlegung einer Abschrift des Be
schlusses Uber die Kapitalberichtigung ver
strichen sind. 

(2) Die Bestimmungen des§ 18, Absatze 
2. 3, 4 und 5, der Gewinnsteuerverordnung 
1940 gelten sinngemass. 

§ 20. 

(1) Die Dividendenabgabe und die Ka
pitalberichtigungsteuer gelten ftir die An
wendung der Gesetzesvorschriften Uber die 
Beitreibung und des Gesetzes vom 13. Ja
nuar 1922 (Staatsblatt Nr. 9) als direkte 
Steuern. 

(2) Die Abgabe und die Steuer sind -
unbeschadet der Zahlungsverpflichtung nach 
§ 17, Absatze 1 und 2 - binnen einer Woche 
nach dem Ausstellungstag des Steuerbe
scheids zu entrichten. 

§ 21. 

P ersonlich haften 
1) flir die von einer Kommanditgesell

schaft auf Aktien geschuldete Abgabe oder 
Steuer die geschaftsftihrenden G t;sellschaf
ter; 

2) flir die von einer Aktiengesellschaft, 
die aufgelost wird, zu entrichtende Abgabe 
oder Steuer, die mit der Liquidation beauf
tragten Personen, es sei denn, dass sie nach
weisen, dass die Nichtentrichtung der Ab
>!abe oder der Steuer ihnen nicht zur Last 
ra ll t. 

ABSCHNITT IV. 

Sonderbestimmungen. 

§ 22. 
( 1) Gesellschaftskapital im Sinne dieser 

Ve rordnung is t der N ennbetrag d er a usgege
benen Anteilsrechte einschliesslich der nach 
der Ausgabe von der Gesellschaft erworbe
nen eigenen Anteilsrechte. 

kapitalisatie, dan wordt het verschil terug
gegeven. 

Artikel 18. 
Hoofdstuk IV van het Besluit op de Winst

belasting 1940, regelende de bezwaren tegen 
den aanslag, vindt overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat hetgeen in ar
tikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 3, van dat 
hoofdstuk is bepaald toepassing vindt, in
dien niet volledig aan de verplichtingen van 
artikel 16 van dit besluit en van artikel 24 
van dit besluit, in verband met artikel 25 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
is voldaan. 

Artikel 19. 
(1) Bijaldien eenig feit grond oplevert 

voor het vermoeden, dat een aanslag ten on
rechte is achterwege gebleven of ve,nietigd 
of dat een te !age aanslag is opgelegd, kan 
de te weinig geheven belasting worden na
gevorderd zoolang niet vijf jaren zijn ver
streken sedert den termijn voor het doen 
van aangifte of voor het overleggen van het 
afschrift van het besluit tot herkapitalisatie 
is verstreken. 

(2) De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 18 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 
vinden overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20. 

(1) Voor de toepassing van de wettelijke 
bepalingen betreffende de invordcring en van 
de wet van 13 Januari 1922 (Staatsblad No. 
9) worden de superdividendbelasting en de 
belasting op de herkapitalisatie als directe 
belastingen aangemerkt. 

(2) De superdividendbelasting en de be
lasting op de herkapitalisatie moeten - on
geacht de betalingsverplichting ingevolge ar
tikel 1 7, leden r en 2 - binnen een week na 
de dagteekening van het aanslagbiljet wor
den voldaan. 

Artikel 21. 
Hoofdelijk aansprakelijk zijn : 
1) voor de belasting, verschuldigd door 

een commanditaire vennootschap op aan
deelen : de beheerende vennooten; 

2) voor de belasting, verschuldigd door 
een naamlooze vennootschap, welke wordt 
ontbonden : de met de vereffening belaste 
personen, behoudens voor zoover zij aantoo
nen, dat de niet-voldoening niet aan hen is 
te wijten. 

HOOFDSTUK IV. 

Bijzondere bepalinge n . 

Artikel 22 . 
(1) Waar in dit besluit gesproken wordt 

van aandeelenkapitaal, wordt daaronder ver
staan het nominale bedrag der uitgegeven 
aandeelen, m et inbegrip van de na de uit
gifte door de v ennootschap ingekochte eigen 
aandeelen. 
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(2) Eingezahltes Gesellschaftskapital im 
Sinne dieser Verordnung ist der auf die aus
gegebenen Anteilsrechte - ausschliesslich 
der nach · der Ausgabe erworbenen eigenen 
Anteilsrechte - eingezahlte Betrag, hoch
stens jedoch der Nennbetrag dieser Anteils
rechte. 

§ 23. 
Als Vorstand im Sinne dieser Verordnung 

gelten auch die geschaftsfiihrenden Gesell
sch ,. fter einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien. . . : '111! 

§ 24. 
Die § 25, 26, 28 und 29 der Gewinnsteuer

verordnung 1940 gelten sinngemass. 

§ 25. 
Der Generalsekretar im Ministerium flir 

Finanzen kann 
1) die zur Erganzung und zur Durchfi.ih

rung dieser Verordnung erforderlichen Vor
schriften erlassen; 

2) fiir bestimmte Falle oder Gruppen 
von Fallen erhebliche unbillige Harten, die 
sich bei Anwendung dieser Verordnung er
geben, beseitigen. 

ABSCHNITT V. 

Stralbestimmungen. 

§ 26. 
Wer die <lurch die §§ 1, 16, 24 oder kraft 

§ 25 auferlegten Verpflichtungen nicht er
flillt, wird mit Haft bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu hunderttausend 
Gulden bestraft. 

§ 27. 
(1) Wer die im § 16, Absatz 1, bezeich

nete Anmeldung fi.ir sich oder fi.ir einen an
deren vorsatzlich unrichtig oder unvollstan
dig abgibt oder vorsatzlich eine unrichtige 
oder unvollstandige Abschrift des Beschlus
ses i.iber die Kapitalberichtigung nach § 16, 
Absatz 2, vorlegt, wird, wenn daraus ein 
Nachteil fi.ir den Staat entstehen kann, mit 
Gefangnis bis zu einem Jahr oder mit Geld
strafe bis zu hunderttausend Gulden be
straft. 

(2) Absatz ;; ist nicht anwendbar, wenn 
der Anmelder oder derjenige, der die Ab
schrift des Beschlusses vorgelegt hat, aus 
eigenem Antrieb, solange die Staatsanwalt
schaft noch keine Anzeige erhalten hat, eine 
richtige und vollstandige Anmeldung abgibt 
oder eine richtige und vollstandige Abschrift 
des Beschlusses vorlegt. 

§ 28. 
W er fi.ir sich oder fi.i r einen anderen die 

im § 16, Absatz 1, bezeichnete Anmeldung 
fahrlassig unrichtig oder unvollstandig ab
gib t ode r fah rlassig eine unrichtige oder un
vollstandige Abschrift des Beschlusses i.iber 
die Kapitalberichtigung nach § r6, Absatz 2, 

(2) Waar in dit besluit gesproken wordt 
van gestort aandeelenkapitaal, wordt daar
onder verstaan het op de uitgegeven aandee
len - na aftrek van de ingekochte eigen 
aandeelen - gestorte bedrag tot ten hoog
ste het nominale bedrag der aandeelen. 

Artikel 23. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

,.bestuur" of ,,bestuurders", zijn daaronder 
mede te verstaan de beheerende vennooten 
van een commanditaire vennootschap op 
aandeelen. 

Artikel 24. 
D e artikelen 25, 26, 28 en 29 van het Be

sluit op de Winstbelasting 1940 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 25. 
D e Secretaris-Generaal van het D eparte

ment van Financien is bevoegd: 
1) voorschriften, noodig tot aanvulling 

enter uitvoering van dit besluit, uit te vaar
digen; 

2) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen te gemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, welke zich bij 
de toepassing van dit besluit mochten voor
doen. 

HOOFDSTUK V. 

Stralbepalingen. 

Artikel 26. 
Hij die niet voldoet aan een verplichting, 

opgelegd bij dan we! krachtens de artikelen 
1, 16, 24 of 25, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of met geld
boete van ten hoogste honderdduizend gul
den. 

Artikel 27. 
(1) Hij die voor zich zelf of voor een 

ander opzettelijk een aangifte, als bedoeld in 
artikel 16, lid 1, onjuist of onvolledig doet 
of een onjuist of onvolledig afschrift van een 
besluit tot herkapitalisatie, als bedoeld in 
artikel 16, lid 2, overlegt, wordt, indien daar
uit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of met geldboete van ten hoogste 
honderdduizend gulden. 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepas
sing, indien de aangever of degene, die het 
afschrift van het besluit tot herkapitalisatie 
heeft overgelegd, zoolang het openbaar mi
nisterie nog niet is verwittigd, uit eigen be
weging alsnog een juiste en volledige aan
gifte doet of een juist en volledig afschrift 
van het besluit overlegt. 

Artikel 28. 
H ij die voor zich zelf of voor een ander ten 

gevolge van zijn schuld een aangifte, als be
doeld in artikel 16, lid 1, onjuist of onvol 
ledig doet of een onjuist of onvolledig af
schrift van een besluit tot herkapitalisatie, 
als bedoeld in artikel 16, lid 2, overlegt , 
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vorlegt, wird, wenn daraus ein Nachteil fiir 
.den Staat entstehen kann, mit Haft bis zu 
zwei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
zehntausend Gulden bestraft. 

§ 29. 
Wer dem Inspekteur, dem Berufungsrat, 

dem vom Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Finanzeh beauftragten Beamten oder 
einer von dem Vorsitzenden des Berufungs
rates beauftragten Person vorsatzlich ein 
falsches oder verfalschtes Buch oder anderes 
Schriftstiick vorlegt oder zur Einsichtnahme 
anbietet, wird mit Gefangnis bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu hundert
tausend Gulden bestraft. 

§ 30. 
(1) Wer vorsatzlich die ihm durch § 24 

dieser Verordnung in Verbindung mit § 28 
der Gewinnsteuerverordnung 1940 auferlegte 
Geheimhaltungspflicht verletzt, wird mit 
Gefangnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu sechshundert Gulden be
straft. 

(2) Wer fahrlassig die Geheimhaltungs
pflicht verletzt, wird mit Haft bis zu drei 
Mon a ten oder mit Geldstrafe bis zu dreihun
dert G ulden bestraft. 

(3) D ie S trafverfolgung tritt nur auf 
Antrag desjen igen ein, der <lurch die Verlet
zun g der Geheimhaltungspflicht betroffen 
ist. 

§ 31. 
( 1) Wenn eine nach dieser Verordnung 

strafbare Handlun~ oder Unterlassung ( stra/ 
baar feit) im Rahmen des Betriebs einer 
Aktiengesellschaft begangen wird, so werden 
'die Vorstandsm itglieder bestraft. 

(2) Ueber ein Vorstandsmitglied, das bei 
der Han dlung nicht mitgewirkt hat, wird 
eine Stra fe nicht verhangt. 

§ 32. 
D ie nach dieser Verordnung strafbaren 

Handlungen sind Verbrechen (misdrijven ) 
mit Ausnahme der nach den §§ 26 und 28 
strafbaren Han dlungen, die Uebertretungen 
( overtredingen) sind. 

§ 33. 
(1) Mit der Fahndung nach den Zuwi

derhandlungen gegen diese Verordnung sind 
-auch die Beamten der Staatssteuerverwal
'tung beauftragt. 

(2) Die Niederschrift iiber eine nach den 
§§ 26 und 28 strafbare Handlung wird dem 
Beschuldigten abschriftlich mitgeteilt. 

§ 34. 
(1) Die nach den §§ 26 und 28 strafba

ren H andlungen werden im Auftrag des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Finanzen 
nach dem Verfahren verfolgt, das im sech
sten Titel des vierten Buches der Strafpro
zessordnung (Wetboek van Strafvordering) 
geregelt ist. 

(2) D er Generalsekret a r im Ministerium 

wordt, indien daaruit nadeel voor het Rijk 
kan ontstaan, gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of met geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden. 

Artikel 29. 
Hij die aan den inspecteur, aan den raad 

van beroep, aan een door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien aangewezen ambtenaar of aan een door 
den voorzitter van den raad van beroep aan
gewezen persoon opzettelijk een valsch of 
vervalscht boek of ander geschrift overlegt 
of ter inzage aanbiedt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of met geldboete van ten hoogste honderd
duizend gulden. 

Artikel 30. 
(1) Hij die opzettelijk de hem bij artikel 

24 van dit besluit, in verband met artikel 28 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogst e 
zes maanden of met geldboete van ten hoog
ste zeshonderd gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of met geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden. 

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

Artikel 31. 
(1) Indien een bij dit besluit strafbaar 

gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een naamlooze vennootschap, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het fei t 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 32. 
De bij dit besluit strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als misdrijven, behalve 
de feiten, strafbaar volgens de artikelen 26 
en 28, welke als overtredingen warden be
schouwd. 

Artikel 33 . 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede b e
last de ambtenaren van 's Rijks belastin g
dienst. 

(2) Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens de art i
kelen 26 en 28, wordt den bekeurde in a f
schrift medegedeeld. 

Artikel 34. 
(1) De feiten, strafbaar volgens de ar

tikelen 26 en 28, warden vanwege den Secre
t aris-Generaal van het Departement van Fi
nancien vervolgd op de wijze, als bedoeld in 
den Zesden Titel van het Vierde Boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

(2) D e verdachte kan door of vanwege 
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fiir Finanzen oder ein von ihm Beauftragter 
ki:innen dem Beschuldigten die aussergericht
liche Erledigung gestatten, unbeschadet des 
Rechtes des Beschuldigten gemass Artikel 
74, ·Absatz 4, des Strafgesetzbuches (Wet
boek van Strafrecht) der Strafverfolgung 
vorzubeugen. 

ABSCHNITT VI. 

Schlussbestimmungen. 

§ 35. 
Inspekteur im Sinne dieser Verordnung 

ist der ,,Inspecteur der directe belastingen" 
oder der ,,Inspecteur der registratie", in <les
sen Amtsbezirk die Gesellschaft ihren Sitz 
hat. 

§ 36. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als ,,Verordnung zur Be

grenzung von Gewinnausschlittungen 1941" 
zitiert. 

Den Haag, am 15. August 1941. 

Der G.-S. fur besondere wirtschaltliche 
Aulgaben, 

M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beauftragt), 

H. POSTMA. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
J. J. SCHRIEKE. 

N°. 171. 

28. August z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fiir 
Finanzen und des Innern zur Beseiti
gung von Doppelbesteuerungen auf dem 
Gebiet der direkten Steuern im Ver
haltnis zu dem Deutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bi:ihmen 
und Mahren. (Verordnungsblatt, Stlick 
36). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
im Anschluss an die Bestimmungen der Ver
ordnung der Deutschen Reichsminister der 
Finanzen und des Innern vom 16. August 
x94x verordnet: 

§ I. 

Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz und 
in Ermangelung eines solchen ihren gewi:ihn
lichen Aufenthalt in den Niederlanden ha
ben, ohne im Deutschen Reich einschliess
lich des Protektorats Bi:ihmen und Mahren 
einen Wohnsitz zu- haben, werden von den 
direkten Steuern freigestellt: 

den Secretaris -Generaal van het Departe
ment van Financien tot transactie worden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig artikel 74, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht de vervolging te 
voorkomen. 

HOOFDSTUK VI. 

Slotbepalingen. 

Artikel 35. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

,,de inspecteur" is daarmede bedoeld de in
specteur der directe belastingen of die der 
registratie, binnen wiens dienstkring de ven
nootschap is gevestigd. 

Artikel 36. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Dividendbeperking 1941". 

's-Gravenhage, 15 Augustus 194r. 

De S.-G. voor bijzondere economische 
zaken, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
H. POSTMA. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
J. J. SCHRIEKE. 

N °, 171. 

28 Augustus z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Binnen
landsche Zaken ter voorkoming van 
dubbele belasting op het gebied der di
recte belastingen met betrekking tot het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen enMoravie. (Ver
ordeningenblad, Stuk 36). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt, in aansluiting aan de voor
schriften, voorkomende in de Verordenin,,. 
van de Duitsche Rijksministers v~ .. Finan~ 
cien en van Binnenlandsche Zaken van r6 
Augustus 1941, het volgende bepaald: 

Artikel 1. 

Belastingplichtigen, die hun woonplaats of, 
bij gebreke van die, hun gewoon verblijf in 
Nederland hebben, zonder een woonplaats te 
hebben in het Duitsche Rijk, met inbegrip 
van het protectoraat Bohemen en Moravie, 
worden van de directe belastingen vrijge
steld: 
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1) mit ihrem im Deutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bi::ihmen und 
Mahren be.legenen unbeweglichen Vermi::igen 
und mit den Einktinften daraus; 

2) mit ihren im D eutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bi::ihmen und 
Mahren unterhaltenen Betriebstatten und 
mit den Einktinften daraus; 

3) mit dem Betrieb von Unternehmun
gen der Seeschiffahrt, der Binnenschiffahrt 
und der Luftfahrt und mit den Einktinften 
daraus , wenn sich der Ort der Leitung des 
Unternehmens im Deutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bi::ihmen und 
Mahren befindet; 

4) mit ihren Einktinften aus wissen
schaftlicher, kilnstlerischer, schriftstelleri
scher, unterrichtender oder erzieherischer 
Tatigkeit, aus der B erufstatigkeit der 
Aerzte, Rechtsanwalte, Architekten, lnge
nieure und der Austibung anderer freier Be
rufe, soweit die Austibung der Berufstatig
keit im Deutschen Reich einschliesslich des 
Protektorats B i::ihmen und Mahreh von einem 
festen Mittelpunkt aus stattfindet, und mit 
dem der Tatigkeit von diesem Mittelpunkt 
aus gewidmeten Vermi::igen; 

5) mit den Vergiltungen filr ihre Tatig
keit als Aufsichtsratm itglieder , wenn sich 
der Ort der L eitung des die Vergtitungen ge
w,ahrenden Unternehmens im Deutschen 
Reich einschliesslich des Protekt orats Bi::ih
men und Mahren befindet; 

6) m it ihren aus deutschen i::iffentlichen 
Kassen einschliesslich der i::iffentlichen Kas
sen des Protektorats Bi::ihmen und Mahren 
zahlbaren, regelmassig wiederkehrenden Be
ztigen oder Untersttitzungen, die mit Rtick
sicht auf eine gegenwartige oder frtihere 
Dienst- oder Arbeitsleitung gewahrt werden 
(Besoldungen, Ruhegehalter, Wartegelder, 
Versorgungsbezilge, L i::ihne und dergleichen); 

7) mit ihren sonstigen Einktinften aus 
nichtselbstandiger Arbeit, die im Deutschen 
Reich einschliesslich des Protektorats Bi::ih
men und Mahren ausgeilbt wird oder ausge
tibt worden ist, soweit es sich nicht handelt 

a) um Personen, die auf Verkehrsmitteln 
im zwischenstaatlichen Verkehr beschaftigt 
sind; 

b) um Personen, die sich nur vortiber
gehend ihres D ienstes wegen im Deutschen 
Reich einschliesslich des Protektorats Boh
men i'.ind Mahren aufhalten und ihre Beztige 
ausschliesslich von ihren in den Niederlanden 
wohnenden Arbeit gebern erhalten; 

8) mit ihren Beteiligungen an einem 
H andelsgewerbe als stille Gesellschafter und 
mit den Einktinften daraus, wenn das Un
ternehmen den Sitz und den Ort der Leitung 
im D eutschen Reich einschliesslich des Pro
tektorats B i::ihmen und Mahren hat; 

9) mit ihren Hypotheken, Grundschul
den, Rentenschulden und anderen Forderun
gen oder R echten , d ie <lurch im D eutschen 
Reich einschliesslich des Protektorats B oh-

1) voor hun in het Duitsche Rijk, met 
inbegrip van het protectoraat Bohemen en 
Moravie, gelegen onroerend vermogen en 
voor de inkomsten daaruit; 

2) voor hun in het Duitsche R ijk, met 
inbegrip van het protectoraat Bohemen en 
Moravie, in stand gehouden bedrijfsinrich
tingen en voor de inkomsten daaruit; 

3) voor het bedrijf van zeescheepvaart-, 
binnenscheepvaart- en luchtvaartonderne
mingen en voor de inkomsten daaruit, indien 
de plaats, waar de leiding van de onderne
ming zetelt, zich bevindt in het Duitsche 
Rijk, met inbegrip van het protectoraat Bo
hemen en Moravie ; 

4) voor de inkomsten uit wetenschappe
lijken arbeid, uit arbeid van kunstenaars en 
schrijvers, uit werkzaamheden op het gebied 
van onderwijs of opvoeding, uit beroeps
werkzaamheden van geneesheeren, advoca
ten, architecten, ingenieurs en uit de uitoefe
ning van andere vrije beroepen, voor zooveel 
de uitoefening van de beroepswerkzaamhe
den in het Duitsche Rijk, met inbegrip van 
het protectoraat Bohemen en Moravie, van 
een vast middelpunt uit plaats vindt, en 
voor het vermogen, dat gewijd is aan de van 
dit middelpunt uit plaats vindende werk
zaamheden; 

5) voor de vergoedingen voor hun werk
zaamheden als comm issaris, indien de plaats, 
waar de leiding zetelt van de onderneming, 
die de vergoedingen toekent, zich bevindt in 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie ; 

6) voor hun uit Duitsche openbare kas
sen, met inbegrip van de openbare kassen 
van het protectoraat Bohemen en Moravie, 
te betalen regelmatig wederkeerende uitkee
ringen of ondersteuningen, welke in verband 

· met een tegenwoordige of vroegere dienst
of arbeidsverrichting worden toegekend (be
zoldigingen, pensioenen, wachtgelden, uit
keeringen tot onderhoud, loonen en derge
lijke) ; 

7) voor hun andere inkomsten uit niet 
zelfstandigen arbeid, welke in het Duitsche 
Rijk, met inbegrip van het protectoraat Bo
hemen en Moravie, v erricht wordt of ver
richt geworden is, tenzij het betreft: 

a) personen, die dienst doen op verkeers
middelen, welke het internationaal verkeer 
onderhouden; 

b) personen, dieter zake van de uitoefe
ning van hun betrekkin g slechts voorbijgaand 
in het Duitsche R ijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie, verblij
ven en hun belooning uitsluitend ontvangen 
van hun in Nederland wonen den werkgever; 

8) voor hun deelgerechtigrheid in een 
handelsbedrijf als vennoot bij wege van geld
schieting en v oor de inkomsten <laaruit, in
dien de zetel van de onderneming en de 
plaats, waaruit zij wordt geleid, zich bevindt 
in het Duitsche R ijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie; 

9) voor hun hypotheken, ,,Grundschul
den", ,,Rentenschulden " en andere vorderin
gen of rechten, welke middellijk of onmid
dellijk zijn verzekerd door in het Duitsche 
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men und Mahren belegenen Grundbesitz 
oder <lurch an diesem Grundbesitz bestellte 
Grundstiicksgleiche Rechte unmittelbar oder 
mittelbar gesichert sind, und mit den Ein
kiinften daraus. Ausgenommen sind Anleihen 
und Forderungen, Uber die Teilschuldver
schreibungen ausgegeben sind. 

§ 2. 

Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz und 
in Ermangelung eines solchen ihren gewohn
lichen Aufenthalt im Deutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bohmen und 
Mahren haben, ohne in den Niederlanden 
einen Wohnsitz zu haben, werden zu den di
rekten Steuern nur herangezogen: 

1) mit ihrem in den Niederlanden bele
genen unbeweglichen Vermogen und mit den 
Einklinften daraus; 

2) mit ihren in den Niederlanden unter
haltenen Betriebstatten und mit den Ein
kiinften daraus. Befinden sich Betriebstatten 
desselben gewerblichen Untemehmens so
wohl in den Niederlanden als auch im Deut
schen Reich einschliesslich des Protektorats 
Bohmen und Mahren, so erfolgt die Heran
ziehung nur nach Massgabe des von den in
landischen Betriebstatten aus stattfindenden 
Betriebs; 

3) mit dem Betrieb von Untemehmun
gen der Seeschiffahrt, der Binnenschiffahrt 
und der Luftfahrt und mit den Einkiinften 
daraus, wenn sich der Ort der Leitung des 
Untemehmens in den Niederlanden befindet; 

4) mit ihren Einkiinften aus wissenschaft-
1icher, kiinstlerischer, schriftstellerischer, un
terrichtender oder erzieherischer Tatigkeit, 
aus der Berufstatigkeit der Aerzte, Rechtsan
walte, Architekten, lngenieure und der Aus
i.ibung anderer freier Berufe, soweit die Aus
i.ibung der Berufstatigkeit in den Niederlan
den von einem festen Mittelpunkt aus statt
findet, und mit dem der Tatigkeit von die 
sem Mittelpunkt aus gewidmeten Vermogen; 

s) mit den Vergiitungen fiir ihre Tatig
keit als Aufsichtsratmitglieder, wenn sich der 
Ort der Leitung des die Vergi.itungen gewah
renden Unternehmens in den Niederlanden 
befindet; 

6) mit ihren aus niederlandischen offent
lichen Kassen oder von dem Allgemeinen 
Biirgerlichen Pensionsfonds ( A/gemeen Bur
gerlijk Pensioenionds) zahlbaren, regelmas
sig wiederkehrenden Bezi.igen oder Unter
sti.itzungen, die mit Ri.icksicht auf eine ge
genwartige oder friihere Dienst- oder Ar
beitsleistung gewahrt werden (Besoldungen, 
Ruhegehiilter, \Vartegelder, Versorgungsbe
zi.ige, Lehne und dergleichen); 

7) mit ihren sonstigen Einki.inften aus 
nichtselbstiindiger Arbeit, die in den Nieder-
1anden ausgei.ibt wird oder ausgei.ibt worden 
ist, soweit es sich nicht handelt 

a) um Personen, die auf Verkehrsmitteln 
im zwischenstaatlichen Verkehr beschaftigt 
sind; 

b) um P ersonen, die sich nur vori.iber
gehend ihres Dienstes wegen in den Nieder-

Rijk, met inbegrip van het protectoraat Bo
hemen en Moravie, gelegen onroerende goe
deren of door op deze goederen gevestigde 
rechten, welke met onroerend goed worden 
gelijkgesteld, en voor de inkomsten daaruit. 
Uitgezonderd zijn leeningen en vorderingen, 
waarvoor obligaties zijn uitgegeven. 

Artikel 2. 

Belastingplichtigen, die hun woonplaats of, 
bij gebreke van die, hun gewoon verblijf in 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie, hebben, 
zonder een woonplaats te hebben in Neder
land, worden in de directe belastingen slechts 
betrokken: 

1) voor hun in Nederland gelegen on
roerend vermogen en voor de inkomsten 
daaruit; 

2) voor hun in Nederland in stand ge
houden bedrijfsinrichtingen en voor de in
komsten daaruit. Indien bedrijfsinrichtingen 
van dezelfde ondememing zoowel in Neder
land als in het Duitsche Rijk, met inbegrip 
van het protect o raat Bohemen en Moravie, 
aanwezig zijn, zal de belastingplichtige in de 
belastingen slechts worden betrokken naar 
mate van het bedrijf, dat van de binnen
landsche bedrijfsinrichting uit plaats vindt; 

3) voor het bedrijf van zeescheepvaart-, 
binnenscheepvaar t- en luchtvaartondeme
mingen en voor de inkomsten daaruit, indien 
de plaats, waar de leiding van de onderne
ming zetelt, zich in Nederland bevindt; 

4) voor de inkomsten uit wetenschappe
lijken arbeid, uit arbeid van kunstenaars en 
schrijvers, uit werkzaamheden op het gebied 
van onderwijs of opvoeding, uit beroepswerk
zaamheden van geneesheeren, advocaten, ar
chitecten, ingenieurs en uit de uitoefening 
van andere vrije beroepen, voor zoover de 
uitoefening van de beroepswerkzaamheden in 
Nederland van een vast middelpunt uit 
plaats vindt, en voor het vermogen, dat ge
wijd is aan- de van dit middelpunt uit plaats 
vindende werkza amheden . 

s) voor de vergoedingen voor hun werk
zaamheden als commissaris indien de plaats, 
waar de leiding zetelt van de onderneming, 
welke de vergoeding toekent, zich bevindt in 
Nederland; 

6) voor hun uit Nederlandsche openbare 
kassen of door het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds te betalen regelmatig wederkee
rende uitkeeringen of ondersteuningen, welke 
in verband met een tegenwoordige of vroege
re dienst- of arbeidsverrichting worden toe
gekend (bezoldigingen, pensioenen, wach
gelden, uitkeeringen tot onderhoud, loonen 
en dergelijke) ; 

7) voor hun andere inkomsten van niet 
zelfstandigen arbeid, welke in Nederland ver
richt wordt of verricht geworden is, tenzij het 
betreft : 

a) personen, die dienst doen op verkeers
middelen , welke het internationaal verkeer 
onderhouden; 

b) personen , die ter zake van de uitoefe
ning van hun betrekking slechts voorbij-



landen aufhalten und ihre Bezlige ausschliess
lich von ihren im Deutschen Reich ein
schliesslich des Protektorats Bi:ihmen und 
Mahren wohnenden Arbeitsgebern erhalten. 

8) mit ihren Beteiligungen an einem 
Hande!sgewerbe als stille Gesellschafter und 
mit den Einklinften daraus, wenn das Un
ternehmen den S itz oder den Ort der Leitung 
in den Niederlanden hat; 

g) mit ihren Hypotheken und anderen 
Forderungen oder Rechten, die <lurch in den 
Niederlanden belegenen Grundbesitz oder 
<lurch. niederlandische grundstlicksgleiche 
Rechte unmittelbar oder mittelbar gesichert 
sind, und mit den Einklinften daraus. Ausge
nommen sind Anleihen und Forderungen, 
Uber die Teilschuldverschreibungen ausgege
ben sind; 

10) mit ihren sonstigen EinkGnften aus 
Kapitalvermi:igen, soweit sie dem Steuerab
zug vom Kapitalertrag unterliegen. 

§ 3. 
(1) Steuerpflichtige im Sinne dieser Ver

ordnung sind natlirliche P ersonen, die die 
niederlandische Staatsangehi:irigkeit oder die 
deutsche S taatsangehi:irigkeit besitzen oder 
Protektoratsangehi:irige sind. 

(2) D iese Verordnung findet auf nicht
physische Personen entsprechende Anwen
dung. Anstelle des Wohnsitzes ist der Ort 
der Leitung massgebend. 

§ 4· 
(1) Einen Wohnsitz im Sinne dieser Ver

ordnung hat jemand dort, wo er eine Woh
nung innehat unter Umstanden, die d arauf 
schliessen !assen, <lass er die Wohnung bei
behalten und benutzen wird. 

(2) F Gr die ausschliesslich an Bord woh
nenden Schiffer und Schiffsleute gilt der 
Wohnsitz a ls in dem Staat befindlich, <lessen 
Staatsangehi:irigkeit sie besitzen. 

(3) Hat der Steuerpflichtige einen Wohn
sitz in den Niederlanden und im Deutschen 
Reich einschliesslich des Protektorats B i:ih
m en und Mahren, so wird er, wenn er die 
niederlandische Staatsangehi:irigkeit besitzt, 
nach den Vorschriften des § 1, wenn er die 
deutsche S t aatsangehi:irigkeit besitzt oder 
P rotektoratsangehi:iriger ist, nach den Vor
schriften des § 2 behandelt. 

(4) D en gewi:ihnlichen Aufenthalt 1m 
Sinne dieser Verordnung hat jemand dort, 
wo er sich unter Umstanden aufhalt, die er
kennen !assen, <lass er an diesem Ort oder in 
diesem Land nicht nur vorlibergehend ver
weilt. 

§ 5. 
(1) B etriebstatte im Sinne dieser Ver

ordnung ist eine standige Geschaftseinrich
tung eines Unternehmens, in der die Tatig
keit dieses Unternehmen s ganz oder teilweise 
ausgeGbt wird. Als Betriebstatten gel ten: die 
Geschaftsleitung, Zweigniederlassungen und 
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gaand in Nederland verblijven en hun beloo
ning uitsluitend ontvangen van hun in het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het protec
toraat Bohemen en Moravie, wonenden 
werkgever; 

8) voor hun deelgerechtigdheid in een 
handelsbedrijf als vennoot bij wege van geld
schieting en voor de inkomsten daaruit, in
dien de zetel van de onderneming of de 
plaats, waaruit zij wordt geleid, zich in Ne
derland bevindt; 

g) voor hun hypotheken en andere vor
deringen of rechten, welke middellijk of on
middellijk zijn verzekerd door in Nederland 
gelegen onroerende goederen of door rech
ten, welke met daar gelegen onroerend goed 
worden gelijkgesteld , en voor de inkomsten 
daaruit. Uitgezonderd zij n leeningen en vor
deringen, waarvoor obligaties zijn uitgege
ven · 

1~) voor hun andere inkomsten uit roe
rend kapitaal, voor zoover te <lien opzichte 
een heffing bij wijze van inhouding plaats 
vindt. 

Artikel 3. 
(1) Belastingplichtigen in den zin van 

<lit besluit zijn natuurlijke personen, die de 
Nederlandsche nationaliteit of de Duitsche 
nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van 
het protectoraat Bohemen en l\,foravie. 

(2) Dit besluit vindt op andere dan na
tuurlijke personen overeenkomstige toepas
sing. Niet de woonplaats, <loch de plaats, 
waar de leiding zetelt, is in dezen beslissend. 

Artikel 4. 
(1) Een woonplaats in den zin van <lit 

besluit heeft iemand daar, waar hij een wo
ning heeft onder omstandigheden, waaruit 
valt af te leiden, dat hij die woning zal blij
ven houden en gebruiken. 

(2) Voor de schippers en de scheepsbe
manning, die uitsluitend aan boord wonen, 
wordt de woonplaats geacht zich te bevin
den in den staat, welks nationaliteit zij be
zitten. 

(3) Heeh de belastingplichtige een 
woonplaats in Nederland en in het Duitsche 
Rijk, met inbegrip van het protectoraat Bo
hemen en Moravie, dan zijn te zijnen aan
zien, indien hij de Nederlandsche nationali
teit bezit, de bepalingen van artikel 1, indien 
hij de Duitsche nationaliteit bezit of onder
daan is van het protectoraat Bohem en en 
Moravie, de bepalingen van artikel 2 toe
passelijk. 

(4) Een gewoon verblijf in den zin van 
dit besluit heeft iemand daar, waar hij ver
blijft onder omstandigheden, welke er op 
wijzen, dat hij op die plaats of in dat land 
niet slechts tijdelijk vertoeft. 

Artikel 5 
(1) Als bedrijfsinrichting in den zin van 

<lit besluit wordt beschouwd een duurzame 
inrichting- van een onderneming, waarin de 
werkzaamheden van deze ondememing ge
heel of ten deele worden u itgeoefend. Als 
bedrijfsinrichtingen worden aangemerkt: de 



1941 409 

Filialen, Fabrikations- und Werkstatten, 
Einkauf- und Verkaufstellen, Lager und an
dere Handelsstatten, die den Charakter einer 
standigen Geschaftseinrichtung haben, sowie 
standige Vertretungen. 

(2) Eine Betriebstatte besteht nicht, 

1) falls Geschaftsbeziehungen lediglich 
<lurch einen vollig unabhangigen Vertreter 
unterhalten werden; 

2) falls ein Vertreter (Agent) beschaf
tigt wird, der zwar standig flir ein Unter
nehmen tatig ist, aber lediglich Geschafte 
vermittelt, ohne zum Abschluss von Geschaf
ten fiir das Untemehmen bevollmachtigt zu 
sein. Dies gilt auch dann, wenn bei dem 
Vermittlungsagenten ein Lager des Unter
nehmens fiir gelegentliche eilige Lieferungen 
unterhalten wird; 

3) falls lediglich ein Kommissionslager 
unterhalten wird; 

4) bei Bauausflihrungen, auch wenn sie 
zwolf Monate iiberstiegen haben oder vor
aussichtlich iibersteigen werden. 

§ 6. 
(1) Als direkte Steuem im Sinri.e dieser 

Verordnung gelten: 
die Einkommensteuer; 
die Gemeindefondssteuer; 
die Lohnsteuer; 
die D ividendensteuer ; 
die Gewinnst euer ; 
die Vermogensteuer; 
die Verteidigungsteuer I; 
die Aufsichtsratsteuer; 
die Kouponsteuer; 
die Grundsteuer; 
die Gemeindesteuern, die in den Artikeln 

279, 280, 281 und 282 des Gemeindegesetzes 
genannt sind. 

(2) Die im § 1 bezeichnete Befreiung 
wird bei den Steuern vom Einkommen in 
folgender Weise gewahrt: Die Steuer vom 
Reineinkommen wird um die Steuer ver
mindert, die - ohne Beriicksichtigung von 
Kinderermassigungen - geschuldet ware, 
wenn das Reineinkommen aus der Summe 
der Reinertrage der im § 1 bezeichneten Ein
nahmequellen bestehen wiirde. 

(3) Die nachweislich imDeutschenReich 
<lurch Steuerabzug vom Kapitalertrag ent
richtete Steuer flir Einkiinfte aus Kapital
vermogen, die nicht bereits unter § -1 fallen, 
wird auf die Steuer vom Reineinkommen 
und die Gewinnsteuer angerechnet. Ueber die 
Anrechnung der im Protektorat Bohmen und 
Mahren <lurch Steuerabzug vom Kapitaler
trag entrichteten Steuern erlasst der Gene
ralsekretar im Ministerium fiir Finanzen be
sondere Vorschriften. 

(4) Zu den Steuem vom Vermogen fiir 
das Steuerjahr 1940/,941 und fiir friihere 
Steuerjahre erlasst der Generafsekretar im 

bedrijfsleiding; bijkantoren en filialen; fa
brieken en werkplaatsen; in- en verkoop
lokalen; magazijnen en andere handelsinrich
tingen, welke het karakter van een duurzame 
bedrijfsinrichting hebben, alsmede vaste-ver
tegenwoordigingen. 

(2) Eeµ bedrijfsinrichting wordt niet 
aanwezig geacht: 

1) ingeval zakenrelaties worden onder
houden uitsluitend door een volkomen onaf
hankelijk vertegenwoordiger; 

2) ingeval een vertegenwoordiger (agent) 
gebezigd wordt, die wel is waar voortdurend 
voor een onderneming werkzaam is, <loch 
zonder tot het afsl ui ten van zaken voor de 
onderneming gevolmachtigd te zijn. Dit 
geldt ook dan, indien de tusschenpersoon 
voor eventueele spoedafleveringen een voor
raad van de onderneming houdt; 

3) ingeval slechts een voorraad van goe
deren in commissie wordt gehouden; 

4) bij bouwwerken, ook indien de uit 
voering twaalf maanden heeft overschreden 
of, naar het zich laat aanzien, zal overschrij-
den. 

Artikel 6 . 
(1) Als directe belastingen in den zin 

van dit besluit worden aangemerkt: 
de inkomstenbelasting; 
de gemeentefondsbelasting; 
de loonbelasting; 
de dividendbelasting; 
de winstbelasting; 
de vermogensbelasting; 
de verdedigingsbelasting I; 
de commissarissenbelasting; 
de couponbelasting; 
de grondbelasting; 
de gemeentelijke belastingen, welke ge

noemd zijn in de artikelen 279, 280, 281 en 
282 der gemeentewet. 

(2) De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, 
wordt, voor zooveel de belastingen .naar het 
inkomen· betreft, op de volgende wijze ver
leend: de belasting naar het zuiver inkomen 
wordt verminderd met de belasting, welke 
- kinderaftrek buiten beschouwing gelaten 
- verschuldigd zou zijn geweest, indien het 
zuiver inkomen had bestaan uit het geza
menlijk bedrag van de zuivere opbrengsten 
van de in artikel I bedoelde bronnen van 
inkomen. 

(3) De belasting, waarvan is aangetoond, 
dat zij in het Duitsche R ijk door inhouding
op de opbrengst van vermogen is betaald 
voor inkomsten uit roerend kapitaal, welke 
niet reeds vallen onder artikel 1, wordt ver
rekend met de belasting naar het zuiver ins 
komen en met de winstbelasting. Met be
trekking tot de verrekening van de in het 
protectoraat Bohemen en Moravie door in
houding op de opbrengst van vermogen be-
taalde belastingen geeft de Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Financien bij
zondere voorschriften. 

(4) Met betrekking tot de belastingen 
naar het vermogen over het belastingjaar 
1940/1941 en over vroegere belastingjaren 
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Ministerium filr Finanzen die erforderlichen 
Vorschriften dari.iber, wie die im § r be
zeichnete Befreiung gewahrt wird. 

§ 7. 
Diese Verordnung ist auf die Steuem an

zuwenden, die filr die Zeit vom r. Januar 
1940 an erhoben werden, und auf die zu
ri.ickliegenden Steuerfalle, die noch nicht 
rechtskraftig erledigt sind. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-

ki.indung in Kraft. · 

Den Haag, am 28. August r94r. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauftragt), 

H. POSTMA. 

Der G.-S. im Min. des lnnern, 

K . J. FREDERIKS. 

N °. 172. 

-4- August 194I. VERORDNUNG des Ge
neralsekretiirs im Ministerium filr Fi
nanzen Uber Steuererleichterungen bei 
der Auflosung von Aktiengesellschaften 
(Liquidationsverordnung 1941). (Ver
ordnungsblatt, Stiick 36.) 

Auf Grund des§ r der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars filr 
<lie besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ I. 

(1) Steuererleichterungen werden nach 
den Bestimmungen dieser Verordnung ge
wahrt, wenn eine Aktiengesellschaft ( naam
looze vennootschap), die ihren Sitz im In
land hat, 

1) nach dem 3r. Dezember 1940 und vor 
Ablauf von zwei Monaten nach Inkrafttre
ten dieser Verordnung <lurch Beschluss der 
Hauptversammlung aufgelost worden ist 
-0der aufgelost wird und 

2) zu einem von ihr bestimmten Zeit
punkt (Uebertragungszeitpunkt) , der nach 
<lem 31. Dezember 1940 und vor Ablauf von 
zwei Monaten nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung liegt, nach den §§ ro und rr der Ein
kommensteuerverordnung 1941 (Nr. 105/ 
1941) eine Bilanz (Uebertragungsbilanz) 
aufstellt, und 

3) ihre bei der Abwicklung verbleiben
<!en Vermogensgegenstiinde (bezittingen en 
belangen) mit den bei der Abwicklung nicht 
erfilllten Verbindlichkeiten auf eine Firma 
i.ibertragen hat oder iibertragt. 

geeft de Secretaris-Generaal van het Depar
. tement van Financien de noodige voorschrif

ten omtrent de wijze, waarop de vrijstelling, 
bedoeld in artikel r, zal worden verleend. 

Artikel 7. 
Dit besluit vindt toepassing op de belas

tingen, welke over den tijd van r Januari 
1940 af geheven worden, en op aangehouden 
belastingaangelegenheden, waaromtrent nog 
niet een beslissing is genomen, welke in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Augustus r94r. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. ]. FREDERIKS. 

4 Augustus 194I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financieil betreffende vrijstelling of 
vermindering van belasting bij ontbin
ding van naamlooze vennootschappen 
(Liquidatiebesluit 1941) . (Verordenin
genblad, Stuk 36.) 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeerrstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 
(1) Op rlen voet van de volgende arti

kelen van dit besluit wordt vrijstelling of 
vermindering van belasting verleend, indien 
een binnen het Rijk gevestigde naamlooze 
vennootschap: 

r) na 31 December 1940, doch voordat 
na het in werking treden van dit besluit 
twee maanden verstreken zijn, is of wordt 
ontbonden door een besluit van de algemee
ne vergadering van aandeelhouders, en 

2) naar den toestand op een door haar 
gekozen tijdstip - hierna aan te duiden als 
overdrachtstijdstip -, welk tijdstip moet 
vallen na 31 December 1940, doch v66r den 
dag, waarop sedert het in werking treden van 
dit besluit twee maanden zullen zijn verstre
ken, een balans (overdrachtsbalans) zal heb
ben opgemaakt, met inachtneming van de 
artikelen ro en 11 van het Besluit op de In
komstenbelasting 1941 (No. 105/1941), en 

3) onder den last van overneming van al 
haar verplichtingen, voor zoover deze niet 
bij de vereffening zijn of worden nagekomen, 
haar gezamenlijke bezittingen en belangen, 
welke na deze nakoming zijn overgebleven 
of zullen zijn overgebleven, heeft overgedra
gen of overdraagt aan een firma. 
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(2) ,,Firma" im Sinne dieser Verordnung 
ist eine offene Handelsgesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft ( comm11nditaire ven
nootschap), dt>ren Gesellschafter natlirliche 
Personen sind und im Uebertragungszeit
punkt Aktionare der Aktiengese!lschaft wa
ren , oder derjenige, der im Uebertragungs
zeitpunkt alleiniger Aktionar war und die 
Vermogensgegenstande der Aktiengesell• 
schaft flir betriebliche Zwecke ilbemimmt. 

(3) Als Uebertragung im Sinne dieser 
Verordnung gilt auch der Uebergang der ver
.bleibenden Vermogensgegenstiinde einer auf
gelosten Aktiengesellschaft auf die Gesamt
heit der Aktionare flir betriebliche Zwecke. 

§ 2. 

(1) Die Aktiengesellschaft gilt filr die 
Erhebung der Gewinnsteuer, nicht jedoch 
filr die Entrichtung dieser Steuer, als unmit
telbar .vor dem Uebertragungszeitpunkt auf
gelost und abgewickelt. D ie Liquidationsaus
schiittungen werden auf den B etrag des Rein
vermogens n ach der Uebertragungsbilanz 
festgesetzt. Die Gewinnsteuer flir den Zeit
raum, der mit dem Uebertragungszeitpunkt 
endet, ist in der Uebertragungsbilanz ge
tre nnt unter den Passiven auszuweisen, aber 
bei der Ermittlung des R einvermogens nicht 
von der Summe der Aktiven abzuziehen. Die 
nach § 41 der Gewinnsteuerverordnung 1940 
(Nr. 83/1940) zu entrichtende Steuer und 
die geschuldete Gewinnsteuer filr vergange
ne J ahre sind a bzugsfahige Passiven . Abzu
ziehen ist auch der geschatzte Betrag der 
mutmasslichen Liquidationskosten. 

(2) Die G ewinnsteuer filr den Zeitraum, 
der mit dem lJrbertragungszeitpunkt endet, 
und d ie nach !§ 41 der Gewinnsteuerverord
nung 1940 zu entrichtende Steuer werden 
nach den bei Inkrafttreten der Liquidations
verordnung 1941 geltenden Steuersatzen er
hoben. 

§ 3. 
(1) Filr die Einkommensteuer, Dividen

d ensteuer und Aufsichtsratsteuer gilt die Ak
tiengesellschaft als unmittelbar vor dem 
Uebertragungszeitpunkt aufgelost und abge
wickelt; die Firma gilt als Nachf6lgerin in 
alle Rechte und Pflichten (in elk opzicht) 
der Aktiengesellschaft in diesem Zeitpunkt. 
Die Liquidationsausschiittungen sind ein
kommensteuerfrei und dividendensteuerfrei. 

(2) Bei Ermittlung des Gewinns der Fir
ma sind das von der Aktiengesellschaft ilber
nommene Reinvermogen und die einzelnen 
ilbergegangenen Aktiven und Passiven nach 
der U ebertragungsbilanz anzusetzen. Bei Er
mittlung des Reinvermogens ist die gesamte 
unter den Passiven ausgewiesene G ewinn
steuer abzuziehen. 

(3) · Die Aufsichtsratsteuer, die in Wider-

(2) Onder ,,firma" wordt in dit besluit 
zoowel verstaan een vennootschap onder fir
ma of een commanditaire vennootschap, 
waarvan de v ennooten natuurlijke personen 
zijn , die op h e t overdrachtstijdstip aandeel
houder van de naamlooze v ennootschap wa
ren, als degene, die op het overdrachtstijd
stip eenig aandeelhouder van de naamlooze 
vennootschap was en op wien haar bezittin
gen en belangen voor bedrijfsdoeleinden 
overgaan. 

(3) Onder ,,overdragen" wordt in dit be
sluit mede verstaan de uitkeering van de ge
zamenlijke overblijvende · bezittingen eener 
ontbonden naamlooze vennootschap aan de 
gezamenlijke aandeelhouders, indien dezen 
die bezittingen voor bedrijfsdoeleinden ver
werven. 

Artikel 2. 

(1) Voor de heffing van de winstbelas
ting wordt de naamlooze vennootschap ge
acht onmiddellij k v66r het overdrachtstij d
stip te zijn ontbonden en vereffend, behou
dens wat de betaling· van de winstbelasting 
betreft. Het bedrag van de liquidatie-uit
keering wordt hierbij gesteld op het bedrag 
van het zuiver vermogen volgens de over
drachtsbalans. In deze balans wordt dewinst 
belasting, voor zoover zij betrekking heeft 
op de winst ov er het tijdvak, dat met het 
overdrachtstijdstip eindigt, afzonderlijk on
der de passiva opgenomen; zij wordt echter 
bij de berekening van het zuiver vermogen 
niet in mindering van het bedrag der activa 
gebracht. De volgens artikel 41 van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
1940 v erschuldigde belasting wordt, evenals 
de nog onbetaalde winstbelasting over vorige 
jaren, onder de aftrekbare passiva opgeno
m en. Tot deze passiva behoort ook het ge
schatte bedrag van de vermoedelijke liqui 
datiekosten. 

(2) De winstbelasting over het tijdvak, 
dat met het overdrachtstijdstip eindigt, met 
inbegrip van de belasting, naar artikel 41 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 
verschuldigd, wordt geheven volgens de bij 
het in werking treden van het tegenwoordige 
besluit geldende tarieven . 

Artikel 3. 
(1) Voor de heffing van de inkomsten 

belasting, de dividendbelasting en d e com
missarissenbelasting wordt de naamlooze 
vennootschap geacht onmiddellijk v66r het 
overdrachtstijdstip te zijn ontbonden en ver
effend, en in elk opzicht te zijn opgevolgd 
door de firma. De liquidatie-uitkeeringen zijn 
van de inkomstenbelasting en van de divi
dendbelasting vrijgesteld. 

( 2) Voor het bepalen van de winst van 
de firma worden het uit de naamlooze ven
nootschap overgegane zuiver vermogen en 
de afzonderlijke activa en passiva in aan
merking genomen volgens de overdrachts
balans. Hierbij wordt de totale in het passief 
opgenomen winstbelasting bij de berekening 
van het zuiver vermogen in mindering ge
bracht. 

(3) Commissarissenbelasting, in strijd 



412 1941 

spruch zu Absatz 1 erhoben worden ist, wird 
dem Aufsichtsratmitglied erstattet. 

§ 4. 
(1) Die Lieferungen und sonstigen Leis

tungen der Aktiengesellschaft im Zuge ihrer 
Abwicklung an die Firma sind umsatzsteuer
frei, soweit sie bis 28. Februar 1942 ausge
fi.ihrt werden. 

(2) Grunderwerbsteuer und Wertzu
wachssteuer werden nicht erhoben, soweit 
Grundsti.icke und grundsti.icksgleiche Rechte 
( onroerende zaken) auf Grund der im § 1, 

Absatz 1, Ziffer 3, bezeichneten Uebertra
gung bis 28. Februar 1942 auf die Firma 
i.ibergehen. In diesem Fall gilt fi.ir die Erhe
bung der Grunderwerbsteuer und Wertzu
wachssteuer der Erwerb der Grundsti.icke 
und grundsti.icksgleichen Rechte <lurch die 
Aktiengesellschaft als Erwerb der Firma. 

(3) Fi.ir Gewinnausschi.ittungen der Ak
tiengesellschaft wird keine Dividendenabga
be nach der Verordnung zur Begrenzung von 
Gewinnausschi.ittungen 1941 (Nr. 170/1941) 
erhoben. 

(4) Der Inspekteur kann die in den Ab
satzen 1 und 2 bezeichneten Fristen ver
langern. 

§ 5. 
(1) Die §§ 2 bis 4 finden nur Anwen

dung, wenn 
1) die einzelnen Gesellschafter am Ver

mogen der Firma im Uebertragungszeitpunkt 
oder bei spaterer Errichtung der Firma im 
Zeitpunkt der Errichtung in dem gleichen 
Verhaltnis beteiligt sind, wie sie im Ueber
tragungszeitpunkt an der Aktiengesellschaft 
beteiligt waren; 

2) die Liquidatoren der Aktiengesell
schaft binnen zwei Wochen nach dem Auf
losungsbeschluss oder, wenn der Auflosungs
beschluss vor ,lem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung liegt, binnen zwei Wochen nach dem 
Inkrafttreten beim Inspekteur eine Erkla
rung einreichen, in der angegeben sind: 

a) 
b) 

das Datum der Auflosungsbeschlusses; 
der Uebertragungszeitpunkt; 

c) die Namen und Anschriften der Ak-
tionare im Uebertragungszeitpunkt und die 
Grosse der Beteiligung jedes einzelnen am 
ausgegebenen und am eingezahlten Kapital; 

d) die Namen und Anschriften derjeni
gen, die im Uebertragungszeitpunkt Inha
ber eines oder mehrerer Genusscheine waren, 
und die Zahl der Genusscheine jedes ein
zelnen; 

3) die Liquidatoren binnen drei Monaten 
nach dem Uebertragungszeitpunkt oder, 
wenn der Uebertragungszeitpunkt vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung liegt, bin
nen drei Monaten nach dem Inkrafttreten 
Gewinnsteuererklarungen fi.ir den Zeitraum, 
der mit dem Uebertragungszeitpunkt endet , 
und - sowei t noch nicht geschehen - fi.ir 
vergangene Jahre abgeben; 

4) die Liquidatoren beim Inspekteur 
binnen der in Ziffer 3 bezeichneten Frist so 

met lid 1 geheven, wordt aan den commissa
ris teruggegeven. 

Artikel 4. 
(1) Leveringen en diensten, door de 

naamlooze vennootschap ter zake van haar 
vereffening verricht aan of jegens de firma, 
zijn van de omzetbelasting vrijgesteld, voor 
zoover zij v66r I Maart 1942 plaats vinden. 

(2) Indien, als gevolg van de in artikel 
1, lid 1, onder 3, bedoelde overdracht, v66r 
1 Maart 1942, onroerende zaken door de fir
ma worden verkregen, is geen evenredig re
gistratierecht en geen waardevermeerde
ringsbelasting verschuldigd. Alsdan wordt 
voor de heffing van die belastingen een ver
krijging van die onroerende zaken door de 
naamlooze vennootschap aangemerkt als een 
verkrijging door de firma,. 

(3) Over winstuitkeeringen van de ven
nootschap wordt geen superdividendbelas
ting krachtens het Besluit op de Dividend
beperking 1941 (No. 170/x941) geheven. 

(4) De inspecteur is bevoegd de in de 
leden 1 en 2 gestelde termijnen te verlengen. 

Artikel 5. 
(1) De artikelen 2, 3 en 4 zijn slechts 

van toepassing, indien: 
1) de vennooten in het vermogen der fir

ma op het overdrachtstijdstip of bij het la
tere tot stand komen van de fi rma gerech
tigd zijn in verhouding tot hun aandeelenbe
zit in de naamlooze vennootschap op het 
overdrachtstijdstip; 

2) de vereffenaars der naamlooze ven
nootschap binnen twee weken na het ont
bindingsbesluit - of, indien het ontbin
dingsbesluit v66r het in werking treden van 
dit besluit is genomen, binnen twee weken 
na dat in werking treden - bij den inspec
teur een verklaring hebben ingediend, ver
meldende: 

a) den datum van het ontbindingsbesluit; 
b) het overdrachtstijdstip; 
c) de namen en adressen van hen, die bij 

het overdrachtstijdstip aandeelhouder wa
ren, met vermelding van de grootte van 
ieders belang bij het geplaatste en het no
minaal gestorte kapitaal; 

d) de namen en adressen van hen, die op 
het overdrachtstijdstip houder van een of 
meer winstbewijzen waren, met vermelding 
van het aantal winstbewijzen, waarvan zij 
houder waren; 

3) de vereffenaars, indien het overdrachts
tijdstip v66r het in werking treden van dit 
besluit valt; binnen drie maanden na het in 
werking treden van dit besluit, en overigens 
binnen drie maanden na het overdrachtstijd
stip, de aangiften voor de winstbelasting 
doen, zoowel voor het tijdvak, dat met het 
overdrachtstijdstip eindigt, als over vorige 
jaren, voor zoover deze aangiften nog niet 
mochten zijn geschied; 

4) de vereffenaars binnen den onder 3 
gestelden termijn bi_i den ·inspecteur een ge-
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viele von ihnen unterschriebene Abschriften 
der Uebertragungsbilanz einreichen, wie Ge
sellschafter der Firma vorhanden sind. 

(2) Der Inspekteur kann die im Absatz 
r, Ziffern 3 und 4, bezeichneten Fristen ver
langern. 

§ 6. 
Der Uebertragung auf eine Firma im Sin

ne des § r, Absatz r, Ziffer 3, in Verbindung 
mit § r, Absatze 2 und 3, wird jeder andere 
im Zuge der Abwicklung stattfindende 
Uebergang des Vermogens einer Aktienge
sellschaft auf die Gesamtheit der Gesell
schafter oder auf die einzelnen Gesellschaf
ter gleichgestellt mit der Einschrankung, 
<lass § 3, Absatz 2, keine Anwendung findet. 

§ 7. 
Tritt binnen zwei Jahren nach Inkrafttre

ten dieser Verordnung in die im § r, Absatz 
2, bezeichnete Firma ein Gesellschafter ein, 
der nichtphysische Person ist, so konnen die 
Steuern, die auf Grund dieser Verordnung 
nicht festgesetzt worden sind, nachtraglich 
erhoben werden. 

§ 8. 
Inspekteur im Sinne dieser Verordnung 

ist der ,.Inspecteur der directe belastingen" 
oder der ,,Inspecteur der registratie", in <les
sen Amtsbezirk die Aktiengesellschaft im 
Uebertragungszeitpunkt ihren Sitz im Sinne 
des § II der Gewinnsteuerverordnung 1940 
hatte. 

§ 9. 
Der Generalsekretiir im Ministerium flir 

Finanzen erlasst die zur Erganzung und 
Durchfi.ihrung dieser Verordnung erforderli
chen Vorschriften. 

§ IO, 

(r) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verki.indung in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Liquidationsverordnung 
1941" zitiert. 

Den Haag, am 4, August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Geschafte 
beauftragt), 

H. POSTMA. 

N °. 173. 

z8. August i:941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Soziale Angelegenheiten und des Innern 
zur Abanderung des gewerblichen Un
fallversicherungsgesetzes 1921 , des land
wirtschaftlichen Unfallversicherungsge
setzes 1922 und der Verordnung Nr. 13/ 
IQ4I i.iber einen Luftschutzunfallfonds. 
(Verordnu ngsblatt, Stuck 36). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord-

N°. 172-173 

waarmerkt afschrift indienen van de over
drachtsbalans, en we! in zoovele exemplaren 
als het aantal firmanten in de firma be
draagt. 

(2) De in lid r, onder 3 en 4, gestelde 
termijnen kunnen door den inspecteur wor
den verlengd. 

Artikel 6. 
Met de overdracht op een firma op den 

voet van artikel 1 , lid 1, onder 3, in verband 
met artikel 1, leden 2 en 3, wordt gelijkge
steld elke andere bij de vereffening plaats 
vindende overgang van het vermogen van 
een naamlooze vennootschap op haar geza
m enli_ike of afzonderlijke aandeelhouders, 
met <lien verstande, dat artikel 3, lid 2 , bui
ten toepassing blij ft. 

Artikel 7. 
Treedt binnen twee jaar na het in werking 

treden van dit besluit bij de firma, bedoeld 
bij artikel 1, lid 2, een vennoot toe, die niet 
een natuurlijk persoon is, dan kan de belas
ting, waarvan de heffing ingevolge dit be
sluit achterwege is gebleven, alsnog worden 
geheven. 

Artikel 8. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

,,de inspecteur" wordt daaronder verstaan de 
inspecteur der directe belastingen of de in
specteur der registratie, binnen wiens dienst
kring de naamlooze vennootschap op het 
overdrachtstijdstip gevestigd was in den zin 
van artikel 11 van het Besluit op de Winst
belasting 1940. 

Artikel 9. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

m ent van Financien is bevoegd nadere voor
schriften, noodig tot aanvulling en ter uit
voering van dit besluit, uit te vaardigen. 

Artikel IO. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als ,,Liquida
tiebesluit 1941". 

's-Gravenhage, 4 Augustus 1941. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
H. P OSTMA . 

N °. 173. 

z8 Augustus 1941. BESLUIT van de Se
m enten v a n Sociale Zaken en van Bin
nenlandsche Zaken tot wi_iziging der On
gevallenwet 1921 en der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede 
van het Besluit No. 13/1941 betreffende 
de instelling van een Luchtbescher
mingsongevallenfonds. (Verordeningen
blad, Stuk 36) . 

Op grond van§ I der- Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
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nung Nr. 3/x940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l. 

Dern § 1, Absatz 1, des gewerblichen Un
fallversicherungsgesetzes 1921 (Ongevallen
wet 192I) wird angefiigt: 

,,Fiir die Anwendung dieses Gesetzes gel
ten auch als im Zusammenhang mit ihrem 
Dienstverhaltnis erlittene Unfalle 

a. die Unfalle, die Arbeitnehmer in den 
versicherungspflichtigen Betrieben im Zu
sammenhang mit Tatigkeiten erlitten haben, 
die sie fiir den Luftschutz in dem Unter
nehmen, in dessen Dienst sie beschaftigt sind, 
verrichtet haben; 

b. die Unfalle, die Arbeitnehmer in den 
versicherungspflichtigen Betrieben im Zu
sammenhang mit Tatigkeiten erlitten haben , 
die sie fiir die Werksfeuerwehr des Unter
nehmens, in dessen Dienst sie beschaftigt 
sind, verrichtet haben. 

Fiir die Anwendung dieses Gesetzes gelten 
Unfalle, welche die Arbeitnehmer in den ver
sicherungspflichtigen Betrieben im Zusam
m enhang mit Tatigkeiten beim Luftschutz
dienst erlitten haben, nicht als im Zusam
m enhang mit ihrem Dienstverhaltnis erlit
tene Unfalle." 

§ 2. 

Dern § 2, Absatz 1, d es landwirtschaft
lichen Unfallversicherungsgesetzes 1922 
(Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922) 
wird angefiigt: 

,,Fiir die Anwendung dieses Gesetzes gel
t en auch als im Zusammenhang mit ihrem 
Dienstverhaltnis erlittene Unfalle 

a. die Unfalle, die Arbeitnehmer in den 
versicherungspflichtigen Betrieben im Zu
sammenhang mit Tatigkeiten erlitten haben, 
die sie fiir den Luftschutz in dem Unter
nehmen. in dessen Dienst sie beschaftigt sind, 
verrichtet haben; 

b. die Unfalle , die Arbeitnehmer in den 
versicherungspflichtigen Betrieben im Zu
sammenhang mit Tatigkeiten erlitten haben , 
die sie fiir die \Verksfeuerwehr des Unter
nehmens, in <lessen Dienst sie beschaftigt 
sind, verrichtet haben. 

Fiir die Anwendung dieses Gesetzes gelten 
Unfalle, welche die Arbeitnehmer in den ver
sicherungspflichtigen Betrieben im Zusam
menhang mit Tatigkeiten beim Luftschutz
dienst erlitten haben, nicht als im Zusam
m enhang mit ihrem Dienstverhaltnis erlit
t ene Unfalle." 

§ 3.. 
Im § 1, Absatz 1, der Verordnung Nr. 13/ 

1g41 iiber einen Luftschutzunfallfonds wird 
das Komma hinter dem Wart ,,versichert" 
durch einen Punkt ersetzt; die Worte ,,soweit 
sie nicht bereits nach den Bestimmungen des 
Unfallversicherungsgesetzes 1921 (Ongeval
lenwet 1921) oder des landwirtschaftlichen 
Unfallversicherungsgesetzes 1922 (Land- en 
Tuinbouwon~eval/enwet 1922) versichert 
sind." entfallen. 

3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
Aan het eerste lid van artikel 1 der On

gevallenwet 1921 warden de volgende alinea's 
toegevoegd : 

,,Voor de toepassing van deze wet warden 
mede beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen : 

a. ongevallen, aan werklieden in de ver
zekeringsplichtige bedrijven overkomen in 
verband met door hen· verrichte werkzaam
heden ten behoeve van de luchtbescherming 
in de ondememing, in welker dienst zij werk
zaam zijn; 

b. ongevallen, aan werklieden in de ver
zekeringsplichtige bedrijven overkomen in 
verband met door hen verrichte werkzaam
heden ten behoeve van de bedrijfsbrandweer 
van de onderneming, in welker dienst zij 
werkzaam zijn. 

Voor de toepassing van deze wet warden 
niet beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen, aan werklieden in de verzeke
ringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met werkzaamheden bij den luchtbe
schermingsdienst." 

Artikel 2. 

Aan het eerste lid van artikel 2 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 warden de 
volgende alinea's toegevoegd: 

,,Voor de toepassing van deze wet warden 
mede beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen: 

a. ongevallen, aan arbeiders in de ver
zekeringsplichtige bedrijven overkomen in 
verband met door hen verrichte werkzaamhe
den ten behoeve van de luchtbescherming i'n 
de ondememing, in welker dienst zij werk
zaam zijn; 

b. on;-evallen, aan arbeiders in de ver
zekeringsplichtige bedrijven overkomen in 
verband met door hen verrichte werkzaam
heden ten behoeve van de bedrijfsbrandweer 
van de ondememing, in welker dienst zij 
werkzaam zijn. 

Voor de toepassing van deze wet warden 
niet beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen, aan arbeiders in de verzekerings
plichtige bedrijven overkomen in verband 
met werkzaamheden bij den luchtbescher
mingsdienst ." 

Artikel 3. 
In lid 1 van artikel 1 van het Besluit No. 

13/i941 betreffende de instelling van een 
Luchtbeschermingsongevallenfonds wordt de 
komma achter het woord ,,overkomen" ver
vangen door een punt en vervallen de woor
den : ,,voor zoover zij niet reeds krachtens de 
bepalingen der Ongevallenwet 1921 of der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ver
zekerd zijn.". 
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§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 18. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schafte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

Der G.-S. im Min . des Innern, 
K. ]. FREDERIKS. 

N °. 174. 

23. August z94z. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Landwirtschaft und Fischerei, fi.ir Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und fi.ir 
Justiz i.ibei: die Verfolgung und Be
strafung von Verstossen gegen Bewirt
schaftungsmassnahmen (Verordnung 
i.iber die Bestrafung von Bewirtschaf
tungsvergehen 1941). (Verordnungs
blatt, Sti.ick 37.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I . 

Strafbestimmungen. 

§ I. 

(1) Mit Haft bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe bis zu fi.infundzwanzigtausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen werden 
bestraft Zuwiderhandlungen gegen 

1) eine <lurch das Krisengesetz fi.ir die 
Landwirtschaft 1933 ( Landbouw-Crisiswet 
z933) oder auf Grund dieses Gesetzes gege
bene Vorschrift, ausgenommen die Vor
schriften der Artikel 13a und 29b; 

2) eine <lurch das Zuteilungsgesetz 1939 
(Distributiewet 1939) oder auf Grund dieses 
Gesetzes gegebene Vorschrift, ausgenommen 
die gemass Artikel 15, Absatz 2, erlassenen 
Vorschriften; 

3) eine <lurch die Verordnung i.iber die 
Nahrungsversorgung (Nr. 12/1941) oder auf 
Grund dieser Verordnung gegebene Vor
schrift, ausgenommen die des § 13; 

4) eine <lurch die Verordnung i.iber die 
Organisation der Ernahrungswirtschaft 194i 
(Nr. 69/1941) oder auf Grund dieser Ver
ordnung gegebene Vorschrift - ausgenom
m en die des § 23 - oder eine <lurch eine auf 
Grund dieser Verordnung erlassene Anord
nung gegebene Vorschrift, ausgenommen d ie 
Anordnungen nach § 7, Absatz 2, Ziffer 4. 

(2) Wer vorsatzlich einer der im Absatz 
1 b ezeichneten Vorschriften zuwiderhandelt, 
wird mit G efangnis bis zu acht Jahren und 

N°.173-174 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1941. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken , 

K. ]. FREDERIKS. 

N °. 174. 

23 Augustus 194z. BESLUIT van de S ecre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Landbouw en Visscherij, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Justitie betreffende sancties op 
overtreding van verschillende wettclijke 
maatregelen, rakende het economische 
!even (Economisch Sanctiebesluit 1941). 
(Verordeningenblad, Stuk 3 7.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

AFDEELING I. 

Strafbepalingen. 

Artikel 1. 
(1) Met hechtenis van ten hoogste een 

jaar en met geldboete van ten hoogst e vijf
entwintigduizend gulden of met een van deze 
straffen wordt gestraft hij die in strij d han
delt met : 

1) een voorschrift, gesteld bij of krach
t ens de . Landbouw-Crisiswet 1933, m et uit
zondering van de voorschriften, gesteld bij 
de artikelen 13a en 2gb; 

2) een voorschrift, gesteld bij of krach
tens de Distributiewet 1939, met uitzonde
ring van de voorschriften, gesteld krachtens 
artikel 15, lid 2; 

3) een voorschrift, gesteld bij of krach
tens het Voedselvoorzieningsbeslui t (No. 12/ 
1941), met uitzondering van het voorschrift, 
gesteld b ij artikel 13; 

4) een voorschrift, gesteld bij of krach
tens het Organisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 (No. 69/1941) - met uitzonde
ring van het voorschrift, gesteld bij artikel 
23 - of b ij een op grond van genoemd besluit 
uitgevaa rdigde verordening, met uitzonde
ring van de verordeningen, als bedoeld in 
ar tikel 7, lid 2, ender 4. 

(2 ) Met g<!vangenisstraf van ten hoogste 
acht jarc,1 en met geldboete van ten hoogste 
honderdduize,1d gulden of met een van deze 
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mit Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(3) Wer einer gemiiss Artikel 15, Absatz 2, 
des Zuteilungsgesetzes 1939 gegebenen Vor
schrift zuwiderhandelt, wird mit Haft bis 
zu zwei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
dreihundert Gulden bestraft. 

(4) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven); die 
nach den Absiitzen r und 3 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 2, 

(r) Unbeschadet des § r, Absatz 2, wird 

r) mit Gefangnis nicht unter sechs Mo
naten bestraft, wer vorsiitzlich einem durch 
das Krisengesetz fiir die Landwirtschaft 
1933, durch die Verordnung liber die Nah
rungsversorgung oder durch die Verordnung 
liber die Organisation der Erniihrungswirt
schaft 1941 oder au£ Grund dieser Vorschrif
ten erlassenen Verbot zuwiderhandelt, wo
nach das Schlachten von Rindvieh, Schwei
nen, Ziegen, Boeken, Schafen oder Pferden, 
oder das Verhandeln oder Veriiussem von 
Fleisch oder Fleischwaren verboten ist, die 
von Vieh herrlihren, das einem sokhen 
Schlachtverbot zuwider geschlachtet worden 
ist: 

2) mit Gefangnis nicht unter drei Mona
ten bestraft, wer vorsiitzlich einem durch die 
unter Ziffer r genannten Gesetze und Ver
ordnungen oder au£ Grund dieser Vorschrif
ten erlassenen Verbot des Verhandelns und 
Veriiusserns von Getreide zuwiderhandelt; 

3) mit Gefangnis nicht unter drei Mona
ten bestraft, wer vorsiitzlich einem Verbot 
zuwiderhandelt, wonach das Verkaufen oder 
das Anbieten zum Verkauf von Zuteilungs
papieren verboten ist, wenn er weiss oder be
grlindeterweise vermuten kann, dass die von 
ihm verkauften oder zum Verkauf angebo
tenen Papiere durch ein Verbrechen erwor
ben worden sind. 

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Min
deststrafen sind um die Hiilfte hoher, wenn 
es sich um eine berufs- oder gewohnheits
miissige Handlung oder um eine Wiederho
lung innerhalb von zwei J ahren nach Rechts
kraft der letzten Verurteilung wegen einer 
iihnlichen Straftat handelt. 

(3) Im Falle des Versuchs sind die Min
deststrafen um die Hiilfte niedriger. 

§ 3. 

Im Falle einer Verurteilung wegen einer 
im § r mit Strafe bedrohten Handlung kon
nen die nachfolgenden Nebenstrafen ver
hiingt werden: 

x) das Verbot, wiihrend einer vom Rich
ter zu bestimmenden Zeit von hochstens 
fiinf J ahren gewisse von ihm zu bestimmende 
Geschiiftshandlungen vorzunehmen oder vor
nehmen zu !assen; 

2) die Schliessung oder Stillegung des 
Geschiiftes des Verurteilt n oder des Ge
schiiftes, in dessen Rahmen die strafbare 

straffen wordt gestraft hij die opzettelijk in 
strijd handelt met een van de in het eerste 
lid bedoelde voorschriften. 

(3) Hij die in strijd handelt met een 
krachtens artikel 15, lid 2, van de Distribu
tiewet 1939 gegeven voorschrift, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of ge!dboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

(4) De feiten, strafbaar gesteld in lid 2, 

worden beschouwd als misdrijven; de feiten, 
strafbaar gesteld in de leden 1 en 3, worden 
beschouwd als overtredingen. 

Artikel 2. 

(r) Onverminderd het bepaalde in lid 2 

van het voorgaande artikel 
r) wordt hij die opzettelijk in strijd han

delt met een bij of krachtens de Landbouw
Crisiswet 1933, het Voedselvoorzieningsbe
sluit of het Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 gesteld verbod tot het slachten 
van rundvee, varkens, geiten, bokken, scha
pen en paarden of tot het verha.ndelen of 
vervreemden van vleesch of vleeschwaren, 
afkomstig van in strijd met zoodanig slacht
verbod geslacht vee, gestraft met gevange
nisstraf van ten minste zes maanden; 

2) wordt hij die opzettelijk in strijd han
delt met een bij of krachtens de onder 1 ge
noemde wet en de aldaar genoemde verorde
ningen gesteld verbod tot het verhandelen of 
vervreemden van granen, gestraft met ge
vangenisstraf van ten minste drie maanden; 

3) wordt hij die opzettelijk in strijd han
delt met een verbod tot het verkoopen of te 
koop aanbieden van distributiebescheiden, 
indien hij weet of ernstige reden heeft om te 
vermoeden, dat de distributiebescheiden, 
welke hij verkoopt of te koop aanbiedt, door 
misdrijf zijn verkregen, gestraft met gevan
genisstraf van ten minste drie maanden. 

(2) De minimumstraffen, genoemd in 
het eerste lid , worden met de helft verhoogd, 
indien het betreft een beroeps- of gewoonte
handeling, dan wel herhaling binnen twee 
jaar nadat de laatste veroordeeling wegens 
een gelijksoortig feit onherroepelijk is ge
worden. 

(3) In geval van poging worden de mini
mumstraffen met de helft verminderd. 

Artikel 3. 
Bij een veroordeeling wegens een feit, 

strafbaar gesteld bij artikel r, kunnen de 
volgende bijkomende straffen worden opge
legd: 

r) verbod voor een door den rechter te 
bepalen termijn van ten hoogste vijf jaren 
bepaalde door den rechter vast te stellen 
bedrijfshandelingen te verrichten of te doen 
verrichten; 

2) sluiting of stillegging voor een door 
den rechter te bepalen termijn van ten hoog
ste vijf jaren van het bedrijf van den veroor-
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Handlung veriibt wurde, fiir eine vom Rich
ter zu bestimmende Zeit von hiichstens fiinf 
J ahren; eine Anzeige der Schliessung oder 
Stillegung ist an die Geschliftsgebliude anzu0 

schlagen; . 
3) die Einziehung der Gegenstlinde, mit 

denen die strafbare Handlung begangen wur
de, auf die sie sich bezieht oder die durch sie 
erlangt worden sind, ohne Riicksicht darauf, 
ob diese Gegenstlinde dem Verurteilten ge
hiiren oder nicht; 

4) im Falle eines Verbrechens iiberdies 
die Einziehung aller oder bestimmter Gegen
stlinde gleicher oder lihnlicher Art wie die 
unter Ziffer 3 bezeichneten, die bei dem Ver
urteilten oder in dem Geschlift, in <lessen 
Rahmen die strafbare Handlung veriibt wur
de, vorgefunden werden, ohne Riicksicht dar
auf, ob sie dem Verurteilten gehiiren oder 
nicht; 

5) die Veriiffentlichung des Urteils; 

6) die Zahlung eines zuslitzlichen Geld
betrages zwecks Entziehung des durch die 
strafbare Handlung oder durch gleiche oder 
lihnliche strafbare Handlungen erworbenen 
Vorteils. Im Falle der Nichtzahlung findet 
Artikel 23 des Strafgesetzbuches (Wetboek 
van Strafrecht) Anwendung; iiberdies kon
nen die unter den Ziffern I und 2 erwlihnten 
Nebenstrafen verhlingt werden. 

§ 4 · 

(1) Falls gegen den Beschuldigten drin
gende Verdachtsgriinde vorliegen und das of
fentliche Wohl dies erfordert, kann der 
Staatsanwalt, nachdem der Beschuldigte ge
hort oder ordnungsgemliss geladen worden 
ist, einstweilen anordnen, dass sich der Be
schuldigte fiir eine Zeit von hochstens einer 
Woche gewisser Geschliftshandlungen zu 
enthalten hat. 

(2) Falls gegen den Beschuldigten drin
gende Verdachtsgriinde vorliegen und das 
offentliche Wohl dies erfordert, kann der 
Wirtschaftsrichter auf Antrag des Staatsan
walts oder von Amts wegen, nachdem der 
Beschuldigte gehort oder ordnungsgemliss ge
laden worden ist, einstweilen anordnen, <lass 
sich der Beschuldigte fiir eine Zeit von hoch
stens einem Monat gewisser Geschliftshand
lungen zu enthalten hat. Er kann diese Frist 
um hochstens einen Monat verllingern. 

§ 5. 

(1) Wer vorslitzlich einem nach § 3, Zif
fer 1, auferlegten Verbot, einer nach § 3, Zif
fer 2, verfiigten Geschliftsschliessung oder 
Stillegung oder einer nach § 4 getroffenen 
einstweiligen Anordnung zuwiderhandelt, 
wird mit Geflingnis bis zu acht Jahren und 
mit Geldstrafe bis zu einhunderttausend Gul
-den oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Im Falle einer Verurteilung nach Ab
satz I konnen die im § 3, Ziffern 3 bis 6, be
zeichneten Nebenstrafen verhlingt werden. 

(3) D ie nach Absatz I strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

deelde of van het bedrijf, waarin het straf
l;>aar feit is begaan, onder aanbrenging van 
een kennisgeving der sluiting en stillegging 
op de bedrijfsgebouwen; 

3) verbeurdverklaring van de voorwer
pen, waarmede of met betrekking tot welke· 
\let feit is gepleegd, of welke door middel van 
het feit zijn verkregen, ongeacht of deze 
voorwerpen den veroordeelde toebehooren; 

- 4) indien het een misdrijf geldt, boyen
dien verbeurdverklaring van alle of bepaalde 

_ voorwerpen van gelijken of gelijksoortigen 
aard als de onder 3 bedoelde, welke bij den 
~eroordeelde of in het bedrijf, waarin het 
strafbaar feit is begaan, worden aangetroffen, 
ongeacht of deze voorwerpen den veroor
deelde toebehooren; 

5) openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak; 

6) betaling van een aanvullend geldbe
drag ter ontneming van voordeel, hetwelk 
~?or het_ strafbaar feit en door gelijke of ge
hJksoort1ge strafbare feiten is behaald; bij 
niet-betaling is artikel 23 van het Wetboek 
van Strafrecht toepasselijk en kunnen boven
dien de bijkomende straffen, vermeld onder 
1 · en 2, worden opgelegd. 

Artikel 4. 

(1) De officier van justitie kan, nadat 
de verdachte is gehoord, althans behoorlijk is 
opgeroepen, indien tegen den verdachte ern
stige bezwaren bestaan en het algemeen be
Jang zulks vordert, als voorloopigen maat
regel den verdachte gelasten zich voor den 
tijd van ten hoogste €en week te onthouden 
van bepaalde bedrijfshandelingen. 

(2) De economische rechter kan op vor
dering van den officier van justitie of ambts
halve, nadat de verdachte is gehoord, althans 
behoorlijk is opgeroepen, indien tegen den 
verdachte emstige bezwaren bestaan en het 
algemeen belang zulks vordert, als voorloo- • 
pigen maatregel den verdachte gelasten zich 
voor den tijd van ten hoogste €en maand te 
onthouden van bepaalde bedrijfshandelingen_ 
Deze terrnijn kan door hem met ten hoogste 
€en maand worden verlengd. 

Artikel 5. 

(1) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een verbod, als bedoeld in artikel 3, on
der 1, een gebod van bedrijfssluiting of stil
legging, als bedoeld in artikel 3, onder 2, of 
een last, als bedoeld in artikel 4, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
acht jaren en geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden of met een van deze 
straffen. 

(2) De bijkomende straffen, genoemd in 
artikel 3, onder 3 tot en met 6, kunnen in 
geval van veroordeeling worden opgelegd. 

(3) Het in lid I bedoelde strafbare feit 
wordt beschouwd als een misdrijf. 

27 
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§ 6. 
Wird eine der in den §§ I und 5 mit Strafe 

bedrahten Handlungen im Rahmen des Be
triebes einer juristischen Person begangen, 
so wird verfolgt und bestraft, wer den Auf
trag zu der strafbaren Tat erteilt hat oder 
bei der verbotenen Handlung oder bei der 
Unterlassung die tatsachliche Leitung hatte. 

§ 7. 
(1) FUr Verfahren wegen aller in diesem 

Abschnitt mit Strafe bedrahten Verbrechen 
und Uebertretungen sind die <lurch die Ver
ordnung Nr. 71 /1 941 Uber die gerichtliche Be
handlung von Wirtschaftsstrafsachen einge
setzten Wirtschaftsrichter in erster Instanz 
ausschliesslich zustiindig. 

(2) FUr die Fahndung und die Verfol
gung gelten die in der Verardnung Nr. 88/ 
1941 Uber die strafrechtliche Untersuchung 
bestimmter Wirtschaftsstrafsachen enthalte
nen besonderen Bestimmungen. 

ABSCHNITT II. 

Fahndung. 

§ 8. 

(1) Die mit der Fahndung nach den in 
dieser Verardnung mit Strafe bedrahten 
Handlungen beauftragten Fahndungsbeam
ten sind ausser den im Artikel 141 der Straf
prazessordnung (Wetboek van Straivorde
ring) oder kraft dieses Artikels bezeichneten 
Personen: 

1) die Ubrigen Beamten der Staats- und 
Gemeindepolizei; 

2) die Beamten der Zollstellen; 

3) die vom Generalsekretar im Ministe
rium fiir Landwirtschaft und Fischerei oder 
vom Generalsekretar im Ministerium fiir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt dazu be
stimmten Personen. 

(2) Ueber die Art und Weise der Ver
eidigung der unter Ziffer 3 bezeichneten Per
sonen kiinnen nahere Weisungen ergehen. 

(3) Die au£ Grund des Artikels 33 des 
Krisengesetzes fiir die Landwirtschaft 19.33, 
des§ 17 der Verardnung Uber die Nahrungs
versorgung und des Artikels 19 des Zutei
lungsgesetzes 1939 bestimmten Fahndungs
beamten gelten als au£ Grund dieser Verard
nung bestimmt. 

§ 9. 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmung des 
Absatzes 2 sind die Fahndungsbeamten je
derzeit berechtigt, alle Gegenstande, die zur 
Aufdeckung der Wahrheit dienen kiinnen 
oder deren Einziehung, Vernichtung oder Un
brauchbarmachung angeordnet werden kann, 
zu beschlagnahmen und zwecks Beschlag
nahme die Auslieferung dieser Gegenstande 
zu fordern. 

(2) Die im § 3, Absatz 4, bezeichneten 
Gegenstande kiinnen nur auf Grund einer 
ausdrticklichen Enniichtigung des Staatsan
walts beschlagnahmt werden. 

Artikel 6. 

Indien een der in de artikelen 1 en 5 straf
baar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespraken 
tegen hem, die tot het plegen van het feit 
opdracht gaf of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of het nalaten. 

Artikel 7. 

(1) Over alle misdrij.;en en overtredin
gen, waartegen straf is bedreigd in deze af
deeling, oordeelt in eersten aanleg bij uitslui
ting de door het Besluit No. 71 /1941, met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het economisch !even, ingestelde 
economische rechter. 

(2) B ij de opsporing en vervolging gel
den de bijzondere bepalingen, vervat in Be
sluit No. 88/1941, met betrekking tot het 
strafrechtelijk onderzoek in bepaalde straf
zaken, rakende het economisch !even. 

AFDEELING II. 

Opsporingsonderzoek. 

Artikel 8. 

(1) De opsporingsambtenaren, belast met 
de opsporing van de bij dit besluit strafbaar 
gestelde feiten, zijn, behalve de bij of krach
tens artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen: 

1) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepoli tie; 

2) de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

3) zij, die door den Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij of van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart daartoe zijn aangewezen. 

(2) Ten aanzien van de wijze van be
eediging van de onder 3 bedoelde ambtena
ren kunnen nadere regelen worden gesteld. 

(3) De op grand van artikel 33 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, van artikel 17 van 
het Voedselvoorzieningsbesluit en van arti
kel 19 van de Distributiewet 1939 aangewe
zen opsporingsambtenaren worden geacht op 
grand van dit besluit te zijn aangewezen. 

Artikel 9. 

(1) De opsporingsambtenaren zijn, met 
inachtneming van het in lid 2 bepaalde te 
alien tijde bevoegd om in beslag te ne~en, 
zoomede ter inbeslagneming de uitlevering 
te vorderen van alle voorwerpen, welke tot 
ontdekking der waarheid kunnen dienen of 
welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
onbruikbaarmaking kan worden bevolen. 

(2) De in artikel 3, lid 4, bedoelde voor
werpen kunnen slechts worden in beslag ge
nomen met uitdrukkelijke machtiging van 
den officier van justitie. 
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§ IO, 

Die Fahndungsbeamten konnen jederzeit 
Einsichtnahme in alle Unterlagen verlangen, 
soweit sie dies fiir die ordnungsmassige Er
fiillung ihrer Aufgabe fiir notwendig halten. 
J edermann ist verpflichtet, die Einsicht
nahme zu gestatten. Personen, die nach 
ihrem Stand, nach ihrem Beruf oder auf 
Grund ihres Amtes zur Geheimhaltung ver
pflichtet sind, konnen die Einsichtnahme in 
Unterlagen, auf die sich ihre Pflicht zur Ge
heimhaltung erstreckt, verweigern. 

§ II. 

(x) Die Fahndungsbeamten sind berech
tigt, von den Krisenerzeugnissen im Sinne 
des Artikels x, Ziffer 5, des Krisengesetzes 
fiir die Landwirtschaft 1933, von Erzeugnis
sen im Sinne des § x, Ziffer 3, der Verord
nung iiber die N ahrungsversorgung und von 
Zuteilungsgi.itern im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939 Muster zu nehmen, 
soweit diese Erzeugnisse und Gi.iter 

x) offentlich oder an einem fiir das Pu
blikum zuganglichen Ort ausgestellt sind; 

2) geliefert, umhergetragen, feilgeboten, 
befordert, zur Ein-, Aus- oder Durchfuhr an
geboten werden oder zur Beforderung oder 
Ausfuhr lagern; 

3) sich an Orten befinden, wohin die 
Fahndungsbeamten kraft Gesetzes Zutritt 
haben. 

(2) Bei der Pri.ifung der Mengen und der 
Art der im Absatz x bezeichneten Krisen
oder Ernahrungserzeugnisse und Zuteilungs
gi.iter konnen sie verlangen, dass die Ver
packung der Gi.iter geoffnet wird. Der Be
sitzer (houder) der Gi.iter ist verpflichtet, 
bei der von den Fahndungsbeamten verlang
ten Pri.ifung nach deren Weisungen und un
ter deren Aufsicht die erforderliche Mithilfe 
zu leisten und auf Verlangen die dazu erfor
derlichen Hilfsmittel und den erforderlichen 
Beistand kostenfrei zu verschaffen. 

(3) Falls eine dieser Verpflichtungen 
nicht erfiillt wird, kann der Fahndungsbe
amte auf Kosten und Gefahr des Besitzers 
der Gi.iter die notigen Massnahmen treffen. 

ABSCHNITT III. 

Verkaul von beschlagnah=ten und einge
zogenen Gegenstiinden. 

§ 12. 

(1) Der Verkauf der nach § 9 dieser Ver
ordnung beschlagnahmten Gegenstande be
darf keiner richterlichen Ermachtigung. 

(2) Dieser Verkauf kann immer aus frei
er Hand erfolgen, jedoch unter Beriicksichti
gung der von den Generalsekretaren in den 
Ministerien fiir Landwirtschaft und Fischerei 
und fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt zu 
erlassenden Richtlinien. 

§ 13. 

Von den Generalsekretaren in den Ministe
rien fi.ir Landwirtschaft und Fischerei und 

Artikel 10. 

De opsporingsambtenaren kunnen te alien 
tijde inzage vorderen van alle bescheiden, 
waarvan zij voor de goede vervulling van 
hun taak inzage noodig oordeelen. Een ieder 
is verplicht de verlangde inzage te geven. 
Personen, die uit hoofde van hun stand, hun 
beroep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

Artikel n. 

(x) De opsporingsambtenaren zijn be
voegd monsters te nemen van crisisproduc
ten, als bedoeld in artikel x, onder 5 °, van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, van produc
ten, als bedoeld in artikel x, onder 3 °, van 
het Voedselvoorzieningsbesluit en van distri
butiegoederen, als bedoeld in artikel 4 van 
de Distributiewet 1939, voor zoover deze 
producten en goederen: 

x) in het openbaar of op een voor het 
publiek toegankelijke plaats zijn uitgestald; 

2) warden geleverd, rondgebracht, rond
gevent, vervoerd, ten in-, uit- of doorvoer 
warden aangeboden of ten vervoer of uitvoer 
in opslag liggen; 

3) aanwezig zijn op plaatsen, waar de 
opsporingsambtenaren krachtens de wet toe
gang hebben. 

(2) Bij het onderzoek naar de hoeveel
heid en den aard van de crisisproducten, 
voedselvoorzieningsproducten en distributie
goederen, als in het eerste lid bedoeld, kun
nen zij vorderen, dat de verpakking der goe
deren worde geopend. De houder der goede
ren is verplicht bij de door de ambtenaren 
verlangde opneming overeenkomstig hun 
aanwijzingen en onder hun toezicht de noo
dige medewerking te verleenen en desver
langd daarvoor de noodige hulpmiddelen en 
bijstand kosteloos te verstrekken. 

(3) Wordt aan een dier verplichtingen 
niet voldaan, dan kan de ambtenaar op kos
ten en risico van den houder der goederen in 
het noodige voorzien. 

AFDEELING Ill. 

Verkoop van in beslag genomen en ver
beurdverklaarde voorwerpen. 

Artikel 12. 

(x) Voor den verkoop van krachtens ar
tikel 9 van dit besluit in beslag genomen 
voorwerpen is geen rechterlijke machtiging 
vereischt. 

(2) Deze verkoop kan steeds onders
hands geschieden, mits met inachtneming 
van nadere regelen, te stellen door de Secre
tarissen- Generaal van de Departementen 
van Landbouw en Visscherij en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Artikel 13. 

Door de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Landbouw en Visscherij 
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ftir Handel, Gewerbe und Schiffahrt werden 
Richtlinien ftir den Verkauf der nach § 3 
dieser Verordnung eingezogenen Gegen
stande er!assen. 

ABSCHNITT IV. 

Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 14. 

(r) Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verki.indung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten ausser Kraft 

r) die Artikel 31 bis 35 9es Krisenge
setzes fi.ir die Landwirtschaft 1933; 

2) die Artikel r8 bis 22 des Zuteilungs
gesetzes 1933; 

3 die ~§ 15 und r6 der Verordnung i.iber 
die Nahrungsversorgung; 

4) die §§ r8, 19, 21 und 22 der Verord
nung i.iber die Organisation der Emahrungs
wirtschaft r94r. 

(3) Im § 17 der Verordnung i.iber die 
Nahrungsversorgung ist anstatt ,,28, 29c, 
29d, 31, Absatz 6 und 7, 33, 34 und 35" zu 
lesen: ,,28, 29c und 29d". 

(4) Im Krisengesetz fiir die Landwirt
schaft 1933 sind i.iberall, wo von Beamten im 
Sinne des Artikels 33 dieses Gesetzes ge
sprochen wird, darunter die im § 8 dieser 
Verordnung bezeichneten Beamten zu ver
stehen. 

(s) Gesetzliche Bestimmungen, die 
ihrem Wortlaut nach als Vorschriften oder 
Verpflichtungen im Sinne des Artikels r8 de_s 
Zuteilungsgesetzes 1939 anzusehen sind, gel
ten als Vorschriften im Sinne des§ r, Absatz 
r, Ziffer 2, dieser Verordnung. 

(6) Die <lurch Koniglichen Beschluss 
vom 8. November 1934 (Staatsblatt Nr. 572) 
i.iber die Vereidigung der <lurch Artikel 33, 
Absatz r, Buchstabe c, des Krisengesetzes 
fU r die L andwirtschaft 1933 bestimmten 
Fahndungsbeamten erlassenen Regeln gelten 
als auf Grund des § 8, Absatz 2, dieser Ver
ordnung ergangen. 

§ 15. 

Diese Verordnung wird als ,,Verordnung 
i.iber die Bestrafung von Bewirtschaftungs
vergehen 1941" zitiert. 

Den Haag, am 23. August r94r. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S . im Min . fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 

] . ] . SCHRIEKE. 

en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
worden nadere regelen gesteld voor den ver
koop van krachtens artikel 3 van dit besluit 
yerbeurdverklaarde voorwerpen. · 

AFDE~LING IV. 

Overgangs- en slotbepa/ingen. 

Artikel 14. 

· (r) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Op dat tijdstip treden buiten wer
king: 

r) de artikelen 31 tot en met 35 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933; 

2) de artikelen r8 tot en met 22 van de 
Distributiewet 1939; 

3) de artikelen 15 en r6 van het Voedsel
voorzieningsbesluit; 

4) de artikelen r8, 19, 21 en 22 van het 
Organisatiebesluit Voedselvoorziening r94r. 

. (3) In artikel 17 van het Voedselvoor
zieningsbesluit wordt in plaats van ,,28, 29c, 
29d, 31, lid 6 en 7, 33, 34 en 35" gelezen: 
,,28, 29c en 29d". 

(4) Waar in de Landbouw-Crisiswet 
1933 wordt gesproken van ambtenaren, als 
bedoeld in artikel 33 dier wet, worden daar
onder verstaan de in artikel 8 van dit besluit 
genoemde ambtenaren. 

(5) Voor zoover in wettelijke bepalingen 
is vermeld, dat deze worden beschouwd als 
voorschriften of verplichtingen, als bedoeld 
in artikel r8 der D istributiewet 1939, worden 
deze bepalingen beschouwd als voorschriften, 
als bedoeld in artikel r, lid r, onder 2, aan hef, 
van dit besluit. 

(6) De bij het Koninklijk besluit van 8 
November 1934, Staatsblad No. 572, ten 
aanzien van de beeediging van de k rachtens 
artikel 33, lid r onder c, van de Landbouw
Crisiswet 1933 aangewezen opsporingsamb
tenaren gestelde regelen worden geacht op 
grond van artikel 8, lid 2, van dit beslui t te 
zijn gesteld. 

Artikel 15. 

Dit besluit wordt aangehaald als ,,Econo
misch Sanctiebesluit 1941". 

's-Gravenhage, 23 Augustus 1941, 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.- G. van het Dep. van Justitie, 

]. ]. SCHRIEKE. 
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N °. 175. 

30. August z94z. ERSTE DURCHFUEH
RUNGSVERORDNUNG des General
sekretiirs im Ministerium fiir Soziale 
Angelegenheiten zur Krankenkassenver
ordnung. (Verordnungsblatt, Sttick 37). 

Auf Grund des § 15, Absatz 2, der Kran
kenkassenverordnung (Nr. 160/1941) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3( 
1940 des Reichskommissars fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Der Beirat besteht aus fiinfzehn Mitglie0 

dem. Die im § 13 der Krankenkassenverord
nung bezeichneten fachkundigen Beamten, 
Vertreter der Versicherten und Vertreter der 
Aerzte sowie sonstiger Personenkreise geho
ren dem Beirat in Gruppen von je fiinf Mit
gliedem an. 

§ 2. 

(1) Die erste im § 1 bezeichnete Gruppe 
von Mitgliedem besteht aus 

1) zwei auf dem Gebiete der Volksge
sundheit fachkundigen Beamten, und zwar 
dem arztlichen und dem pharmazeutischen 
Oberinspektor der Volksgesundheit; 

2) zwei auf dem Gebiete der Sozialver
sicherung fachkundigen Beamten, unter 
ihnen der Leiter der Abteilung Arbeiterver
sicherung im Ministerium fiir Soziale Ange
legenheiten oder sein Vertreter; 

3) einem auf dem Gebiete der Privat
versicherung fachkundigen Beamten. 

(2) Stellvertreter der unter Ziffer 1 be
zeichneten Mitglieder sind vom Generalse
kretiir im Ministerium fiir Soziale Angele
genheiten zu beauftragende Inspektoren der 
Volksgesundhei t. 

(3) Das unter Ziffer 3 bezeichnete Mit
glied und sein Stellvertreter werden im Ein
vemehmen mit den Generalsekretiiren in den 
Ministerien fiir Finanzen und fiir Justiz er
nannt. 

§ 3· 
Von der zweiten im § 1 bezeichneten Grup

pe werden drei Mitglieder nach Anhorung. 
der die Arbeitnehmer vertretenden K orper
schaften und zwei Mitglieder nach Anhorung 
der Krankenkassenverbande emannt. 

§ 4· 
(1) • Die dritte im § 1 bezeichnete Gruppe 

von Mitgliedern besteht aus 
1) zwei Aerzten, und zwar einem Haus-

arzt und einem Facharzt; 
2) einem Apotheker ; 
3) einem Zahnarzt; 
4) einer Hebamme. 
(2) Die -Emennung der im Absatz 1 be

zeichneten Mitglieder erfolgt nach Anhorung 
der das betreffende M itglied vertretenden 
Korperschaft oder Vereinigung. 

N °. 175. 

30 Augustus z94z. EERSTE UITVOE~ 
RINGSBESLUIT van den Secretaris, 
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken ingevolge het Ziekenfond~ 
senbesluit. (Verordeningenblad, Stuk 
37). 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van 
het Ziekenfondsenbesluit No. 160'1941 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald : 

Artikel 1. 

De raad van bijstand bestaat uit vijftien 
leden. De in artikel 13 van het Ziekenfond
senbesluit bedoelde deskundige ambtenaren, 
vertegenwoordigers der verzekerden en ver
tegenwoordigers der geneeskundigen en van 
de kringen der overige deelnemers hebben 
daarin als lid zitting in groepen van elk vijf 
leden. 

Artikel 2. 

(1) De eerste groep leden, bedoeld in ar
tikel 1, bestaat uit: 

1) twee ambtenaren, deskundig op het 
gebied der volksgezondheid, te weten den 
geneeskundigen en den pharmaceutischen 
hoofdinspecteur van de Volksgezondheid; 

2) twee ambtenaren, ·deskundig op het 
gebied der sociale verzekering, waaronder 
het hoofd van de afdeeling Arbeidersverze
kering van het Departement van Sociale Za
ken of <liens plaatsvervanger ; 

3) een ambtenaar, deskundig op het ge
bied der private verzekering. 

(2) Als plaatsvervangers van de onder 1 
bedoelde leden treden door den Secretaris
G eneraal van het Departement van Sociale 
Zaken aan te wijzen inspecteurs van de 
Volksgezondheid op. 
'. (3) Het onder ,q bedoelde lid en <liens 
plaatsvervanger worden benoemd na overleg 
met de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financien en van Justitie. 

Artikel 3. 
Van de tweede groep leden , bedoeld in ar-

tikel 1, worden drie leden benoemd, gehoord
de organisaties der werknemers, en twee le
den, gehoord de o,ganisaties der ziekenfond
sen. 

Artikel 4. 
(1) De derde groep leden, bedoeld in a r-. 

tikel 1, bestaat uit: 
1) twee geneeskundigen, te weten een 

huisarts en een specialist; 
2) een apotheker; 
3) een tandarts; 

-4) een vroedvrouw. 
(2) De benoeming der in het eerste lid 

bedoelde leden geschiedt, gehoord de organi
satie of vereeniging, welke het bedoelde lid 
vertegenwoordigt. 
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§ 5. 
FUr jedes Mitglied des Beirats ist ein Stell

vertreter auf dieselbe Weise wie das Mitglied 
zu ernennen. Er vertritt das Mitglied, wenn 
es ausscheidet c,der in der AusUbung seiner 
Funktion aus triftigen Grunden verhindert 
ist. 

§ 6. 
Die Amtsdauer der Beiratsmitglieder lauft 

zunachst bis 31. Dezember 1941. Im Ubrigen 
betragt ihre Amtsdauer fiinf J ahre. 

§ 7. 
Als Mitglieder des Beirats konnen Perso

nen nicht berufen werden, die wegen ihrer 
eigenen oder wegen der Abstammung ihrer 
Ehefrau nicht Staatsbeamte werden konnen. 

§ 8. 
(1) Die Mitglieder des Beirats verwal

ten ihr Arnt unentgeltlich als Ehrenamt. 

(2) Die baren Auslagen werden ihnen 
gemass der Reiseverordnung 1916 (Reisbe
sluit z9z6) erstattet. Gleichzeitig wird ihnen 
der Ersatz ftir cntgangenen Arbeitsverdienst 
oder statt dessen ein Pauschbetrag for Zeit
verlust gewahrt. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
for Soziale Angelegenheitcn setzt diePausch
betrage fest. 

§ 9 . 
(1) Werden von einem Mitglied des Bei

rats Tatsachen bekannt, die seine Ernennung 
oder seine VertrauenswUrdigkeit ausschlies
sen, so hat ihn der Generalsekretar im Mi
nisterium for Soziale Angelegenheiten zu 
entlassen. 

(2) Vor der Entlassung ist ihm Gelegen
heit zur Aeusserung zu geben. 

§ IO. 

Dern Beirat wird ein Sekretar beigeordnet, 
den der Aufsichtskommissar fur die Kran
kenkassen emennt. 

§ u . 

D er Aufsichtskommissar ftir die Kranken
kassen wird bei seiner Tatigkeit von einer 
Geschaftsstelle unterstUtzt, deren Personal er 
selbst ernennt. 

§ I2. 

Die Besoldung des Beiratssekretars und 
d es Personals der Gescha ftsstel!e regelt der 
Generalsekretar im Ministerium flir Soziale 
Angelegenheiten. 

§ 13 . 
Der Aufsichtskommissar fiir die Kranken

kassen hort den Beirat Uber alle von ihm zu 
erlassenden Vorschriften und Uber Mass
nahmen zur Vereinigung oder Auflosung von 
Krankenkassen. 

§ 14. 
D er Aufsichtskommissar fUr die Kranken-

Artikel 5. 
Voor ieder lid van den raad van bijstand 

wordt op dezelfde wijze als de leden een 
plaatsvervanger benoemd. Deze vervangt het 
lid bij ontstentenis of wanneer het in de uit
oefening van zijn ambt om geldige redenen 
verhinderd is. 

Artikel 6. 
De ambtsperiode der leden van den raad 

van bijstand duurt voor de eerste maal tot 
en met 31 December 1941. Overigens duurt 
hun ambtsperiode vijf jaren. 

Artikel 7. 
Tot leden van den raad van bijstand kun

nen zij, die door hun eigen afstamming of 
door die van hun echtgenoote geen ambte
naar mogen worden, niet worden benoemd. 

Artikel 8. 
(r) De leden van den raad van bijstand 

oefenen hun ambt zonder bezoldiging uit als 
eereambt. 

(2) Zuivere onkosten worden hun vol
gens het Reisbesluit 1g16 vergoed. Tevens 
wordt hun een vergoeding wegens loonder
ving of in plaats daarvan een vacatiegeld 
toegekend. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken stelt het vaca
tiegeld vast. 

Artikel g. 
(1) Een lid van den raad van bijstand 

wordt door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken ontslagen, 
indien van hem feiten bekend worden, welke 
niet zouden toelaten hem te benoemen of 
vertrouwen in hem te stellen. 

(2) Alvorens hem te ontslaan wordt het 
lid, zoo hij dat wenscht, gehoord. 

Artikel rn. 
Aan den raad van bijstand wordt een se

cretaris toegevoegd, te benoemen door den 
commissaris, belast met het toezicht op de 
ziekenfondsen. 

Artikel 11. 

De commissaris, belast met het toezicht op 
de ziekenfondsen, wordt in zijn werkzaam
heden bijgestaan door een bureau. Hij be
noemt het daaraan verbonden personeel. 

Artikel 12 . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken regelt de bezoldi
ging van den secretaris van den raad van bij
stand en van het personeel van het bureau. 

Artikel 13 . 
De commissaris, belast met het toezicht 

op de ziekenfondsen, hoort den raad van bij
stand over alle door hem vast te stellen voor
schriften en over maatregelen tot vereeniging 
of ontbinding der ziekenfondsen. 

Artikel 14. 
De commissaris, belast met het toezicht 
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kassen kann aus Beiratsmitgliedern Aus
schi.isse bilden und diesen die Ausfi.ihrung 
der von ihm zu erteilenden Auftrage i.iber
tragen .. 

§ 15. 
(1) Die Sitzungen des Beirats und der im 

§ 14 genannten Ausschi.isse werden vom Auf
sichtskommissar fi.ir die Krankenkassen ein
berufen. 

(2) Der Aufsichtskommissar ist an ab
weichende Meinungen der Beiratsmitglieder 
nicht gebunden. Entscheidet er in grund
satzlichen Meinungsverschiedenheiten, so 
hat er dies unter ausfi.ihrlicher Begri.indung 
seines Standpunktes den Beiratsmitgliedern 
mitzuteilen. Wird hierdurch die von samtli
chen Mitgliedern mindestens einer der im 
§ 1 bezeichneten Gruppen zum Ausdruck 
gebrachte Auffassung verworfen, so steht 
diesen das Recht zu, die Entscheidung des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir Soziale 
Angelegenheiten einzuholen. Die Entschei
dung des Generalsekretars im Ministerium 
fi.ir Soziale Angelegenheiten ist fi.ir beide 
Teile bindend. 

§ 16. 

(1) Die Mitglieder, deren Stellvertreter 
sowie der Sekretar des Beirats sind zur Ge
heimhaltung <lessen verpflichtet, was in den 
Sitzungen des Beirats und der Ausschi.isse 
behandelt wurde. 

(2) Bei Uebertretungen der Pflicht zur 
Geheimhaltung kann der Generalsekretar im 
Ministerium fi.ir Soziale Angelegenheiten im 
Verwaltungswege Ordnungsstrafe in Geld bis 
zur Hohe von eintausend Gulden verhangen. 

§ 17. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 30. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschiifte beaultragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 176. 

zo. Februar z94z. DRITTE DURCHFUEH
RUNGSVERORDNUNG des Chefs der 
Abwicklung,,st elle des Verteidigungs
ministeriums i.iber Massnahmen auf dem 
Gebiete des Besoldungs- und Versor
gungswesens der ehemaligen niederlan
dischen Wehrmacht. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 37) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
n4/1940 i.iber Massnahmen auf dem Gebiete 
des Besoldungs- und Versorgungswesens der 
ehemaligen niederlandischen Wehnnacht und 

op de ziekenfondsen, kan uit de leden van 
den raad van bijstand commissies samen
stellen en deze met de uitvoering van door 
hem te verstrekken opdrachten belasten. 

Artikel 15. 
(1) D e vergaderingen van den raad van 

bijstand en van de commissies, bedoeld in 
artikel 14, worden door den commissaris, be
last met het toezicht op de ziekenfondsen, 
bij eengeroepen. 

(2) De commissaris, belast met het toe
zicht op de ziekenfondsen, is niet gebonden 
aan meeningen van leden van den raad van 
bijstand, welke van de zijne afwijken. Hij 
moet zijn opvatting met redenen omkleed 
aan de leden van den raad van bijstand be
kend maken, wanneer hij in principieele 
meeningsverschillen een beslissing treft. In
dien hierdoor de door de gezamenlijke leden 
van ten minste een der in artikel 1 bedoelde 
groepen tot uiting gebrachte opvatting ver
worpen wordt, hebben deze leden het recht 
de eindbeslissing van den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Sociale Zaken 
in te roepen. De beslissing van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken is bindend. 

Artikel 16. 

(r) De leden, de plaatsvervangende le
den en de secretaris van den raad van bij
stand zijn verplicht tot geheimhouding van 
het in de vergaderingen van den raad van 
bijstand en van de commissies verhandelde. 

(2) Bij overtreding van den plicht tot 
geheimhouding kan de Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Sociale Zaken een 
disciplinaire geldboete van ten hoogste dui
zend gulden opleggen. 

Artikel r 7. 
D it besluit treedt in werking op den dag

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 Augustus 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

N °. 176. 

zo Februari z94z. DERDE UITVOE-
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van D efensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlij k 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Stuk 37). 

Op grond van artikel 1 <fer Verordening 
No. n4/r 940 nopens maatregelen ten aanzien 
van de bezoldiging en verzorging van mili
tair en burgerlijk personeel der voormalige 
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gemass .§ 2 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete wird im Einvernehmen 
mit den Generalsekretaren in dcnMinisterien 
fiir Finanzen und des Innern verordnet : 

§ I. 

(1) Mit Wirkung vom 1. Dezember 1940 
wird den zum Berufspersonal gehorenden 
verheirateten Angehorigen der ehemaligen 
Seemacht und den zum Berufspersonal ge
horenden verheirateten, J ahresgehalt oder 
Sold beziehenden Angehorigen der ehemali
gen Landmacht eine zeitweilige Zulage von 
sechs vom Hundert der Bruttobesoldung ge
wahrt, soweit die Bruttobesoldung, vermehrt 
um diese Zulage, einen jahrlichen Betrag, 
von hfl . 1900,- nicht iibersteigt. Dies gilt 
nicht, wenn sich die Beziige der vorerwahn
ten Angehorigen der ehemaligen See- oder 
Landmacht infolge einer allgemeinen B esol
dungserhohung nach dem 31. Dezember 1937 
erhoht haben. 

(2) Fiir die Anwendung dieser Regelung 
ist unter Bruttobesoldung zu verstehen die 
Besoldung (fiir das Personal der Seemacht 
bei Tatigkeit auf dem festen Lande) erhoht 
um die Einkiinfte in Geld, die bei der Be
rechnung der Pensionsgrundlage beriicksich
tigt werden. Tagessold oder andere nach Ta
gen berechnete Einkiinfte werden auf jahr
liche Einkiinfte umgerechnet, wobei das Jahr 
~u 365 Tagen angenommen wird. 

§ 2. 

Der Betrag der im § 1 erwahnten zeitwei
ligen Zulage wird nach oben auf einen gan
zen Gulden abgerundet. 

§ 3. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1941 wird als 
zeitweilige Massnahme der Mindestbetrag 
der im Artikel 69 der ,,Regelung der Besol
dung des Militarpersonals der Seemacht" 
(Koniglicher Beschluss vom 11. Marz 1929, 
N r. 60) und im Artikel 39, Absatz 1 , des 
,,Reglements fiir die militarischen Beamten 
der Landmacht" (Koniglicher Beschluss vom 
22 . August 1931, Staatsblatt Nr. 378) er
wahnte Kinderbeihilfe von hfl. 60,- japr
lich je Kind auf hfl. 75,- jahrlich je Kind 
erhoht. 

D en Haag, a m 10. Februar 1941. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des 
Verteidigungsministeriums, 

B. HASSELMAN. 

Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3 /1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
G eneraal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald: 

Artikel r. 

(1) Met ingang van I December 1940 
wordt aan de tot het beroepspersoneel be
hoorende gehuwde militairen van de voor
malige zeemacht, zoomede aan de tot het 
beroepspersoneel behoorende gehuwde, jaar
wedde of soldij genietende militairen van de 
voormalige landmacht, een tijdelijke toelage 
verleend van zes ten honderd van de bruto
bezoldiging, voor zoover de bruto-bezoldi~ 
ging, vermeerderd met deze toelage, een be
drag van f 1900 ' s jaars niet overschrijdt. Het 
bovenstaande is niet van toepassing, wanneer 
ingevolge een algemeene bezoldigingsverhoo
ging na 31 December 1937 de bezoldiging van 
vorenbedoelde militairen is verhoogd. 

(2) Voor de toepassing van deze rege
ling wordt onder bruto-bezoldiging verstaan 
de bezoldiging (voor het personeel der zee
macht bij plaatsing aan wal), vermeerderd 
met de geldelijke inkomsten, voor zoover 
deze bij de berekening van den pensioens~ 
grondslag in aanmerking komen. Dagelijk
sche soldijen en andere dagelijksche inkom
sten worden tot inkomsten over een jaar her
leid, waarbij het jaar wordt gerekend op 365 
dagen. 

Artikel 2. 

Het bedrag der in artikel I bedoelde tij
delijke toelage wordt naar boven afgerond 
tot een vollen gulden. 

Artikel 3. 

Met ingang van I Januari 1941 wordt, bij 
wijze van tijdelijken maatregel , het minimum 
bedrag van de kindertoelag-e, bedoeld in arti 
kel 69 van de ,,Regeling van de bezoldiging 
van het militai re personeel der zeemacht", 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van II 

Maart 1929, No. 60, en artikel 39, eerste lid, 
van het ,,Reglement voor de militaire ambte
naren der landmacht", vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1931 
(Staatsblad No. 3 78), van f 60 's jaars per 
kind, opgevoerd tot f 75 's jaars per kind. 

's-Gravenhage, 10 Februari 19.p. 

Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie, 

B. HASSELMAN. 
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N°. 177. 

II. September z94I. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete i.iber die Anmel
dung von Vermogenswerten der Ver
einigten Staaten von Amerika, ihrer 
Staatsangehorigen und bestimmter an~ 
derer Personen. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 38.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom x8. Mai x940 
(RGBl. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

In den besetzten niederlandischen Gebie
ten befindliche Vermogenswerte, die 

x) den Vereinigten Staaten von Amerika 
(Vereinigte Staaten) oder ihren Besitzungen 
sowie deren Gebietskorperschaften und son
stigen offentlichrechtlichen Personen ; 

2) nati.irlichen Personen, die den Ver
einigten Staaten angehoren oder die im Ge
biet der Vereinigten Staaten oder ihrer Be
sitzungen ihren Wohnsitz haben oder sich 
aufhalten; 

3) juristischen Personen des Privat
rechts sowie Personenvereinigungen, Anstal
ten, Stiftungen und sonstigen Zweckvermo
gen, sofem entweder ihr Sitz oder ihre 
Hauptniederlassung im Gebiet der Vereinig
ten Staaten oder ihrer B esitzungen liegt oder 
ihre urspri.ingliche Rechtsfahigkeit auf dem 
Recht der Vereinigten Staaten beruht; 

4) anderen als den unter Ziffer 2 oder 3 
genannten Personen in Bezug auf Nieder
lassungen, die sie im Gebiet der Vereinigten 
Staaten oder ihrer Besitzungen haben, 
rechtlich oder .wirtschaftlich gehoren, sind 
nach dem Stand vom 30. September x940 
sowie nach dem Stand vom 30. Juni x94x, 
bei spaterem Anfall nach dem Stand des 
Tages des Anfalls anzumelden. 

§ 2 • • 

Als in den besetzten niederlandischen Ge
bieten befindlich sind folgende Vermogens
werte anzusehen: 

I. r) Grundsti.icke, grundsti.icksgleiche 
Rechte und bewegliche Sachen, die sich in 
den besetzten niederlandischen Gebieten be
finden ; 

2) Wertpapiere, Anteile und Genus
scheine jeder Art, die sich in den besetzten 
niederlandischen Gebieten befinden; Schuld" 
verschreibungen des Deutschen Reichs, des 
Konigreichs der Niederlande sowie sonstiger 
Schuldner, die ihren Sitz oder ihre Haupt
niederlassung in den besetzten niederlandi
schen Gebieten haben, auch dann, wenn sich 
die Urkunden nicht in den besetzten nieder
landischen Gebieten befinden; 

3) Zahlungsmittel, die sich in den be
setzten niederlandischen Gebieten befinden ; 

4) Beteiligungen an Untemehmen, die -in 
den besetzten niederlandischen Gebieten 

N °. 177. 

II September z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende aan
melding van vermogenswaarden, toebe
hoorende aan de Vereenigte Staten vafl 
Amerika, aan hen, die de nationaliteit 
der Vereenigde Staten van Amerika be
zitten of aan bepaalde andere personen. 
(Verordeningenblad, Stuk 38.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee-, 
ringsbevoegdheden in Nederland van x8 Mei 
x940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 

De vermogenswaarden, welke zich in het 
bezette Nederlandsche gebied bevinden, en 
aan 

x) de Vereenigde Staten van Amerika 
(Vereenigde Staten) of hun bezittingen, als
µiede haar gebiedsonderdeelen en andere pu-
bliekrechtelijke personen; . 

2) natuurlijke personen, die de nationa
liteit der Vereenigde Staten hebben of die 
in het gebied der Vereenigde Staten of van 
hun bezittingen hun woon- of verblijfplaats 
hebben; 

3) privaatrechtelijke rechtspersonen, als
mede vereenigingen , instellingen, stichtingen 
en andere doelvermogens, voor zoover zij hun 
zetel of hun hoofdkantoor in het gebied der 
Vereenigde Staten of van hun bezittingen 
hebben, dan we! voor zoover hun oorspron
kelijke rechtspersoonlijkheid op het recht van 
de Vereenigde Staten berust; 

4) andere dan de onder 2 en 3 genoem
de personen met betrekking tot kantoren, 
welke zij in het gebied van de Vereenigde 
Staten of van .hun bezittingen hebben, 
rechtens of economisch toebehooren, dienen 
naar den toestand van 30 September x940, 
alsmede naar den toestand van 30 Juni x94x, 
bij verkrijging na dit tijdstip naar den toe
stand van den dag van verkrijging, te worden 
aangegeven. · 

Artikel 2. 

Als zich in het bezette N ederlandsche ge
bied bevindende vermogenswaarden zijn te 
beschouwen: 

I. r) onroerende goederen, onroerende 
rechten en r'oerende zaken, welke zich in het 
bezette Nederlandsche gebied bevinden; 

2) waardepapieren, aandeelen en winst~ 
bewijzen van elke soort, welke zich in het 
bezette Nederlandsche gebied bevinden;obli
gaties van het Duitsche Rijk, van het Koc 
ninkrijk der Nederlanden, evenals van ande
re schuldenaren, die hun zetel of hoofdkan
toor in het bezette Nederlandsche gebied 
hebben, ook al bevinden de documenten zich 
niet in het bezette Nederlandsche gebied; 

3) betaalmiddelen, welke zich in het be
zette Nederlandsche irebied be"vintlen; 

4) deelneminiien in ondernemingen, wel._ 
ke of in het bezette Nederlandsche geoied 



426 1941 

entweder ihren Sitz oder ihre Hauptnieder
lassung haben oder deren ursprilngliche 
Rechtsfahigkeit auf niederlandischem R echt 
beruht, gleichviel, ob sie in Wertpapieren 
verbrieft sind oder nicht; ferner Optionen 
auf solche Beteiligungen; 

5) Forderungen gegen Schuldner, die 
ihren Wohnsitz oder ihren dauernden Auf
enthalt in den besetzten niederlandischen 
Gebieten haben, und Forderungen, die im 
Zusammenhang mit dem Betriebe einer in 
den besetzten niederlandischen Gebieten be
findlichen Niederlassung des Schuldners ent
standen sind; 

6) Rehte und Anspri.iche, die in einem 
niederlandischen offentlichen Buch oder Re
gister eingetragen sind; 

7) in den besetzten niederlandischen Ge
bieten erteilte Gewerbeberechtigungen; 

8) gewerbliche Schutzrechte und Urhe
berrechte, denen fi.ir die besetzten nieder
landischen Gebiete Schutz verliehen ist; 

9) sonstige <lem Betrieb einer in den be
setzten niederlandischen Gebieten befindli
chen Niederlassung oder einer in diesen Ge
bieten ausgei.ibten Berufstatigkeit dienende 
Vermogenswerte, soweit sie nicht unter Zif
fer 1 bis 8 fallen. 

II. 1) Rechte an den unter I aufge
fi.ihrten Vermogenswerten; 

2) Rechte aus Vertragen i.iber die unter 
I aufgefi.ihrten Werte. 

§ 3. 

(1) Anmeldepflichtig ist 
1) jeder Angehorige der Vereinigten 

Staaten, der sich in den besetzten nieder
landischen Gebieten aufhalt, hinsichtlich 
seines gesamten in den besetzten niederlan
dischen Gebieten befindlichen Vermogens; 

2) wer Vermogenswerte im Sinne der §§ 
1 und 2 verwaltet, besitzt, in Gewahrsam 
hat, beaufsichtigt oder bewacht; 

3) wer einem Vermogenstrager der im § 
1 genannten Art, der sich nicht in den be
setzten niederlandischen Gebieten befindet, 
eine L eistung schuldet; anzumelden sind 
auch bedingte oder bestrittene Verbindlich
keiten sowie solche Leistungen, die von 
einer noch ausstehenden Gegenleistung ab
hangig sind; 

4) jeder Leiter von juristischen P ersonen 
des Privatrechts, Personenvereinigungen, An
stalten, Stiftungen und sonstigen Zweckver
mOgen, an denen ein VermOgenstrager der im 
§ 1 genannten Art beteiligt ist und die ihren 
Sitz oder eine Niederlassung in den besetz
ten niederlandischen Gebieten haben, sowie 
jede zu deren Vertretung oder Verwaltung 
befugte .Person. Anzumelden sind Art und 
Umfang der Beteiligung; i.iberdies kann die 
Anmeldung des gesamten Vermogens der be
zeichneten juristischen P ersonen, Personen
vereinigungen, Anstalten, Stiftungen und 
sonstigen Zweckvermogen besonders ange
ordnet werden. 

(2) Die Erfi.illung der Anmeldepflicht 
durch einen Anmeldepflichtigen kommt den 
anderen Anmeldepflichtigen zustatten. 

hun zetel of hoofdkantoor hebben of waar
van de oorspronkelijke rechtspersoonlijkheid 
op Nederlandsch recht berust, ongeacht of 
zij in waardepapieren belichaamd zijn of 
niet; voorts opties op zoodanige deelnemin
gen; 

5) vorderingen op schuldenaren, die hun 
domicilie of duurzaam verblijf in het bezette 
Nederlandsche gebied hebben, en vorderin
gen, welke in verband met het bedrijf van 
een zich in het Nederlandsche gebied be
vindend kantoor van den schuldenaar ont
staan zijn; 

6) rechten en aanspraken, welke in een 
Nederlandsch openbaar boek of register zijn 
ingeschreven; 

7) in bet bezette N ederlandsche gebied 
afgegeven bedrijfsvergunningen; 

8) industrieele patenten en auteursrech
ten, welke in bet bezette Nederlandsche ge
bied zijn beschermd; 

9) de overige vermogenswaarden, strek
kende ten behoeve van een bedrijf van een 
zich in het bezette Nederlandsche gebied be
vindend kantoor of van een in dit gebied 
uitgeoefende beroepswerkzaamheid, voor 
zoover zij niet vallen ender I, 1 tot en met 8. 

II. 1) rechten op de ender I genoemde 
vermogenswaarden; 

2) rechten uit overeenkomsten over de 
ender I genoemde vermogenswaarden. 

Artikel 3 . 

(1) Tot aangifte is verplicht: 
1) hij die de nationaliteit der Vereenigde 

Staten bezit en in het bezette Nederlandsche 
gebied verblijf houdt, zulks ten aanzien van 
zijn geheele in het bezette Nederlandsche ge
bied bevindende vermogen; 

2) hij die vermogenswaarden in den zin 
van de artikelen 1 en 2 beheert of bezit, in 
bewaring dan wel ender toezicht heeft of be
waakt; 

3) hij die aan een zich niet in het bezette 
Nederlandsche gebied bevindenden eigenaar 
van vermogen, als bedoeld in artikel r, een 
prestatie schuldig is; ook voorwaardelijke of 
betwiste verplichtingen dan we! dezulke, 
welke van een nog niet vervulde tegenpres
tatie afhankelijk zijn, dienen te worden aan
gegeven; 

4) hij die met de leiding belast of overi
gens bevoegd is tot vertegenwoordiging of 
beheer van die privaatrechtelijke rechtsper
sonen, vereenigingen, instellingen, stichtin
gen en andere doelvermogens, waarin een 
eigenaar van vermogen, als bedoeld in arti
kel r, deelneemt en die hun zetel of een 
kantoor in het bezette Nederlandsche gebied 
hebben. Aangegeven moet worden de aard 
en de omvang der deelneming. De plicht tot 
aangifte van het geheele vermogen der ge
noemde rechtspersonen, vereenigingen, in
stellingen, stichtingen en andere doelvermo
gens kan in het bijzonder bevolen worden. 

(2) De vervulling van de verplichting 
tot aangifte door iemand, die daartoe is ge
houden, bevrijdt hen, die mede tot aangifte 
waren gehouden. 
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§ 4. 

(1) Die Anmeldung hat unter Verwen
<lung eines Formblattes , das bei den In
<lustrie- und Handelskammem (Kamers van 
Koophandel en Fabrieken) erhaltlich ist, bis 
.zum 15. Oktober 1941 bei der Deutschen 
Revisions- und Treuhand A.G. , Zweignie
<lerlassung D en Haag, Alexanderstraat 22 , 
.zu erfolgen. Die Anmeldung der Vermogens
werte, die nach d em 15. September 1941 an
fallen oder von deren Anfall der Anmelde
pflichtige erst nach dem 15. September 1941 
Kenntnis erhalt, ist binnen einem Monat, 
nachdem der Anmeldepflichtige Kenntnis er
halten hat, zu bewirken. 

(2) Der Anmeldepflichtige hat das fi.ir 
<lie Anmeldung zu verwendende Formblatt 
vollstandig und wahrheitsgemass auszuftil-
1en. 

(3) Der Deutschen Revisions- und Treu
hand A.G. ist au£ Verlangen i.iber alle Ge
schaftsangelegenheiten Auskunft zu erteilen ; 
ebenso sind ihr die Bi.icher und Schriften zur 
Einsicht vorzulegen. 

§ 5. 

D ie Anmeldung einer B eteiligung der im 
§ 2 , unter I, Ziffer 4, bezeichneten Art kann 
unterbleiben, wenn die Beteiligung be reits 
auf Grund der Verordnung Nr. 143/1941 i.iber 
amerikanische Vermogenswerte ordnungsge
m ass angemeldet worden ist. 

§ 6. 

Die Anmeldung ist auch dann erforder
lich, wenn Zweifel i.iber die Anmeldepflicht 
besteht. Die Zwe ifelsgri.inde sind anzugeben. 

§ 7. 
(1) Wer den Vorschriften dieser Verord

mmg vorsatzlich zuwiderhandelt oder sie 
umgeht, w ird mit Gefangnis und mit Geld
strafe in unbeschrankter Hohe oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Wird die Tat fahrlassig begangen, 
so ist die Strafe Gefangnis bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
Gulden . 

§ 8. 

(1) Die Strafverfolgung findet nur auf 
Antrag des Reichskommissars fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fi.ir Finanz und Wirtschaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
klindung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuri.ickgenommen werden. 

§ 9. 

Die nach § 7 strafbaren Handlungen sind 
Strafta ten im Sinne des § 2, Absat z 2 , der 
Verordnung Nr. 52/,940 i.iber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/,941. 

Artikel 4. 

(1) De aangifte dient onder gebruikma
knig van een formulier, hetwelk b ij de Ka
mers van Koophandel en Fabrieken is te 
verkrijgen, v66r 15 October 1941 te geschie
den bij de ,,Deutsche Revisions- und Treu
hand A.G.", Bijkantoor 's-Gravenhage, 
Alexanderstraat 22. De aangifte van vermo
genswaarden , welke na 15 September 1941 
verkregen worden of van welker verkrijging 
degene, die tot aangifte gehouden is , eerst 
na 15 September 1941 kennis krij gt, dient 
binnen een maand, nadat deze daarvan ken
nis heeft verkregen, te geschieden . 

(2) Degene, die tot aangifte gehouden is, 
dient het aangifteformulier volledig en naar 
waarheid in te vullen. 

(3) Aan de ,,Deutsche Revisions- und 
Treuhand A.G ." dienen op verzoek over alle 
zakelijke aangelegenheden inlichtingen te 
worden verstrekt ; eveneens dienen haar de 
boeken en bescheiden ter inzage te worden 
voorgelegd. 

Artikel 5. 

De aangift e van een d eelneming, als be
doeld in artikel 2 , onder I , 4, kan achterwege 
blijven, wanneer de deelneming reeds op 
grond van de Verordening No. 143/1941 be
treffende Ame rikaansche vermogenswaarden 
overeenkomstig de regelen is aangegev en. 

Artikel 6. 

De aangifte is ook in h et geval , dat twij
fel over de verplichting tot aangifte bestaat, 
vereischt. De redenen voor dezen twij fel die
nen te worden aangegeven . 

Artikel 7. 

(1) Hij die met de voorschriften dezer 
verordening opzettelijk in strijd handelt of 
deze ontduikt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste vij f jaren en met 
geldboete van een onbeperkt bedrag of met 
een dezer straffen. 

(2) Wordt het feit door schuld gepleegd, 
dan kan gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar of geldboete van t en hoogste honderd
duizend gulden worden opgelegd. 

Artikel 8. 

(1) Strafvervolging vindt niet dan op 
vordering van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor Financien en Economi
sche Zaken) plaats. 

(2) De vordering tot strafvervolging kan 
tot op het tijdstip der uitspraak in hoogste 
instantie worden ingetrokken. 

Artikel 9. 

Feiten. als bedoeld in artikel 7, zijn delic
ten in den zin van§ 2, lid 2 , der Verordening 
No. 52/, 940 betreffende de Duitsche rech
terlijke macht voor strafzaken, zooals deze 
gewijzigd is bij de Verordening No. 123/1941. 
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§ IO. 

(r) Der Reichskommissar flir die be
setzten niederlandischen Gebiete ( General
kommissar fiir Finanz und Wirtschaft) trifft 
die zur Durchflihrung dieser Verordnung er
forderlichen Massnahmen. Er kann die ihm 
zustehenden Befugnisse Ubertragen. 

(2) Der Reichskommissar flir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar flir Finanz und Wirtschaft) kann 
Uber Zweifelsfragen, die sich aus der An
wendu.ng der Vorschriften dieser Verordnung 
ergeben, al!gemein rechtsverbindliche Ent
scheidungen treffen. 

§ II. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am II. September 1941. 

Der Reichskommissar liir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 178. 

13. August 1941. VERORDNUNG der Ge
neralsekretare in den Ministerien flir 
Waterstaat, fiir Finanzen, filr Justiz und 
flir Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
wodurch die Auszahlung von Kaufsum
m en und VergUtungen nach der Verord
nung i.iber die Wiederherstel!ung der 
Rhein- und Binnenschiffahrtsflotte I ge
regelt wird (Verordnung Uber die Wie
derherstellung der Rhein- und Binnen.
schiffahrtsflotte II). (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 38.) . 

Auf Grund des § 3, Absatz r, der Verord
nung Nr. 60/r941 sowie auf Grund des § r 
der Verordnung Nr. 23/1940 und ·ge·mass den 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3i1940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(r) Als in den Niederlanden beheimatete 
Rhein- und Binnenschiffe im Sinne des § r , 
Absatz r, der Verordnung Uber die Wieder
herstellung der Rhein- und Binnenschiff
fahrtsflotte I (Nr. 60/1941) gelten die zu 
dieser Kategorie gehi:irenden Fahrzeuge, die 
zu mehr als der Halfte entweder niederlana 
dischen Personen angehi:iren , die offenbar 
ihren gewi:ihnlichen Aufenthalt nicht ausser
halb der Niederlande haben, oder Gesell
schaften,. Vereinen, Stiftungen oder sonsti 
gen juristischen Personen mit dem Sitz in 
diesein Lande, es sei denn, dass der Ort, von 
dem aus ihr Schiffahrtsbetrieb betrieben 
wird, sich offenbar ausserhalb der Nieder-
lande befindet. . 

(2) Im Zweifelsfall entscheidet d~r Ge
neralsekretiir im Ministerium fiir Water
staat im Einvemehmen mit de'm General
sekretar im Min.isterium flir Finanzen Uber 
die Frage, ob eine juristische Person ei°ne 
n.iederlandische juristische P erson ist. 

Artikel 10. 

(r) De Rijkscommissaris voor bet be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Econon'lische 
Zaken) treft de voor de uitvoering dezer ver
ordening noodige maatregelen. Hij kan de 
hem toekomende bevoegdheden overdragen. 

(2) De Rijkscommissaris voor bet be
zette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Financien en Economische 
Zaken) kan ten aanzien van twijfelgevallen, 
~Ike bij de toepassing der voorschriften 
dezer verordening rijzen, algemeen rechts
verbindende beslissingen geven. 

Artikel 11. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 September 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p,ebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 178. 

13 Augustus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Waterstaat, van Financien, van 
Justitie en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart tot regeling van de uitkee
ring van koopsommen en vergoedingen 
ingevolge bet Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot I (Besluit Herstel 
Rijn- en Binnenvaartvloot II). (Veror
deningenblad, Stuk 38.) 

Op grond van artikel 3, lid r, der Veror
dening No. 60/r941 en van § r der Verorde
ning No. 23/1940 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(r) Onder in Nederland thuisbehoorende 
Rijn- en binnenvaartuigen , bedoeld in arti 
kel r, lid r, van het Besluit Herstel Rijn- en 
Binnenvaartvloot I (No. 60/1941), worden 
verstaan de tot voornoemde categorie behoo
rende vaartuigen, welke voor meer dan de 
helft toebehooren aan Nederlanders, van wie 
niet blijk-t, dat zij hun gewoon verblijf buiten 
Nederland hebben, of aan bier te lande ge-· 
vestigde vennootschappen, vereenigingen, 
stichtingen of andere rechtspersonen, tenzij 
blijkt, dat de zetel van haar scheepsbedrijf 
buiten Nederland is gelegeq. 

(2) In geval van twijfel of een rechts
persoon een N ederlandsch rechtspersoon is, is 
bet oordeel van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Waterstaat, in overleg 
met den Secretaris-Gen·eraal van bet Depar
tement van Financien, beslissend. 
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§ 2, 

(1) Die Kaufsummen und Vergtitungen 
:im Sinne des § 1 und - sofem die Anwend
barkeit der Verordnung Uber die Wiedi,r
herstellung der Rhein- und Binnenschiff
fahrtsflotte I fiir das betreffende Schiff an
·geordnet wird - die Entschadigungen und 
Zuschtisse im Sinne des § 10 der genannten 
Verordnung werden in ein zu diesem Zwecke 
im Auftrage des Generalsekretars im Mini
sterium filr Finanzen und nach <lessen Vor
schriften zu fiihrendes ,,Hauptbuch fiir die 
Rhein- und Binnenschiffahrtsflotte" (im 
folgenden ,,Hauptbuch R.B." genannt) ein
getragen. 

(2) Die Eintragungen erfolgen zugunsten 
der Berechtigten gemass einer Verfilgung des 
Generalsekretars im Minist erium fiir Water
staat. 

§ 3. 

(1) Die Eintragungen werden mit vier 
vom Hundert jahrlich verzinst. 

(2) Falls es sich um Fahrzeuge handelt, 
fiir die bereits vor dem 1. April 1941 die 
Kaufsummen und Vergtitungen festgesetzt 
worden sind, fangt die Verzinsung am 1. 
April 1941 an. Fur andere Fahrzeuge wird 
der Zeitpunkt, zu dem die Verzinsung an
fangt , in der Verftigung festgesetzt, mit der 
die Eintragung ins Hauptbuch R.B. beschlos
sen wird. 

(3) Die halbjahrlich falligen Zinsen ge
hen zu Lasten des Staates. 

§ 4. 
(1) Bei der Eintragung werden die Hy

potheken und andere auf dem Schiff lastende 
dingliche Rechte vermerkt. Die Eintragun
gen dienen bis zur Auszahlung gemass § 3, 
Absatz 2, der Verordnung ilber die Wieder
herstellung der Rhein- und Binnenschiff
fahrtsflotte I als Sicherstellung fiir die ding
lichen Rechte. 

(2) Rtickgriffsrecht auf die Hauptsum
me einer Eintragung kann nur gemass § 8, 
Absatz 2, der im Absatz I genannten Verord
nung geltend gemacht werden. Die Hypothe
kenglaubiger konnen auf die Zinsen ein 
Rilckgriffsrecht geltend machen nach Richt
linien, die <lurch die im § 2, Absatz 1, be
zeichneten Vorschriften festzusetzen sind. In 
Bezug auf vor dem 1. April 1941 fallige Zin
sen und auf Tilgungen der Hauptsummen 
von Hypothekenforderungen kann ein sol
ches Rilckgriffsrecht nur mit Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fiir 
Waterstaat geltend gemacht werden. Ein 
Ueberschuss an Zinsen wird demjenigen, auf 
<lessen Namen die Eintragung lautet, ausge
zahlt. 

(~) In B ezug auf vor dem 1. April 1941 
fallige H ypothekenzinsen, die gemass Arti
kel 1229, erster Halbsatz, des Bilrgerlichen 
Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) am 1. 
April 1941 Vorrang hatten, kann dieser auf 
Antrag des Glaubigers bei der Eintragung 
nach Absatz I mit der gleichen Wirkung 
vermerkt werden, die hinsichtlich der Ein
tragung der Hauptsumme gilt. 

Artikel 2. 

(1) De koopsommen en vergoedingen, 
bedoeld in artikel 1, alsmede, voor zoover het 
betrokken schip onder de werking v an het 
Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I 
wordt gebracht, de schadeloosstellingen en 
tegemoetkomingen, bedoeld in an:ikel 10 van 
dit besluit, worden ingeschreven in een tot 
dit doe! vanwege den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien en naar 
<liens voorschriften te voeren .,Grootboek 
voor de Rijn- en Binnenvloot", hierna te 
noemen: Grootboek R.B. 

(2) De inschrijvingen geschieden ten be
hoeve van de rechthebbenden, krachtens be
schikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. 

Artikel 3. 

(1) De inschrijvingen dragen een rente 
van vier ten honderd 's jaars. 

(2) Voor zooveel betreft de vaartuigen, 
waarvoor reeds v66r I April 1941 de koop
sommen en vergoedingen waren vastgesteld, 
gaat de rentevergoeding in op I April 1941. 
Voor andere vaartuigen wordt de datum, 
waarop de rentevergoeding ingaat, vastge
steld bij de beschikking, waarbij tot inschrij
ving in het Grootboek R.B. wordt besloten. 

(3) De rente, welke halfjaarlijks vervalt, 
komt ten laste van het Rijk. 

Artikel 4. 
(1) Bij de inschrijving wordt melding ge

maakt van de hypotheken en andere zake
lijke rechten, welke op het schip rusten . De 
inschrijvingen blijven tot zekerheid voor de 
zakelijke rechten verbonden , totdat de uit
keering overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
het Besluit · Herstel Rijn- en Binnenvaart
vloot I heeft plaats gevonden. 

(2) Verhaal op de hoofdsom van een in
schrijving kan slechts geschieden overeen
komstig het bepaalde in artikel 8, lid 2, van 
het in het eerste lid genoemde besluit. Op 
de rente kunnen de hypotheekhouders ver
haal uitoefenen overeenkomstig regelen, te 
stellen bij de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
voorschriften; zoodanig verhaal ter zake van 
v66r I April 19.p vervallen renten en ter 
zake van aflossingen op de hoofdsommen 
van hypothecaire vorderingen is slechts mo
gelijk met toestemming van den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat. Het overschietend bedrag aan rente 
van de inschrijving wordt aan dengene, te 
wiens naa m d e inschrijving staat, uitbetaald. 

(.~) Ter zake van v66r I April 1941 ver
vallen hypotheekrente, welke, ingevolge arti
kel 1229, aanhef, van het Burgcrlijk Wet
boek, op I April 1g41 voorrang genoot, kan, 
op verzoek van den schuldeischer, hiervan 
melding worden gemaakt bij de in het eerste 
lid bedoelde inschrijving, met dezelfde ge
volgen als die, wf'lke voor de vermelding van 
de hoofdsom gelden. 
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§ 5. 

(1) Derjenige, der zu Unrecht nicht ins 
Hauptbuch R.B. eingetragen oder <lessen 
Recht zu Unrecht nicht vermerkt worden ist, 
kann deshalb keinerlei Anspruch gegen den 
Staat erheben, wenn er nicht vor der Zahl
barstellung der Hauptsummen oder der Zin
sen schriftlich bei dem Direktor des Haupt
buches R.B. um Berichtigung oder Ergan
zung nachgesucht hat. 

(2) Wenn nicht vor der Zahlbarstellung 
der Hauptsummen oder Zinsen schriftlich bei 
dem Direktor des Hauptbuches R.B. um Be
richtigung, Erganzung, Abanderung oder 
Streichung der Eintragung nachgesucht wor
den ist, wird der Staat durch Zahlung an den 
im Hauptbuch R.B. Eingetragenen oder 
an den eingetragenen Bevollmachtigten be
frei t, auch wenn 

1) die Eintragung nicht vollstandig ist 
oder 

2) nach dem Zeitpunkt der Eintragung 
die Befugnis oder die Fahigkeit des Einge
tragenen zur Entgegennahme der Zahlung 
verlorengegangen ist oder sich geandert hat 
oder 

3) nach dem betreffenden Zeitpunkt die 
Vollmacht geandert wurde oder erloschen ist. 

(.~) Der Staat wird <lurch U eberweisung 
des Betrages auf das angegebene Postscheck
konto befreit. 

§ 6. 

(1) D er G eneralsekretar im Ministe
rium fiir Waterstaat setzt Richtlinien fiir die 
Gewahrung eines Zuschusses an die gemass 
§ 2, Absatz 2, Berechtigten fest. Diese Zu
schUsse werden vom Staat ausgezahlt. Der 
Staat tragt dazu bis zu einem vom General
sekretar im Ministerium flir Finanzen fest
zusetzenden Betrag bei. Weitere Kosten ge
hen zu Lasten der EigentUmer von Fahr
zeugen, die innerhalb der Grenzen der Nie
derlande laden; von ihnen werden nach vom 
Generalsekretar im Ministerium flir Water
staat zu erlassenden R ichtlinien zu diesem 
Zwecke Beitrage erhoben. 

(2) Auf eine Uebertretung der im Ab
satz 1 bezeichneten Richtlinien finden die 
Bestimmungen d er Artikel 3 bis 6 des Geset
zes Uber den Gebrauch von Beforderungs
mitteln 19.~q (Wet G ebruik Vervoermidde
len zo.,9, Staatsblatt Nr. 528) entsprechen
de Anwendung. 

(3) Die ZuschUsse konnen nicht veraus
sert oder verpfandet werden; sie sind nicht 
pfandbar und nicht konkursfahig. 

§ 7. 

( 1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkiindung in Kraft. 

(2) Sie wird als .,Verordnung Uber die 
Wiederherstellung der Rhein- und Binnen
schiffahrtsflotte II" zitiert. 

Artikel 5. 

(1) Hij die ten onrechte niet in het 
Grootboek R.B. is ingeschreven of van wiens. 
recht ten onrechte geen melding is gemaakt, 
kan te dier zake geenerlei aanspraak tegen
over het Rijk doen gelden, zoo hij niet v66r 
de betaalbaarstelling van de hoofdsommen 
of van de renten schriftelijk aan den direc
teur van het Grootboek R.B. om verbetering 
of aanvulling daarvan heeft verzocht. 

(2) Tenzij v66r de betaalbaarstelling 
van hoofdsommen of renten schriftelijk aan 
den directeur van het Grootboek R.B. ver
zocht is de inschrijving te verbeteren, aan te 
vullen, te wijzigen of door te halen, is het 
Rijk door betaling aan hem, die in het 
Grootboek R.B. is ingeschreven, of aan den 
daarin vermelden gevolmachtigde gekweten, 
oak al is: 

1) de inschrijving onvolledig, of 

2) na het tijdstip der inschrijving de be
voegdheid of bekwaamheid van den inge
schrevene om betaling te ontvangen verloren 
gegaan of gewijzigd, of 

3) na bedoeld tijdstip de volmacht gewij
zigd of geeindigd. 

(3 ) Het Rijk is gekweten door overma
king van het bedrag op het opgegeven post
gironummer. 

Artikel 6. 

(1) Door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat worden re
gelen gesteld in zake de verleening van finan
cieele tegemoetkomingen aan de in artikel 2 , 

lid 2, bedoelde rechthebbenden . Deze tege
moetkomingen warden van Rijkswege ver
strekt. In de kosten daarvan draagt het Rijk 
bij tot een door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien vast te stel
len bedrag. De overige kosten komen ten 
laste van de eigenaren van vaartuigen, welke 
binnen de grenzen van Nederland lading in
nemen, van wie, overeenkomstig regelen, te 
stellen door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, tot dat doe! 
bijdragen zullen worden gevorderd. 

(2) Met betrekking tot overtreding van 
de in het vorig lid bedoelde regelen is het 
bepaalde in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 (Staats
blad No. 528) van overeenkomstige toepas
sing. 

(3) De tegemoetkomingen kunnen niet 
warden vervreemd of verpand ; zij zijn niet 
vatbaar voor beslag en blijven buiten het 
faillissement van den rechthebbende. 

Artikel 7. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) H et kan warden aangehaald als ,.Be
sluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II". 
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D en Haag, am 13. August 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit 
der Wahrnehmung der Gescha/te be
tragt), 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 
J. J. SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

N°. 179. 

3. September 1941. VIERTE DURCH-
FUEHRUNGSVERORDNUNG d~ 
Chefs der Abwicklungsstelle des Ver
teidigungsministeriums Uber Massnah
men auf dem Gebiete des Besoldungs
und Versorgungswesens der ehemaligen 
niederlandischen Wehrmacht. (Verord
nungsblatt, Stiick 38). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. n4/ 
1940 Uber Massnahmen auf dem Gebiete des 
Besoldungs- und Versorgungswesens der ehe
maligen niederlandischen Wehrmacht und 
gemass § 2 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
liindischen Gebiete wird im Einvernehmen 
mit dem Generalsekretar im Ministerium fiir 
Finanzen verordnet : 

§ I. 

(1) In der .,R egelung Uber die Besoldun
gen usw. fiir das Militiirpersonal der Land
macht" (Koniglicher Beschluss vom 4. Sep
tember 1933, Nr. 57) wird aufgehoben 

1) die Gewiihrung der nachstehenden 
Stellenzulagen, die im Artikel 4 , Absatz 1, 

des HauptstUcks I der vorgenannten Rege
lung erwiihnt sind, an 

bei den Staatlichen Waffenfabriken tiitige 
Offiziere zum H ochstbetrage van hfl. 760.-, 

mit der hygienischen Aufsicht Uber die 
Landmacht betraute Sanitatsoffiziere zum 
H ochstbetrage von . hfl. 950.-, 

Offiziere und (oder) Sanitiitsoffiziere, die 
bei dem flugmedizinischen Dienst der Luft
brigade tiitig sind, soweit sie als solche vom 
Verteidigungsminister bestimmt sind, zum 
Hochstbetrage von hfl. 1710.- , 

Offiziere und Unteroffiziere ausschliess
lich der Fluglehreroffiziere und -unteroffi
ziere, die zum Stab des Luftverteidigungs
kommandos und zur Luftwaffe gehoren oder 
dahin abkommandiert sind, soweit diese Of
fiziere und Unteroffiziere Flieger oder Be-

's- G ravenhage, 13 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. w. SPITZEN. 

De wnd. S.-G. ,,an het Dep. van Financien, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J . J. SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

N°. 179. 

3 September 1941. VIERDE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len t en aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
pe rsoneel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Stuk 38). 

Op grond van artikel I der Verordening 
No .n4/1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeenstemming met§ 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien 
wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) In de ,,Regeling van de bezoldigin 
gen, enz. voor het militaire personeel der 
la1_1dmacht" , vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 December 1933, No. 57, wordt 
ingetrokken: 

1) de toekenning van de hierna te noe
men ambtstoelagen, vermeld in artikel 4, 
eerste lid, van Hoofdstuk I van vorenbe
doelde regeling, aan: 

officieren, werkzaam b ij de Artillerie-In-
richtingen, ten hoogste f 760.-, 

officieren van gezondheid, hygienist van 
de landmacht, ten hoogste . f 950.- , 

officieren en (of) officieren van gezond
heid, werkzaam bij den vliegmedischen dienst 
der luchtvaartbrigade, voor zoover zij daar
toe door den Minister van Defensie warden 
aangewezen, ten hoogste . . . f 1710.-, 

officieren en onderofficieren (met uitzon
dering van de officieren- en onderofficieren
vlieger-instructeur), behoorende tot of ge
detacheerd bij den staf van het commando 
luchtverdediging en bi · de militaiTe lucht
vaart, voor zooveel bedoelde officieren en 
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obachter mit Zeugnis sind und eine Aufgabe 
wahrnehmen, womit das Ausflihren von 
Dienstflligen oder nach der Ansicht des Ver
teidigungsministers die Teilnahme an sol
chen Flligen notwendig verbunden ist, ohne 
Rlicksicht darauf, ob es sich um berufliche 
oder nichtberufliche Wehrmachtsangehorige 
handelt, . hfl. 570.-. 

Offiziere und Unteroffiziere ohne Rlick
sicht darauf, ob sie zum Berufspersonal oder 
zum nichtberuflichen Personal gehoren, die, 
obwohl sie weder Flieger noch Beobachter 
sind und auch nicht dazu ausgebildet wer
den, eine Aufgabe wahrnehmen, womit das 
Ausflihren von Dienstflligen oder nach der 
Ansicht des Verteidigungsministers die Teil
nahme an solchen Flligen notwendig verbun
den ist, . hfl. 342.-, 

Offiziere, Unteroffiziere und Wehrmacht
angehorige niedrigeren Ranges, die zum Be
rufspersonal gehoren und bei der Luftbrigade 
zu Fliegern ausgebildet werden, solange sie 
noch nicht als befahigt, ein staatliches Flug
zeug zu flihren, das von dei: ,.Federation 
Aeronautique Internationale" festgesetzte 
Zeugnis erhalten haben. . hfl. 228.-. 

Offiziere, Unteroffiziere und Wehrmacht
angehorige niedrigeren Ranges, die zum Be
rufspersonal gehoren und im Besitz des vor
erwahnten Zeugnisses sind, solange sie die 
Anforderungen nicht erflillt haben, die flir 
das Erlangen e ines Militarfliegerzeugnisses 
festgestellt sind, . hfl. 342.- , 

Offiziere, Unteroffiziere und Wehrmacht
angehorige niedrigeren R anges ohne Rlick
sicht darauf, ob sie zum Berufspersonal oder 
zum nichtberuflichen Personal gehoren, die 
zu einer Aufgabe bei der Luftbrigade ausge
bildet werden, womit nach der Ansicht des 
Verteidigungsministers die Teilnahme an 
Dienstflligen notwendig verbunden ist. 

hfl . . H2.- , 
Fluglehreroffiziere und -unteroffiziere 

ohne Rlicksicht darauf, ob sie zum Berufs
personal oder zum nichtberuflichen Personal 
gehoren. . hfl. I283 .- , 

den Werkmeister (Schuhmacher) , der mit 
der Leitung der Garnisonswerkstatt in L ei
den beauftragt ist, . hfl. 171.- , 

den Titularsergeanten bei der Koniglichen 
Militarakademie, der mit dem Pfortnerdienst 
beauftragt ist, . hfl. 171.- ; 

2) die Bestimmung des Artikels 4, Absat-
ze 2 und 4, des Hauptstlicks I der vorge
nannten Regelung. 

(2) Der jetzige Absatz 3 des Artikels 4 
des Hauptstlicks I der vorgenannten Rege
lung wird Absatz 2 . 

§ 2. 

Die Wehrmachtangehorigen, die infolge 
der Aufhebung der im ~ 1 erwahnten Stellen
zulagen verminderte Einkiinfte haben, er
halten eine personliche Zulage, die dem Be
trag der von ihnen bezogenen Stellenzulage 
gleich ist. 

§ 3. 
Die im § 2 erwahnte personliche Zulage 

ermassigt sich oder fa.lit fort von dem Tage 

onderofficieren gebrevetteerd vlieger of 
waarnemer zijn en een functie vervullen, 
waaraan het verrichten van of - ter beoor
deeling van den Minister van D efensie -
het deelnemen aan dienstvluchten -onafschei
denlijk verbonden is, zoowel beroeps- als 
verlofsmilitairen, f 570.-, 

officieren en onderofficieren - zoowel 
beroeps- als verlofspersoneel - die, hoewel 
zij geen vlieger of waarnemer zijn en daar
voor ook niet in opleiding zijn, een functie 
vervullen, waaraan het verrichten van of -
ter beoordeeling van den Minister van De
fensie - het deelnemen aan dienstvluchten 
onafscheidelijk verbonden is, f 342.-, 

officieren, onderofficieren en militairen 
beneden den rang, behoorende tot het be
roepspersoneel, die bij de luchtvaartbrigade 
worden opgeleid tot vlieger, zoolang zij neg 
niet als geoefende op een Rijksvliegtuig in 
het bezit zijn 1{esteld van het brevet, vastge
steld door de ,,Federation Aeronautique In
ternationale", f 228.-, 

officieren, onderofficieren en militairen 
beneden den rang, behoorende tot het be
roepspersoneel, die in het bezit zijn van het 
voormelde brevet, zoolang zij niet hebben 
voldaan aan de eischen, gesteld voor het be
halen van het brevet als militair vlieger, . 

f 342.-, 
officieren, onderofficieren en militairen 

beneden dien rang - zoowel beroeps- als 
verlofsmilitairen - , die in opleiding zijn tot 
een functie bij de luchtvaartbrigade, waar
aan naar het oordeel van den Minister van 
Defensie het deelnemen aan dienstvluchten 
onafscheidelijk v erbonden is, . f 342.- , 

officieren- en onderofficieren-vlieger-in
structeur, zoowel van het beroeps - als van 
het verlofspersoneel, f 1283.- , 

meester-werkman (schoenmaker), belast 
met de leiding van de garnizoenswerkplaats 
te Leiden, . . f 171.- , 

sergeant-titulair bij de Koninklijke Mili-
taire Academie, belast met portiersdiensten, 

. f 171.- ; 
2) het bepaalde in het tweede en het 

vierde lid van artikel 4 van Hoofdstuk I van 
vorenvermelde regeling. 

(2) Het bestaande derde lid van artikel 
4 van Hoofdstuk I van vorenvermelde rege
ling wordt tweede lid. 

Artikel 2 . 

De militairen, die ten gevolge van het in
trekken van de in artikel 1 genoemde ambts
toelagen in inkomsten zouden achteruitgaan, 
worden in het genot gesteld van een persoon
lijke toelage, gelijk aan het bedrag der door 
hen genoten ambtstoelage. 

Artikel 3. 
D e in artikel 2 bedoelde persoonlijke toe

lage wordt verminderd c.q. vervalt met in-
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an, an dem das Jahresgehalt des Betroffenen 
erhoht oder ihm erneut eine Stellenzulage 
zuerkannt wird, und zwar um der Betrag 
der J ahresgehalterhohung oder der neuen 
Stellenzulage. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ktindung mit Ruckwirkung vom 1. April 1941 
in Kraft. 

Den Haag, am 3. September 1941. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des 
Verteidigungsministeriums, 

B. HASSELMAN. 

N °. 180. 

z8. September z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch eine 
Anordnung des R eichswirtschaftsminis
ters uber die Sperre des Inlandvermo
gens der n'ach den Niederlanden ausge
wanderten Juden fiir verbindlich erklart 
wird. (Verordnungsblatt, Stuck 39). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die in der Anlage abgedruckte Anordnung 
des Reichswirtschaftsministers uber die Sper
re des Inlandvermogens der nach den Nie
derlanden ausgewanderten Juden wird fur 
verbindlich erklart. 

§ 2. 

Zustandige Devisenstellen im Sinne der 
Anotdnung sind die nach den im Deutschen 
Reich geltenden Bestimmungen zustandigen 
D evisenstellen. 

§ 3. 
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung 

werden nach den Bestimmungen des Ab
schni ttes VI d es Gesetzes uber die Devisen
bewirtschaftung vom 12. D ezember 1938 
(RGBI. I S . 1733) geahndet. Sie sind Straf
taten im Sinne des § 2, Absatz 2, der Ver
ordnung Nr. 52/1940 iiber die D eutsche Ge
richtsbarkeit in Strafsachen in der Fassung 
der Verordnung Nr. 123/1941. 

Den Haag, am 18. September 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

• 

N°. 179-180 

gang van den datum, waarop de jaarwedde 
van den belanghebbende wordt verhoogd, 
c'.q. opnieuw een ambtstoelage wordt toege
kend, en we! met het bedrag der jaarwedde
verhooging c.q. der nieuwe ambtstoelage. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 April 1941. 

's-Gravenhage, 3 September 1941. 

Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Dep. van Defensie, 

B. H ASSELMAN. 

N °. 180 . 

z8 September z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, houdende ver
bindendverklaring voor het bezette Ne
derlapdsche gebied van een beschikking 
van den Rijksminister van Economische 
Zaken betreffende het blokkeeren van 
het binnenlandsch vermogen van de 
naar Nederland geemigreerde joden. 
(Verordeningenblad, Stuk 39). 

Op grand van § 5 van het Decreet van 
den Fuhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
De als bijlage opgenomen beschikking van 

den Rijksminister voor Economische Zaken 
( Reichswirtschaftsminister) betreffende het 
blokkeeren van het binnenlandsch vermogen 
van naar Nederland geemigreerde joden 
wordt verbindend verklaard. 

Artikel 2. 
Bevoegde deviezeninstanties in den zin 

dier beschikking zijn dezulke, welke inge
volge de in het Duitsche Rijk geldende be
palingen bevoegd zijn . 

Artikel 3. 
Hij die met de beschikking in strijd han

delt, wordt gestraft overeenkomstig de be
palingen van Hoofdstuk ( Abschnitt) VI van 
de Wet betreffende het deviezenverkeer 
( Gesetz iiber die Devisenbewirtschaftung) 
van 12 December 1938 (R.W.B. I , biz. 1733) . 
Deze feiten warden beschouwd als delicten in 
den zin van § 2, lid 2, van de V erordening 
No. 52/1 940 betreffende de Duitsche rech
terlijke macht voor strafzaken, zooals deze 
is gewijzigd bij de Verordening No. 123/1941. 

's-Gravenhage, 18 September •1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche t!,ebied, 

SEYSS-INQUART. 
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Anlage. 

ANORDNUNG iiber die Sperre des Jnland
vermogens der nach den Niederlanden 
ausgewanderten Juden. 

Auf Grund des § 60 des Devisengesetzes 
ordne ich mit Wirkung vom I. September 
I94I folgendes an: 

In den besetzten niederlandischen Gebie
ten ansassige Juden, die aus dem Gebiet des 
Deutschen Reiches nach dem 3. August r93I 
ausgewandert sind und zu diesem Zeitpunkt 
die deutsche Staatsangehorigkeit besassen, 
durfen uber ihre im Gebiet des Deutschen 
Reiches belegenen Vermogenswerte nur mit 
Genehmigung der zustandigen Devisenstelle 
verfiigen. 

B erlin, den 30. August 1941. 

Der Reichswirtschaftsminister in Ver
tretung, 

(gez.) Dr. LANDFRIED. 

N°. 181. 

zB. September 1941. VERORDNUNG des 
R eichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber die Ehe
schliessung von Niederlandem, die der 
deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS 
ode~ der FreiwilligenLegionNiederlande 
angehoren oder angehoren werden. (Ver
ordnungsblatt, Stuck 39.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des F uh
rers uber Ausiibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai i940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Fur die Eheschliessung eines Niederlanders 
mit einer Niederlanderin gelten die folgenden 
besonderen Bestimmungen, wenn 

I) der Mann der deutschen Wehrmacht, 
der Waffen-SS oder der Freiwilligen Legion 
Niederlande angehort oder 

2) der Mann sich zum D ienst bei der 
deutschen Wehrmacht, der Waffen -SS oder 
der Freiwilligen Legion Niederlande gemel
det hat und die Meldung nicht abgelehnt 
oder zuri.ickgezogen ist. 

§ 2 . 

(1) D er Reichskommissar fiir die besetz
ten niederlandischen Gebiete ( G eneralkom
missar fiir Verwaltung und Justiz) kann der 
Frau auf ihren Antrag Befreiung van der 
Einhaltung der im Artikel 91 des niederlan
dischen Burgerlichen Gesetzbuches bestimm
t en Frist erteilen , wenn 

I) die Frau nicht schwanger ist; 
2) die Frau zwar schwanger ist, es aber 

feststeht, dass die Empfangnis nach der Auf
losung der fruheren Ehe stattgefunden hat; 

Bijlage_ 

BESCHIKKING betreffende het blokkeeren 
van het binnenlandsch vermogen van 
naar Nederland !,!eemigreerde joden. 

Op grond van § 60 van de D eviezenwet 
(Devisengesetz) bepaal ik m et inwerkingtre
ding op 1 September 194I, het navolgende:. 

In het bezette Nederlandsche gebied woon
achtige joden , die na 3 Augustus I93I uit 
bet gebied van het Groot-Duitsche Rijk zijn 
geemigreerd en op genoemd tijdstip de Duit
sche nationaliteit bezaten, mogen over hun 
vermogenswaarden, welke zich in het Groot
D uitsche Rijk bevinden, niet dan met toe
stemming van de bevoegde deviezeninstantie 
(Devisenstelle) beschikken. 

Berlijn, 30 Augustus I94I. 

De Rijksminister voor Economische Zaken, 
Voor dezen: 
(get.) Dr. LANDFRIED. 

z8 September z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende huwe
lijken van Nederlanders, die tot de 
Duitsche Weermacht, de ,,Waffen-SS" 
of het Vrijwilligerslegioen Nederland 
behooren of zullen behooren. (Verorde
ningenb/ad, Stuk 39.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van I8 M ei 
I940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

Met betrekking tot het aangaan van een 
huwelijk door een Nederlandschen man m et 
een Nederlandsche vrouw gelden de navol
gende bijzondere bepalingen, indien: 

1) de man tot de Duitsche Weermacht. 
de ,,Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen 
Nederland behoort, of 

2) de man zich tot dienstneming bij de· 
Duitsche Weermacht, de ,,Waffen-SS" of het 
Vrijwilligerslegioen Nederland heeft aange
meld en deze aanmelding niet is ingetrokken, 
dan we! op de aanmelding niet afwijzend is. 
beschikt. 

Artikel 2. 

(I ) De Rijkscommissaris voor bet be
zette Nederlandsche gebied ( Commissaris-• 
Generaal voor Bestuur en Justitie) kan aan 
een vrouw op door haar gedane aanvraag ont
heffing ver!eenen van de inachtneming van 
den termijn, vastgesteld in artikel gI van 
het Burgerlijk Wetboek, voor bet geval 

I) de vrouw niet zwanger is; 
2) de vrouw we! is waa r zwanger is, doch 

vaststaat, dat het verwekken na de ontbin
ding van het vroegere huwelijk heeft plaats. 
gehad ; 
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3) die Frau ihren friiheren . Ehemann 
heiraten will. 

(2) Ein Kind, das in der neuen Ehe, je
doch innerhalb von dreihundert Tagen nach 
Auflosung der friiheren Ehe geboren wird, 
gilt als Kind aus der friiheren Ehe, es sei 
denn, dass die neue Ehe auf Grund einer B e
freiung nach Absatz 1, Ziffer 2, geschlossen 
warden ist. 

§ 3. 
Auf Antrag eines Mannes, der ausserhalb 

der besetzten niederlandischen Gebiete 
Dienst bei der deutschen Wehrmacht, der 
Waffen-SS oder der Freiwilligen Legion Nie
derlande leistet, kann die in den Artikeln 99 
und 104 des Biirgerlichen Gesetzbuches vor
gesehene Zustimmung seiner Eltem zur Ehe
schliessung durch eine Erlaubnis des Reichs
kommissars fiir die besetzten niederlandi
schen Gebiete (Generalkommissar fiir Ver
waltung und Justiz) ersetzt werden. Der An
trag ist erst zulassig, wenn der Mann cine 
schriftliche Erklarung des Zustimmungsbe
rechtigten dariiber vorlegt, dass dieser die 
Zustimmung verweigert, oder in anderer 
Weise glaubhaft macht, dass diese Zustim
mung verweigert worden ist. 

§ 4· 
(1) Die im Artikel 100 des Biirgerlichen 

Gesetzbuches erwahnte Tagsatzung soll un
verziiglich nach Eingang des Antrages beim 
Amtsrichter(kantonrechter ) , spatestens zehn 
Tage danach stattfinden. 

(2) Der Reichskommissar fiir die besetz
t en niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar fiir Verwaltung und Justiz) kann 
einem Verlobten auf seinen Antrag Befrei
ung von der Einhaltung der im Artikel • 103 
des Biirgerlichen Gesetzbuches bestimmten 
Frist erteilen. D er Antrag ist erst zulassig, 
sobald die im Artikel rno dieses Gesetzbu
ches erwahnte Tagsatzung beendet ist. 

§ 5. 
Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht 

( arrondissements-rechtbank), in dessen Be
zirk die Heiratsanzeige erfolgt ist, muss vom 
Aufgebot und der im Artikel 130, Absatz 1, 
des Biirgerlichen Gesetzbuches vorgeschrie
benen Wartezeit gemass Absatz 2 des ge
nannten Artikels Befreiung erteilen, es sei 
denn, dass Tatsachen ersichtlich sind, die die 
Annahme rechtfertigen, dass ein Ehehinder
nis vorliegt. 

§ 6. 
(x) Zu einer Eheschliessung gemass Ar

tikel 134 des Biirgerlichen Gesetzbuches ist 
die G enehmigung des Generalsekretars im 
Ministerium fiir Justiz nicht erforderlich. 

(2) Die im Artikel 134, Absatz 1 , des 
Biirgerlichen Gesetzbuches erwahnte offent
liche Urkunde kann fiir. einen Niederlander, 

1) der der deutschen Wehrmacht oder der 

3) de vrouw wil huwen met haar vroege
ren echtgenoot. 

(2) Een kind, geboren tijdens het latere 
huwelijk, doch binnen driehonderd dagen na 
de ontbinding van het vroegere huwelijk, 
wordt als kind uit het vroegere huwelijk aan
gemerkt, tenzij het latere huwelijk is gesloten 
krachtens een ontheffing op grond van het 
eerste lid, onder 2. 

Artikel 3. 
Op aanvraag van een man, die buiten het 

bezette Nederlandsche gebied dienst ver
richt bij de Duitsche Weermacht, de ,,Waf
fen -SS" of het Vrijwilligerslegioen Neder
land, kan de toestemming van zijn ouders 
tot het aangaan van een huwelijk, vereischt 
ingevolge de artikelen 99 of 104 van het Bur
gerlijk Wetboek, door de vergunning van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied (Commissaris-Generaal voor 
Bestuur en Justitie) worden vervangen. De 
aanvraag is slechts ontvankelijk nadat de 
man een schriftelijke verklaring overlegt van 
dengene, wiens toestemming noodig is, in
houdende, dat deze zijn toestemming weigert, 
dan we! hij op andere wijze -aannemelijk 
maakt, dat de toestemming is geweigerd. 

Artikel 4. 
(1) De verschijning voor den kanton

rechter, bedoeld in artikel 100 van het Bur
gerlijk Wetboek, dient plaats te hebben on
verwijld na den dag, waarop het verzoek bij 
den kantonrechter is gedaan, en we! uiterlijk 
tien dagen daama. 

(2) Op aanvraag van een aanstaanden 
echtgenoot kan de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied (Commissaris
Generaal voor Bestuur en Justitie) hem ont
heffing verleenen van de inachtneming van 
den termijn, vastgesteld in artikel xo3 van 
het Burgerlijk \Vetboek. Deze aanvraag is 
eerst ontvankelijk, nadat de in artikel rno 
van dit Wetboek bedoelde v erschij ning heeft 
plaats gehad. 

Artikel 5. 
Het openbaar ministerie bij de arrondisse

ments-rechtbank, binnen welker rechtsgebied 
de huwelijksaangifte is geschie<l, dient van 
de huwelijksafkondiging en van den in artikel 
130, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek voor
geschreven wachttijd dispensatie te verlee
nen overeenkomstig lid 2 van dat artikel, 
tenzij van het bestaan van feiten blijkt, welke 
aannemelijk maken, dat eenigerlei grond van 
stuiting bestaat. 

Artikel 6. 
(x) Tot het voltrekken van een huwelijk 

overeenkomstig artikel x34 van het Burger
lijk Wetboek is de vergunning van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
J usti tie niet vercischt. 

(2) De in artikel 134, lid 1, van het Bur
gerlijk W etboek bedoelde authentieke akte 
kan worden opgemaakt ten behoeve van een 
Nederlander, 

1) die tot de Duitsche Weermacht of de 
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Waffen-SS angehort, auch von der Dienst
stelle, die sich bei entsprechender Anwen
dung der §§ 13 und gegebenenfalls 32, Ab
satz 2, der Dritten Verordnung zur Ausfiih
rung des Personenstandsgesetzes (Personen
standsverordnung der Wehrmacht) vom 4. 
November 1939 (RGBL IS. 2163) ergibt; 

2) der der Freiwilligen Legion Nieder
lande angehort, auch vom Regimentskom
mandeur 
aufgenommen werden. In der Urkunde muss 
die Frau bestimmt bezeichnet werden, mit 
der die Ehe eingegangen werden soll. 

(3) Die Vollmacht im Sinne des Artikels 
134, Absatz 1, des Biirgerlichen Gesetzbu
ches verliert spatestens sechs Monate, nach
_dem die Urkunde i.iber sie aufgenommen 
worden ist, ihre Wirksamkeit. 

(4) Die Giiltigkeit einer gemass Artikel 
·134 des Biirgerlichen Gesetzbuches geschlos
senen Ehe wird nicht dadurch beriihrt, <lass 
der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschlies
sung bereits gestorben ist. In diesem Falle 
gilt die Ehe in dem Zeitpunkt als geschlos
sen, in dem die Vollmachtsurkunde aufge
nommen worden ist. 

§ 7. 
Diese Verordnungt tritt am Tage ihrer 

Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 18. September 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
. niederlandischen Gebiete, · 

SEYSS-INQUART. 

N°. 182. 

zB. September z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die 
Verordnungen Nr. n3/l940 iiber beson
dere Massnahmen zum Zwecke des 
Luftschutzes und Nr. 138/1941 iiber den 
Ordnungsschutz abgeandert werden. 
(Verordnungsblatt, Stiick 39.) 

. Auf Grund des § s des Erlasses des Fiih
:rers i.iber Ausiibung der Regierungsbefug
.nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBL IS. 778) verordne ich : 

§ I. 

§ 2, Absatz 2, der Verordnung Nr. n3 / 
.1940 iiber besondere Massnahmen zum 
Zwecke des Luftschutzes in der Fassung der 
Verordnung Nr. 59/1941 hat zu lauten wie 
.folgt: 

,,(2) Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemass Absatz 1, Ziffem .5 oder 6, bedarf 
der Genehmigung des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete (Ge
neralkommissar fi.ir das Sicherheitswesen). 

,,Waffen-SS" behoort, eveneens door de in
stantie, welke r;ij overeenkomstige toepas
sing van de §§ 13 en, in voorkomend geval, 
32, lid 2, van de Derde Verordening tot uit
voering van de Duitsche Wet op den burger
lijken stand - Verordening op den burger
lijken stand voor de weermacht (Personen
standsverordnung der Wehrmacht) - van 4 
November 1939 (R.W.B. I, biz. 2163) is aan
gewezen; 

2) die tot het Vrijwilligerslegioen Neder
Jand behoort, eveneens door den regiments
commandant. 
In de akte moet duidelijk worden vermeld, 
met welke vrouw het huwelijk zal worden 
aangegaan. 

(3) De in artikel 134, lid 1, van het Bur
gerlijk Wetboek bedoelde volmacht eindigt 
uiterlijk zes maanden na het opmaken van de 
akte van volmacht. 

(4) De geldigheid van een overeenkom
stig artikel 134 van het Burgerlijk Wetboek 
gesloten huwelijk wordt niet aangetast door 
het overlijden van den aanstaanden echtge
noot v66r het tijdstip der huwelijksvoltrek
king. In dat geval wordt het huwelijk geacht 
te zijn voltrokken op het tijdstip, waarop de 
akte van volmacht werd verleend. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op den 

<lag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 September 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 182. 

zB September 194z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging van de Verordeningen No. n3/i940 
betreffende bijzondere maatregelen ten 
behoeve van de luchtbescherming en No. 
13S-/i941 betreffende de handhaving van 
de openbare orde. (Verordeningenblad, 
Stuk 39). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
,940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Aztikel 1. 

Artikel 2, lid 2, der Verordening No. n3/ 
1940 betreffende bijzondere maatregelen ten 
behoeve van de luchtbescherming, zooals <lit 
gewijzigd is bij de Verordening No . .59/I941, 
luidt als volgt: 

,,(2) Het verkeer met rnotorrijtuigen vol
gens lid 1, onder s of 6, kan niet dan met 
goedkeuring van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied (Commis
saris-Generaal voor de Openbare Veiligheid) 
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D er Antrag auf Genehmigung ist ·schriftlich 
bei der flir den Wohnort des Antragstellers 
zustandigen Ortspolizeibehorde im Sinne des 
§ 47 der Verordnung Nr. I38/I94I Uber den 
Ordnungsschutz einzureichen. Die Ortspoli
zeibehorde legt den Antrag nach VorprUfung 
mit ihrer Stellungnahme dem Beauftragten 
des R eichskommissars flir die Provinz (Po
lizeiof fizier) zur Entscheidung vor; dieser 
stellt die schriftliche Genehmigung aus. Die 
schriftliche G enehmigung hat der Fahrer des 
Kraftfahrzeuges bei Fahrten im Sinne des 
Absat zes I, Ziffem 5 oder· 6, mit sich zu 
fUhren." 

§ 2. 

Im§ 47, Absatz 2, Ziffer I, der Verordnung 
Nr. I38/ I94I Uber den Ordnungsschutz wer
den die Worte ,,oder Kommissar" gestrichen. 

§ 3· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 

D en Haag, am I8. September I94I. 

D er R eichskommissar fur die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 183. 

I5 . September I941. VERORD NUNG der 
G eneralsekretiire in den Ministerien flir 
Justiz und flir Soziale Angelegenheiten 
Uber die Aufsicht Uber Prostituierte. 
(Verordnungsblatt, StUck 39). 

Auf Grund des § I der Verordnung Nr. 
23/I940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3 /1940 des R eichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 

,,Ortspolizeibehorde" in Gemeinden, in 
denen ein Hauptkommissar der Polizei sei 
nen Sitz hat, dieser; in allen anderen G e
m einden der BUrgermeister; 

,,Prostituierte" eine Frau, die gewerbsmas
sig Unzucht treibt; 

,,Wohnsitz" die G emeinde, in deren Be
volkerungsregister die Prostituierte aufge
nommen ist, oder, wenn sich eine solche Ge
meinde nicht feststellen !asst, die Gemeinde 
ihres tatsachlichen Aufenthalts. 

§ 2. 

(I) Eine Prostituierte ist verpflichtet, 
jederzeit eine gtiltige Ausweiskarte mitzu
flihren, die von der Ortspolizeibehorde ihres 
Wohnsitzes oder in deren Auftrage ausge
stellt urtd mit den vorschriftsmassigen Ver
merken versehen ist .. 

plaats vinden. Het v erzoek moet schriftelijk 
bij het voor de woonplaats van den aanvra
ger bevoegde plaatselijk hoofd van politie, 
als bedoeld in artikel 47 der Verordening No. 
I38/I94I betreffende de handhaving van de 
openbare orde worden ingediend. Het plaat
selijk hoofd van politie legt het verzoek na 
vooronderzoek, vergezeld van het door· hem 
in dezen ingenomen standpunt, aan den Ge
volmachtigde van den Rijkscommissaris voor 
de provincie (politie-officier) voor tot het 
nemen van een beslissing; deze geeft de 
schriftelijke vergunning a f. De bestuurder 
van een motorijtuig is verplicht bij ritten, als 
bedoeld in lid I, onder 5 of 6, de schriftelijke 
vergunning bij zich te dragen." 

Artikel 2. 

In artikel 47, lid 2, onder I , de Verorde
ning No. I38/r94I betreffende de handhaving 
van de openbare orde, vervallen de woorden 
,,of commissaris". 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 September 194I. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- I NQUART. 

N °. 183. 

IS September I941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Deperte-· 
menten van Justitie en van Sociale Za
ken betreffende het toezicht op publieke 
vrouwen. (Verordeningenblad, Stuk 39.) 

Op grond van§§ 1 der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
v erstaan onder: 

,,plaatselijk hoofd van politie" : in gemeen
ten, waar een hoofdcommissaris van politie 
is, deze ; in alle andere gemeenten de burge
meester; 

,,publieke vrouw": een vrouw, die van het 
plegen van ontucht een beroep maakt; 

,,woonplaats": de gemeente, in welker be
volkingsregister de publieke vrouw is opge
nomen, of, indien deze gemeente niet is vast 
te stellen , de gemeente van haar werkelijk 
verblijf. 

Artikel 2 . 

(x) E en. publieke vrouw is verplicht te 
alien tijde een geldig legitimatiebewijs bij 
zich te dragen, afgegeven door of vanwege 
het plaatselijk hoofd van politie harer woon
plaats en voorzien van de voorgeschreven
aanteekeningen. 
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(2) Sie ist verpf!ichtet, diese Ausweis
karte auf die erste Aufforderung eines Fahn
dungsbeamten hin vorzuzeigen. 

(3) Sie darf diese Ausweiskarte weder 
i.ibertragen noch beschadigen. 

§ 3. 
Eine Prostituierte ist auf eine von der 

Ortspolizeibehorde oder in deren Auftrage 
ergehende Aufforderung hin verpflichtet, 

1) zur festgesetzten Zeit am festgesetz
ten Orte zu erscheinen; 

2) ihre Ausweiskarte vorzuzeigen und 
auszuhandigen, damit dievorschriftsmassigen 
Vermerke darauf angebracht werden ; 

3) sich einer arztlichen Untersuchung 
durch einen in der Aufforderung bestimmten 
Arzt zu den dort angegebenen Zeiten zu un
terziehen. 

§ 4. 
(1) Eine Prostituierte, die den Vorschrif

ten der §§ 2 oder 3 zuwiderhandelt, wird mit 
Haft bis zu sechs Wochen oder mit Geld
strafe bis zu fi.infhundert Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

(3) Mit der Fahndung sind ausser den 
im Artikel 141 der Strafprozessordnung 
(Wetboek van Strafvordering) bezeichneten 
Beamten die Beamten der staatlichen und 
Gemeindepolizei beauftragt. 

5. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fi.i r Justiz erlasst die zur Ausfi.ihrung dieser 
Verordnung erforderlichen Vorschriften. 
. (2) Soweit diese Vorschriften Rechts
vorschriften enthalten, sind die im ,.Neder
landsche Staatscourant" zu verki.inden. 

§ 6. 
D iese Verordnung tritt einen Monat nach 

dem Tage ihrer Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 15. September 1941. 

D er G .-S. im Min. fiir justiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. liir Soziale Ange/egen
heiten (mit der Wahrnehmung der 
Gescha.lte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 184. 

15. S eptember z94z . VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir 
Justiz i.iber durch Kriegsgewalt verlo
rengegan gene Beweismittel. (Verord
nungsb/att, Stlick 39.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung N r. 23/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Verord-

(2) Zij is verplicht dit legitimatiebewijs 
op eerste vordering van een opsporingsamb
tenaar te vertoonen. 

(3) Zij mag dit legitimatiebewijs noch 
overdragen noch beschadigen. 

Artikel 3. 
Een publieke vrouw is verplicht op vorde

ring van of vanwege het plaatselijk hoofd 
van politie: 

1) op een aangegeven plaats en tijd te 
verschijnen; 

2) haar legitimatiebewijs te vertoonen en 
af te geven ter aanbrenging van de voorge
schreven aanteekeningen; 

3) zich te onderwerpen aan een genees
kundig onderzoek door den in de vordering 
bepaalden geneeskundige op de aldaar aange
geven tijden. 

Artikel 4. 
(1) Een publieke vrouw, die handelt in 

strijd met de in de artikelen 2 en 3 bedoelde 
voorschriften, wordt gestraft met hechtenis 
van t en hoogste zes weken of met geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

(2) De in het vorige lid strafbaar gestel
de feiten zijn overtredingen. 

(3) Met de opsporing zijn, behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering bedoelde ambtenaren, belast de amb
tenaren der Rijks- en gemeentepolitie. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Justitie vaardigt de ter uit
voering van dit besluit noodzakelijke voor
schriften uit. 

(2) In zooverre deze voorschriften rechts
voorschriften bevatten, moeten zij in de Ne
derlandsche Staatscourant worden afgekon
digd. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt een maand na den dag 

zijner afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, 15 September 1941. 

De S.-G. van het D e p . van j ustitie, 
SCHRIEKE. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

N°. 18 4. 

15 September z94z . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie, houdende voorzieningen 
ten aanzien van door oorlogsgeweld ver
loren gegane bewijsmiddelen. (Verorde
ningenblad, Stuk 39.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in ove,eenstemming met de §§ 2 en 3 
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nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l, 

(1) Wer als Vertragspartei weiss oder 
billigerweise vermuten muss, <lass <lurch 
Kriegsgewalt hierzulande schriftliche Be
weismittel oder andere Schriftstucke uber 
den Vertrag oder irgendeine damit im Zu
sammenhang stehende Rechtshandlung ver-
1orengegangen sind, hat, 

1) wenn die Gegenpartei Einsichtnahme 
in Schriftstiicke, die dazu bestimmt sind, 
zum Beweise irgendeiner Tatsache zu dienen, 
oder Abschriften solcher Stucke verlangt, so
weit erforderlich, diese Ebsichtnahme zu ge
statten oder diese Abschriften zu verschaf
fen · 

2) wenn die Gegenpartei ausser dem un
ter Ziffer 1 erwiihnten Fall bestimmte An
gaben verlangt, diesem Verlangen nachzu
kommen, wenn er selbst uber die Grundla
gen zu den Angaben verfiigt und soweit es 
erforderlich ist. 

(2) Ein Verlangen im Sinne des Absat
zes 1 kann auch <lurch Aufgebot bekannt
gegeben werden. 

§ 2. 

(1) Wer vorsiitzlich eine Verpflichtung 
im Sinne des § 1 nicht erfiillt, wird mit Ge
fiingnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bis zu zehntausend Gulden bestraft. 

(2) Wird die Tat im Rahmen des Be
triebes einer juristischen Person begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zu der 
strafbaren Tat erteilt hat oder bei der Un
terlassung die tatsiichliche Leitung hatte. 

(3) D ie nach Absatz 1 strafbare Hand
lung ist ein Verbrechen ( misdrijf). 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

Den Haag, am 15. September 1941. 

Der G.-S. im Min. liir Justiz, 
SCHRIEKE, 

5. September 194z. VERORDNUNG der 
Generalsekretiir in den Ministerien ftir 
Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung, fiir Justiz, fur Handel, Gewer
be und Schiffahrt, for L andwirtschaft 
und Fischerei, fiir Waterstaat und fiir 
Soziale Angelegenheiten, wodurch die 
Verordnung No. 79/194i uber die Gleich
stellung von Priifungszeugnissen abge
iindert wird. (Verordnungsblatt, Stuck 
39). 

der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Wie als partij bij een overeenkomst 
weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat 
door oorlogsgeweld hier te lande schriftelijke 
bewijsmiddelen of andere bescheiden betref
fende de overeenkomst of eenige daarmede 
verband houdende rechtshandeling verloren 
zijn gegaan, is verplicht: 

1) indien de wederpartij inzage of af
schrift verzoekt van geschriften, bestemd om 
tot bewijs van eenig feit te dienen, zoodanige 
inzage of zoodanig afschrift, voor zoover 
noodig, te verschaffen; 

2) indien de wederpartij, buiten het ge
val, vermeld onder 1, bepaalde gegevens 
verzoekt, deze, indien hij daarover zelf be
schikt, voor zoover noodig, te verschaffen. 

(2) Een verzoek, als bedoeld in het eer
ste lid, kan ook bij openbare oproeping wor
den gedaan. 

Artikel 2 . 

( 1) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 
een verplichting, als bedoeld in artikel 1, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of met geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden. 

(2) Indien het feit wordt gepleegd door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of die de feitelijke leiding had bij het na
laten. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn misdrijven. 

Artikel 3. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 September 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE . 

N•. 185. 

5 September 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij, van Waterstaat 
en van Sociale Zaken, houdende wijzi
ging van het Besluit No. 79/194i betref
fende de gelijkstelling van getuigschrif
ten. (Verordeningenblad, Stuk 39). 
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Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l, 

Die Verordnung Nr. 79/1941 i.iber die 
Gleichstellung von Pri.ifungszeugnissen wird 
wie folgt abgeandert und erganzt: 

§ 1, Absatz 3, Ziffer 1, hat zu lauten : 
,,1) deutsche Staatsangehorige, die nicht 

gemass § 5 der Ersten Verordnung zum 
Reichsbi.irgergesetz vom 14. November 1935 
(RGBI. I S. 1333) Juden sind oder als Juden 
gel ten;" . 

§ 2, 

. : Diese Verordnung tritt am Tage ihier Ver
ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 5. September 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung, 

] . VAN DAM. 

Der G .-S. im Min. fiir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min . fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

Der G .-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H . M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

Der G .-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der Wahrnehmung der 
Geschafte beaultragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 186. 

13. September 1941. VERORDNUNG der 
G eneralsekretare in den Ministerien des 
Innern und fiir Justiz, wodurch die Ver
ordnung Nr. 132/1940 i.iber die Ausweis
pflicht abgeandert wird. (Verordnungs
blatt, Sti.ick 40). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/r940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

Die Verordnung Nr. 132/1940 iiber die 
Ausweispflicht wird wie folgt abgeandert: 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 79/1941 betreffende de 
gelijkstelling van getuigschriften wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

Artikel 1, lid 3, onder 1, wordt gelezen: 
,,1) personen van Duitsche nationaliteit, 

die niet op grbnd van§ 5 van d e Eerste Ver
ordening op de Rijksburgerwet - Erste Ver
ordnung zum Reichsbi.irgergesetz - van 14 
November 1935 (R.W.B. I, biz. 1333) joden 
zijn of als joden worden aangemerkt;". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 September 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

]. VAN DAM. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie , 
S CHRIEKE. 

De S.- G . van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

De waarnemend·S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

0
• 186. 

13 September 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie, houdende wijziging van het 
Besluit No. 132/r940 betreffende identi
ficatieplicht. (Verordeningenblad, Stuk 
40). 

Op grond van§ 1 de r Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 132/1940 betreffende iden
tificatieplicht wordt gewijzigd als volgt: 
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I. 
Im § 1 werden die Worte ,,Bis zur Ein

fi.ihrung eines einheitlichen P ersonalauswei
ses (Kennkarte) in den besetzten niederlan
dischen Gebieten" <lurch die Worte ,.Bis zum 
Inkrafttreten des § 3, Absatz 1 , der Kenn
kartenverordnung (Nr. 197/i940)" ersetzt . 

II. 
Im§ 2, Absatz 2, werden die Worte ,,einem 

Jahre" <lurch die W orte ,,sechzehn Monaten" 
ersetzt. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

_ Den Haag, am 13. September 1941. 

Der G.-S. im Min. des Jnnern, 
K. J. FREDERIKS. 

Der G.-S. im Min. liir Justiz, 
SCHRIEKE. 

z9. September z94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
D urchfi.ihrung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Gegenstanden aus 
Eisen, Stahl oder Nichteisenmetallen) . 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 40) . 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mass den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
·1940 des Reichskommissars fi.ir die besetzten 
niederlandischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Alie ganz oder teilweise aus Eisen, Stahl 
oder Nichteisenmetallen hergestellten Ge
genstande sind, soweit sie es nicht schon 
sind, Zuteilungsgi.iter im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchfi.ihrung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tar im Ministerium fi.ir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 19. September 1941. 

Der G.-S. im Min. liir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H . M. HIRSCHFELD. 

I. 
In artikel 1 worden de woorden: .,Tot aan 

het tijdstip van invoering in het bezette Ne.: 
derlandsche gebied van eenvormige identi
teitskaarten ( K ennkarte)" vervangen door 
de woorden : ,,Tot aan het tijdstip van in
werkingtreding van artikel 3, lid 1, van het 
Besluit Persoonsbewijzen (No. 197/i 940)". 

II. 
In artikel 2, lid 2, worden de woorden: 

,,een jaar" vervangen door de woorden: ,,zes
tien maanden". 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 September 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J . FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
S CHRIEKE. 

N °. 187. 

z9 September z941. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van uit ijzer, staal 
of non-ferro metalen vervaardigde voor
werpen) . (Verordeningenblad, Stuk 40). 

Ingevolge artikel 4 van de D istributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/i940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 
Alie geheel of gedeeltelijk uit ijzer, staal 

of non-ferro metalen vervaardigde voorwer
pen worden, voor zoover zij dit nog niet zijn, 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 S eptember 1941. 

De S .- G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 
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N°, 188. 

.:14. September z94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Justiz und fi.ir Volksaufkliirung und 
Kiinste, wodurch die Verordnung Nr. 
ro3/x940 zur Sicherung der wirtschaft
lichen Unabhangigkeit der Presse abge
iindert wird. (Verordnungsblatt , Stiick 
41.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
~940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederliindischen Gebiete 
-wird verordnet: 

§ I. 

In den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
103/1940 2ur Sicherung der wirtschaftlichen 
Unabhiingigkeit der Presse wird das Wort 
,,Justiz" <lurch die Worte ,,Volksaufkliirung 
und Klinste" ersetzt. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

D en Haag, am 24. September 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Volksaulkliirung 
und Kiinste, 

T. GOEDEWAAGEN. 

N°. 189. 

.z. Oktober z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretiirs im Ministerium fi.ir Justiz 
Uber den Ersatz von Urkunden, die vor 
der Eheschliessung vorzulegen sind. 
(Verordnungsblatt, Stlick 41.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
~940 und gemiiss den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/x940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederliindischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

W enn infolge der seit dem 10. Mai 1940 
-eingetretenen besonderen Umstande Urkun
den, die dem Standesbeamten vor der Ehe
·schliessung vorzulegen sind, nicht erhaltlich 
sind, so konnen <lurch Beschluss des Rich
ters andere Urkunden oder Erklarungen zum 
ausreichenden Ersatz der nichterhiiltlichen 
Urkunden erkliirt werden. 

§ 2. 

Der Erlass des Beschlusses wird durc-h ein 
mit Grunden versehenes Gesuch beim Land
gericht ( arrondissements-rechtbank), inner
halb dessen Bezi rks die Ehe zu schliessen 
ware, beantragt. Der Beschluss unterliegt 
keinem Rechtsmittel. 

N°, 188 . 

24 September z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Volksvoor
lichting en Kunsten, houdende wijziging 
van de Verordening No. 103/1940, ten
einde de economische onafhankelijkheid 
der pers te verzekeren. (Verordeningen
blad, Stuk 41.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
In de artikelen 2 en 3 der Verordening No. 

103/1940, teneinde de economische onafhan
kelijkheid der pers t e verzekeren, wordt het 
woord ,.Justitie" vervangen door de woorden 
,,Volksvoorlichting en Kunsten". 

Artikel J. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 September 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Volksvoor
lichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN. 

N.0 • 189. 

z October z94z . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende vervanging van voor 
de voltrekking des huwelijks over te leg
gen stukken. (Verordeningenb/ad, Stuk 
41.) 

Op grond van§ 1 der. Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 

Indien ten gevolge van de bijzondere om
standigheden, welke zich sedert 10 M ei 1940 
hebben voorgedgan, niet de beschikking kan 
worden verkregen over aan den ambtenaar 
van den burgerlijken stand voor de voltrek
king des huwelijks over te leggen stukken, 
kunnen bij rechterlijke beschikking andere 
stukken of verklaringen ter vervanging ge
noegzaam worden verklaard. 

Artikel 2. 

De beschikking wordt bij met redenen om
kleed verzoekschrift gevraagd aan de recht
bank, binnen welker arrondissement het hu
welijk ware te voltrekken. Tegen de beschik
king staat hoogere voorziening niet open. 
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§ 3. 
In der Heiratsurkunde ist der Beschluss 

.zu erwahnen. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt a m Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 1. Oktober 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 

SCHRIEKE. 

N °, 190. 

I. Oktober z94z. VERORDNUNG des Ge
neralsekretars im Ministerium fiir Justiz 
liber Einziehung. (Verordnungsblatt, 
Stuck 41.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/i940 des Reichskommissars fiir 
<lie besetzten niederlandischen Gebiete wird 
·verordnet : 

§ l. 

Sofern bei einer Verurteilung wegen einer 
~trafbaren Handlung die Vernichtung oder 
Unbrauchbarmachung bestimmter Gegen
stande auf Grund irgendeiner gesetzlichen 
Vorschrift angeordnet werden wlirde, sind 
diese Gegenstande statt <lessen, wenn sie fiir 
<lie Volkswirtschaft von Bedeutung sind, ein- · 
zuziehen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 1. Oktober 1941-

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
SCHRIEKE. 

N °. 191. 

23. September 194z. FUENFTE DURCH
FUEHRUNGSVERORDNUNG d~ 
Chefs der Abwicklungsstelle des Ver
teidigungsministeriums liber Massnah
men auf dem Gebiete des B esoldungs
und Versorgungswesens der ehemaligen 
niederlandischen Wehrmacht. (Verord
nungsblatt, Stiick 41). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung No. 
n 4'1 940 liber Massnahmen auf dem Gebiete 
des Besoldungs - und Versorgungswesens der 
ehemaligen niederlandischen Wehrmacht 
und gemiiss § 2 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete wird im Einvemeh-

Artikel 3. 
In de huwelijksakte zal van de beschikking 

melding worden gemaakt. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 October 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

N°. 190. 

z October z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende verbeurdverklaring. 
(Verordeningenblad, Stuk 4x. ) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In gevallen, waarin bij veroordeeling we
gens een strafbaar feit de vemietiging of on
bruikbaarmaking van bepaalde voorwerpen 
ingevolge eenig wettelijk voorschrift zou 
worden bevolen, worden deze in stede daar
van verbeurdverklaard, indien zij voor de 
volkshuishouding van belang zijn. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 October 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

N°. 191. 

23 September z94z. VIJFDE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van D efensie nopens maatrege
len t en aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Stuk 41). 

Op grond van artikel z der Verordening 
No. n 4'1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- eri. Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
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men mit dem Generalsekretar im Ministe
rium fi.ir Finanzen verordnet: 

Einziger Paragraph. 
Mit Riickwirkung vom 1. Dezember 1940 

an werden die <lurch den K i:in iglichen Be
schluss vom 23. September 1933 (Staatsblatt 
Nr. 486) festgesetzten Untersti.itzungssatze 
bis auf weiteres um sechs vom Hundert er
hoht. 

Den Haag, am 23. September 1941. 

Der Chef der Abwicklungss telle des 
Verteidigungsministeriums, 

B. HASSELMAN. 

,;,o September z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die 
Verordnung Nr. 73/1940 i.iber die Fahr
geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen 
ausser Kraft gesetzt wi rd . (Verordnungs
blatt, Stuck 42.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fi.ih
rers iiber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

Einziger Paragraph. 

Mit dem Inkrafttreten der Strassenver
kehrsordnung (Verordnung Nr. 193/1941) 
tritt die Verordnung Nr. 73/1940 i.iber die 
Fahrgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen 
ausser Kraft.I · 

I 

D en Haag, am 20. September 1941. 

Der Reichskommissar liir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-!NQUART. 

N °. 193. 

z6. September z94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir 
Waterstaati.iber das Verhalten im Stras
senverkehr (Strassenverkehrsordnung). 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 42 .) 

INHALTSUEBERSICHT. 

ABSCHNITT I. 

A 11 g e m e i n e V o r s c h r i f t e n . 

1. B egriffsbestimmungen. 
2. Grundregel fi.ir das Verhalten im 

Strassenverkehr. 
3. Verkehrsregelung durchPolizeibeamte 

und Farbzeichen. 

het bezette N ederlandsche gebied en na v er 
kregen instemming van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financien 
wordt bepaald: 

Eenig artikel. 
Te rekenen van 1 December 1940 worden 

de bij Koninklijk besluit van 23 September 
1933 (Staatsblad No. 486) vastgestelde nor
men tijdelijk met zes ten honderd verhoogd. 

's-Gravenhage, 23 September 1941. 

H et Hoofd van het Alwikkelingsbureau 
van het Departement v an Defensie, 

B. ,H ASSELMAN . 

N°. 192. 

:zo September z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende intrek
king van de Verordening No. 73/1940 
betreffende d e snelheid van motorrij
tuigen. (Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

E enig artikel. 

Tegelijk met de inwerkingtreding van de 
Wegenverkeersregeling (Besluit No. 193/ 
1941) wordt de Verordening No. 73/1940 be
treffende de snelheid van motorrijtuigen in
getrokken. .. ! 

's-Gravenhage, 20 September 1941. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 

N °. 193. 

z6 September z94z. BESLUIT van den Se~ 
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat betreffende het verkeer 
(Verordeningenblad, Stuk 42.) 

INDEELING. 

,AFDEELING I. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Artikel r. Verklaring der uitdrukkingen. 
2 . Het grondbeginsel van h et ver

keer op den weg. 
3. Verkeersregeling door politie

ambtenaren en door middel van 
verkeerslantaarns. 



1941 445 

4. Verkehi-szeichen und Verkehrseinrich-
tungen. _ . 

5. Verkehrsbe.schrankungen. 
6. Veranstaltungen auf Strassen. 

ABSCHNITT II. 

Fa h r z ·e u g v e rk eh r. 

Titel r. 

F 'ahrzeugverkehr im allgemeinen. 

§ , 7. Flihrung von Fahrzeugen. 
§ 8 Benutzung der Fahrbahn. 

I
§ 9: Fahrgeschwindigkeit. 

10. Ausweichen und Ueberholen. 
n. Anzeigen der Fahrtrichtungsanderung 

und des Anhaltens. 
§ u. 
§§ 13 . 

14. 

W arnzeichen. 
Vorfahrt. 
·Fahrzeuge in Kolonnen. 

Halten. 
Parken. 
Ein- und Ausfahren. 
Ladegeschaft. 
Ladung der Fahrzeuge. 
Verlassen der Fahrzeuge. 

§ 2I. Beleuchtung der Fahrzeuge. 

A. 
§ 
§ 
§ 

§ 

§ 

Tit e 1 2 . 

Fahrzeugverkehr im besonderen. 

Radfahrer. 
22. Flihrung von Fahrradern. 
23. Benutzung der Radwege. 
24. Hinter- und Nebeneinanderfahren. 

Radfahrer in geschlossenen Verban
den. 
Mittnahme von Personen und Gegen
standen. 
Mitflihren von Anhangem und Tieren. 

B. Fuhrwerke. 
§ 28. 

C. Kraftfahrzeuge. 
§ 29. Benutzung der Beleuchtungseinrich

tungen. 
§ 30. Verlassen des Kraftfahrzeugs. 

D. Oeffentliche Verkehrsmittel. 

§ 31. 

ABSCHNITT III. 
Fuss ganger v erk eh r . 

§ 32. Verhalten der Fussganger. 

§ 33. Marschierende Abteilungen. 

§ 34· 

ABSCH NITT IV. 
R e i t v e r k e h r. 

Artikel 4. Verkeersteekens en verkeersin
stallaties. 

5. Beperkingen van h et verkeer. 
6. Bijzonder gebruik van den weg. 

AFDEELING II. 

He t v erk e er met v o er tu i g en. 

Titel r. 

Algemeene bepalingen betreffende het 
verkeer met voertuigen. 

Artikel 7. Het besturen van voertuigen. 
8. Het gebruik van de rijbaan. 
9. Snelheid. 

rn. Uitwijken en inhalen. 
n. Teeken van richtingverandering 

en stopteeken. 
12. Waarschuwingssignalen. 
13. Recht van voorrang. 
14. Voertuigen, welke in colonne rij-

den. 
15. Stoppen. 
16. Parkeeren. 
17. In- en ui trij den. 
18. Laden en lossen. 
19. De lading van bet voertuig. 

20. Het onbeheerd laten staan van 
voertuigen. 

2 1. De verlichting van het voertuig. 

Tit e 1 2 . 

Bijzondere bepalingen voor bet verkeer 
met voertuigen. 

A. Wielrijders. 
Artikel 22. Het berijden van rijwielen. 

23. Het gebruik van rij wielpaden. 
24. Het rijden achter en naastelkan

der. 
25. Het rijden door wielrijders in ge

sloten formatie. 
26. Vervoer van personen- en voor

werpen. 
2 7. Gebruik van aanhangwagens en 

geleiden van dieren .. 
B. Wagens. 
Artikel 28. 

C . Motorrijtuigen. 

Artikel 29. Het gebruik van verlichtingsin
stallaties. 

30. Het onbeheerd laten staan van 
motorrijtuigen. 

D. Openbare vervoermiddelen. 
Artikel 31. 

AFDEELING III. 
H e t v o e t g an g e r s v e r k e e r . 

Artikel 32. Door voetgangers te volgen ge
dragslijn. 

33. M archeerende colonnes. 

AFDEELING IV. 
B e p a 1 i n g e n v o o r r u i t e r s. 

Artikel 34. 
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ABSCHNITT V. 
Fiihren und Trei ben von Tieren. 

§ 35. 

ABSCHNITT VI. 
S c h u t z d e s V e r k e h r s. 

§ 36. Verkehrshindemisse und Mitfiihren 
von Sensen. 

§ 37. Kinderspiele. 

ABSCHNITT VII. 
S c h I us s best i mm u n gen. 

§ 38. Geltungsbereich. 
§ 39. Ausnahmen. 

!
§ 40. Zustiindigkeiten. 

41. Sonderrechte. 
42. Strafbestimmung. 

§ 43. Ergiinzende Vorschriften. 
§ 44. Ausserkraftsetzung anderer Vorschrif

ten. 
§ 4,5. Inkrafttreten und Uebergangsbestim

mungen. 
Anlage: Verkehrszeichen und Verkehrsein

richtungen. 
Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 

23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 

A 11 g e m e i n e V o r s c h r i f t e n. 

§ l, 

Begriffsbestimmungen. 

( 1) Im Sinne dieser Verordnung sind 
Verkehrspolizeibehorden: Der Generalse

kretiir im Ministerium fiir Waterstaat und 
die von ihm bezeichneten und im ,,Neder
landsche Staatscourant" bekanntgegebenen 
Behorden ; 

Strassen: Alie dem offentlichen Verkehr 
dienenden Wege, Pliitze, Brucken und Ueber
fiihrungen einschliesslich der zu diesen We
gen gehorenden Rad-, Reit- und Gehwege 
sowie Grtinstreifen; 

Radwege: Alie dem Radfahrverkehr die
nenden und als solche bezeichneten Wege, 
ohne Riicksicht darauf, ob sie Tei! einer 
Strasse sind oder nicht ; 

Gehwege: Alie nur dem Fussgangerverkehr 
dienenden Wege, ohne Ri.icksicht darauf, ob 
sie Tei! einer Strasse sind oder nicht ; 

Einbahnstrassen: Strassen, auf derenFahr
bahn der Verkehr nur in einer Richtung ge
stattet ist; 

Hauptverkehrsstrassen: Strassen, die durch 
auf der Spitze stehende Vierecke nach Bild 
88, durch orangefarbene Oberteile an Rand
steinen oder orangefarbene Bander an Pfiih
len gekennzeichnet sind; das Ende dieser 
Strassen ist durch Schilder nach Bild 89 und 
gegebenenfalls ausserdem nach Bild 90 
kenntlich gemacht; 

AFDEELING V. 
G e 1 e i d e n e n v o o r t d r ij v e n v a n 

die re n. 
Artikel 35. 

AFDEELING VI. 
Bev e i Ii gin g van he t v erk e er. 

Artikel 36. Verkecrsbelemmeringen en me
devoeren van zeisen. 

37. Het spelen van kinderen. 

AFDEELING VII. 
S 1 o t b e p a I i n g e n . 

Artikel 38. Toepassing. 
39. Uitzonderingen. 
40. Het bevoegd gezag 
41. Bijzondere rechten. 
42. Strafbepaling. 
43. Aanvullende bepalingen. 
44. Buitenwerkingstelling van ande

re bepalingen. 
45. Inwerkingtreding en overgangs

bepalingen. 
Bijlage: Verkeersteekens en verkeersinstal

laties. 
Op grond van § 1 der Verordening No_ 

23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

A 1 g e m e e n e b e p a I i n g e n . 

Artikel r. 

Verklaring der uitdrukkingen. 

(1) In dit besluit worden verstaan onder: 
Verkeerspolitie: De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat en de 
door dezen aangewezen instanties, welke in 
de Nederlandsche Staatscourant worden be-· 
kendgemaakt; 

Wegen: Alie wegen, pleinen, bruggen en 
viaducten, welke voor het algemeen verkeer· 
openstaan, daaronder begrepen de daartoe· 
behoorende rijwiel-, ruiter- en voetpaden en 
bermen; 

Rijwielpaden: Alie paden ten dienste van 
het verkeer met rijwielen, en als zoodanig 
gekenmerkt, onverschillig of zij deel uitma
ken van een weg; 

Voetpaden: Paden, welke uitsluitend voor 
het voetgangersverkeer dienen, onverschillig 
of zij dee! uitmaken van een weg; 

Wegen voor eenrichtingverkeer: Wegen, 
waarvan de rijbaan voor het verkeer in een 
richting is gesloten; 

Hoofdverkeerswegen: Wegen, welke door 
een op een punt staand vierkant, als bedoeld 
in figuur 88, door oranjekleurige bovenkan
ten van hm-, km-palen en bermplankjes of 
door palen, voorzien van oranjekleurige ban
.den, zijn aangeduid; het einde dezer wegen 
dient door borden, als bedoeld in figuur 89, 
en eventueel bovendien door die, als bedoeld 
in figuur 90, te zijn aangegeven; 
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Fahrzeuge: Alle Kraftfahrzeuge,Fahrrader 
und anderen Fahrzeuge mit Ausnahme von 
Schienenfahrzeugen, Schubkarren, Kinder
wagen und ahnlichen Kleinfahrzeugen; 

Kraltfahrzeuge: Alle Fahrzeuge, die dazu 
bestimmt sind, ausschliesslich oder teilweise 
von einer mechanischen Kraft fortbewegt zu 
werden, ohne an Bahngleise gebunden zu 
sein. 

(2) Als Fiihren eines Fahrzeuges gilt 
auch das Schieben eines Fahrrades auf einer 
Strasse, die nicht fi.ir den Fahrradverkehr in 
beiden Richtungen gesperrt ist. 

(3) Im i.ibrigen finden auf diese Verord
nung die Begriffsbestimmungen des Motor
und Fahrradgesetzes (Motor- en Rijwielivet) 
und die Bestimmungen nach Artikel 8 dieses 
Geset2es i.iber die Grenze geschlossener Ort
schaften entsprechende Anwendung. 

§ 2, 

Grundregel fiir das Verhalten im Strassen
Verkehr. 

J eder Teilnehmer am Strassenverkehr hat 
sich so zu verhalten, dass der Verkehr nicht 
gefahrdet werden kann; er muss ferner sein 
Verhalten so cinrichten, dass kein anderer 
geschadigt oder mehr, als nach den Umstan
den unvermeidbar, behindert oder belastigt 
wird. 

§ 3. 

Verkehrsregelung durch Polizeibeamte und 
Farbzeichen. 

(r) Den Weisungen und Zeichen der Po
lizeibeamten ist Folge zu leisten; sie gehen 
allgemeinen Verkehrsregeln und durch amt
liche Verkehrszeichen angezeigten ortlichen 
Sonderregelungen vor. 

(2) Die Zeichen der Polizeibeamten zur 
Regelung des Verkehrs bedeuten insbeson
dere: 

r) Winken in der Verkehrsrichtung: 
,,Strasse frei"; 

2) Hochheben eines Armes 
fi.ir Verkehrsteilnehmer 

in der vorher gesperrten Richtung: 
,,Achtung"; 

in der vorher freien Richtung: 
,,Anhalten"; 

in der Kreuzung: 
,,Kreuzung freimachen"; 

3) seitliches Ausstrecken eines Armes 
oder beider Arme 

quer zur Verkehrsrichtung: 
,,Halt"; 

in der Verkehrsrichtung: 
. ,Strasse frei". 

Diese Zeichen gelten auch, wenn sie nicht 
mehr in der vorgeschriebenen Weise gegeben 
werden, solange der Beamte seine Grund
stellung beibehalt. 

Voertuigen: Alle motorrijtuigen, rijwielen 
en andere voertuigen, met uitzondering van 
voertuigen, welke langs spoorstaven worden 
voortbewogen, kruiwagens, kinderwagens en 
dergelijke kleine voertuigen; 

Motorrijtuigen: Alle voertuigen , welke be
stemd zijn om uitsluitend of mede door me
chanische kracht en anders dan langs spoor
staven te worden voortbewogen. 

( 2) Onder berijden van een voertuig 
wordt mede verstaan het voortduwen van 
een rijwiel, behalve wanneer zulks geschiedt 
op een weg, welke voor het verkeer met rij
wielen in beide richtingen is gesloten. 

(3) Overigens zijn met betrekking tot 
deze verordening de definities van de Motor
en Rijwielwet en de beschikkingen op grond 
van artikel 8 dezer wet (vaststelling van de 
grens eener bebouwde kom) van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 2. 

Het grondbeginsel van het verkeer op 
den weg. 

Elke weggebruiker dient zich op een zoo
danige wijze te gedragen, dat het verkeer 
niet in gevaar kan worden gebracht. Hij dient 
zich tevens zoo te gedragen, dat aan een an
tler geen schade wordt berokkend of die an
tler niet in sterker mate wordt belemmerd 
of overlast ondervindt dan in de gegeven 
omstandigheden onvermijdelijk is . 

Artikel 3. 

Verkeersregeling door politie-ambtenaren 
en door middel van verkeerslantaarns. 

(r) De door politie-ambtenaren gegeven 
aanwijzingen en teekens moeten worden op
gevolgd; deze gelden boven algemeene ver
keersregels en boven van overheidswege aan
gebrachte verkeersteekens, welke plaatselijk 
bijzondere regelingen aangeven. 

(2) De door politie-ambtenaren ter rege
ling van het verkeer gebruikte teekens heb
ben in het bijzonder de volgende beteekenis: 

r) wenken in de richting van het verkeer: 
Doorrijden"· 

" 2) opstek~n van een arm: 
voor weggebruikers: 

in de tot dusver stopgezette richting: 
Let op"· 

in de tot dusv;r vrije richting: 
Halt"· 

die zich op de ,.,;~gkrui~ing bevinden: 
,,Kruising vrijmaken"; 

3) het in zijwaartsche richting uitsteken 
van een of beide armen: 

dwars op de richting van het verkeer: 
Halt"· 

in de verkeersri~hting : ' 
.,Doorrijden" . 

Deze teekens blijven van kracht, ook al war
den zij door den politie-ambtenaar niet op 
de aangegeven wijze herhaald, zoolang de 
polit ie-ambtenaar in zijn oorspronkelijken 
stand blijft staan, 
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(3') Werden Farbzeichen verwendet, so 
hedeutet 

Grtin: ,,Strasse frei"; 
Gelb: 

ftir Verkehrsteilnehmer 
in der vorher gesperrten Richtung: 

,,Achtung"; 
m der vorher freien Richtung: 

,,Anhalten"; 
in der Kreuzung: 

,,Kreuzung freimachen"; 
Rot: ,,Halt". 
(4) Auf das Zeichen ,,Strasse frei" kann 

.abgebogen werden, nach links jedoch nur, 
wenn dadurch der freigegebene Verkehr von 
entgegenkommenden Fahrzeugen und von 
Schienenfahrzeugen nicht gestort wird. Ein
biegende Fahrzeuge haben auf die Fussgan
ger, diese auf die einbiegenden Fahrzeuge 
besondere Rticksicht zu nehmen. 

(5) Bei dem Zeichen ,,Kreuzung frei
machen" haben die Fahrzeuge, die sich in der 
Kreuzung befinden, die Kreuzung zu ver
lassen. 

(6) Wahrend des Zeichens ,,Halt" dtirfen 
Fussganger in die freigegebene Verkehrsrich
tung einbiegen. 

§ 4· 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun{l,en. 
(1) Die <lurch amtliche Verkehrszeichen 

und andere amtliche Verkehrseinrichtungen 
(Anlage) getroffenen Anordnungen sind zu 
befolgen. 

(2) Einrichtungen aller Art, die <lurch 
Form, Farbe, Grosse sowie Ort und Art der 
Anbringung zu Verwechslungen mit Ver
kehrszeichen oder -einrichtungen Anlass ge
ben oder deren Wirkung beeintrachtigen 
konnen, dtirfen an Strassen nicht angebracht 
werden. Wirtschaftswerbung in Verbindung 
mit Verkehrszeichen ist unzulassig. 

Verkehrsbeschrankun{l,en. 
Die Verkehrspolizeibehorden konnen die 

Benutzung bestimmter Strassen aus Grtinden 
der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
<lurch polizeiliche Anordnung beschranken 
oder verbieten. Die Anordnung ist <lurch 
Aufstellung der amtlichen Verkehrszeichen 
zu treffen. 

§ 6. 

Veranstaltun{l,en au/ Strassen. 
(1) Veranstaltungen, ftir die Strassen 

mehr als verkehrstiblich in Anspruch genom
men werden, bedtirfen verkehrspolizeilicher 
Erlaubnis. 

(2) Mehr als verkehrstiblich in Anspruch 
genommen werden Strassen insbesondere 
<lurch Veranstaltungen, bei denen infolge der 
Zahl der Teilnehmer oder infolge schnellen 
Fahrens die Benutzung der Strassen ftir den 
allgemeinen Verkehr eingeschrankt wird, 
<lurch die Beforderung ungewohnlich schwe-

(3) Bij verkeerslantaams beteekent: 

Groen: ,,Doorrijden"; 
Geel: 

voor weggebruikers: 
in de te voren stopgezette richting: 

Let op"· 
in de te voren ~rije richting: 

Halt"· 
die zich op de V.:~gkrui;ing bevinden: 

,,Kruising vrij1naken"; 
Rood: ,,Halt". 
(4) Bij het teeken ,.doorrijden" is men 

gerechtigd af te slaan, naar links evenwel 
slechts, indien daardoor het vrijgegeven voer
tuigverkeer uit tegengestelde richting en het 
vrijgegeven tramverkeer niet warden belem
merd. Voertuigen, welke afslaan, dienen ter
dege rekening te houden met het voetgan
gersverkeer, hetgeen wederkeerig voor den 
voetganger geldt. 

(s) Bij het teeken ,,kruising vrijmaken" 
moeten de voertuigen, welke zich op de krui
sing bevinden, deze verlaten. 

(6) Gedurende het teeken ,,halt" mogen 
voetgangers afslaan in de vrijgegeven rich
ting. 

Artikel 4. 

Verkeersteekens en verkeersinstallaties. 
(1) De aanduidingen, gegeven door mid

del van van overheidswege geplaatste ver
keersteekens en -installaties (bijlage) moe
ten warden in acht genomen. 

(2) Installaties van welken aard ook, 
welke door vorm, kleur, grootte, alsmede 
door de plaats en de wijze van plaatsing, 
aanleiding tot verwarring geven met ver
keersteekens of -installaties, of welke afbreuk 
zouden kunnen doen aan de uitwerking daar
van, mogen niet langs den weg warden aan
gebracht. Het is verboden verkeersteekens 
aan reclamedoeleinden dienstbaar te maken. 

Artikel 5. 

Beperkin{l,en van het verkeer. 
Door de verkeerspolitie kunnen maatrege

len warden getroffen om het gebruik van be
paalde wegen te beperken of de verbieden, 
indien de veiligheid of de vrijheid van het 
verkeer zulks vereischen. Van zoodanige 
maatregelen blijkt door het plaatsen, van 
overheidswege, van daarop betrekking heb
bende verkeersteekens. 

Artikel 6. 

Bijzonder {l,ebruik van den weg. 
(1) Voor gebruik van den weg, waarbij 

deze meer dan gewoonlijk in beslag wordt 
genomen, is een vanwege de verkeerspolitie 
te verstrekken vergunning vereischt. 

(2) Meer dan gewoonlijk wordt een weg 
in beslag genomen in het bijzonder: 

indien door het aantal deelnemers aan 
eenig gebeuren of door rijden met groote 
snelheid het gebruik van den weg voor het 
verkeer wordt beperkt, 

indien buitengewoon zware lasten dan we! 
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ter oder -umfangreicher Gegenstiinde und 
ourch den Betrieb von Lautsprechem, der 
sich auf Strassen auswirken sol!. 

ABSCHNITT II. 
Fa h r z e u g v erk eh r. 

Titel 1. 

Fahrzeugverkehr im allgemeinen. 

§ 7. 
Fiihrung von Fahrzeugen. 

_ (r) Jedes Fahrzeug_oder jeder Zug mit
einander verbundener Fahrzeuge muss einen 
zur selbstandigen Leitung geeigneten Fiihrer 
haben. Dieser hat daftir zu sorgen, dass sich 
das Fahrzeug oder der Zug einschliesslich der 
Zugkraft und der Ladung in vorschriftsmas
sigem Zustand befindet. Der Halter eines 
Fahrzeugs darf die Inbetriebnahme nicht an
ordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist, 
dass das Fahrzeug einschliesslich der Zug
kraft und der Ladung den Vorschriften nicht 
entspricht. Falls unterwegs auftretende Man
gel, welche die Verkehrssicherheit des Fahr
zeugs wesentlich beeintrachtigen, nicht un
verziiglich beseitigt werden konnen, ist das 
Fahrzeug auf dem kiirzesten Wege aus dem 
Verkehr zu ziehen. 

(2) Der Fiihrer eines Fahrzeugs ist zur 
gehorigen Vorsicht in seiner Leitung und Be
dienung verpflichtet. Auf oder neben dem 
Fahrzeug hat er seinen Platz so zu wahlen, 
dass er ausreichende Sicht hat. Er darf neben 
sich Personen oder Gegenstande nur mit
nehmen, soweit sie ihn in der Leitung und 
Bedienung des Fahrzeugs nicht behindern. 

(3) Fahrzeuge diirfen nur geschoben 
werden, wenn ihre Ladung dem Fiihrer die 
Aussicht nach vorn freilasst und wenn bei 
Dunkelheit oder starkem Nebel die vorge
schriebene K enntlichmachung nach vorn und 
hinten nicht verdeckt wird. 

§ 8. 

Benutzung der Fahrbahn. 
(r) Der Fiihrer eines Fahrzeugs hat, so

weit nicht ftir einzelne Fahrzeugarten be
sondere Strassen oder Strassenteile bestimmt 
sind, die Fahrbahn zu benutzen. Mit Kran
kenfahrzeugen, die von den Insassen durch 
menschliche Kraft fortbewegt werden, darf 
der Gehweg benutzt werden. 

(2) SoV'{eit nicht besondere Umstiinde 
entgegenstehen, haben Fiihrer von Fahrzeu
gen auf der rechten Seite der Fahrbahn 
rechts zu fahren; sie diirfen die linke Seite 
nur zum Ueberholen benutzen. Fiihrer lang
sam fahrender Fahrzeuge haben stets die 
ausserste rechte Seite der Fahrbahn eirizu
halten. Auf uniibersichtlichen Strecken ha
ben die Fiihrer aller Fahrzeuge die iiusserste 
rechte Seite der Fahrbahn zu benutzen. Die 

voorwerpen van buitengewoon groote afme
tingen worden vervoerd, 

dan wel indien gebruik wordt gemaakt van 
luidsprekers met de bedoeling, dat het pu
bliek op den weg deze hoort. 

AFDEELING II. 
Het verkeer met voertuigen. 

Titel 1 . 

Algemeene bepalingen voor het verkeer 
met voertuigen. 

Artikel 7. 
Het besturen van voertuigen. 

(r) Elk voertuig alsmede_ elke . uit aan 
elkaar gekoppelde voertuigen bestaande 
trein moeten een tot zelfstandig -handelen 
geschikten bestuurder hebben. Deze dient er 
voor te zorgen, dat het voertuig of de trein, 
met inbegrip van trekkracht en lading, aan 
de wettelijke voorschriften voldoet. D e hou
der van een voertuig mag dit niet doen of 
laten gebruiken, indien het hem bekend is, 
dat het voertuig, met inbegrip van trek
kracht en lading, niet aan de voorschriften 
voldoet. Ingeval zich onderweg storingen 
voordoen , welke niet terstond kunnen war
den verholpen en waardoor het veilige ge
bruik van het voertuig in het verkeer in be
langrijke mate ongunstig wordt be,nvloed, 
moet het voertuig ten spoedigste uit het ver
keer worden genom en. 

(2) De bestuurder van een voertuig is 
gehouden dit voertuig met de noodige voor
zichtigheid te besturen en te bedienen. Hij 
dient op of naast het voertuig een zoodanige 
plaats in te nemen, dat hij voldoende uitzicht 
heeft. Hij m ag personen of goederen naast 
zich slechts vervoeren, indien hij daardoor 
in het besturen of bedienen van het voertuig 
niet wordt belemmerd. 

(3) Voertuigen mogen niet worden voort
geduwd, dan indien hun lading op een zoo
danige wijze is geplaatst, dat de bestuurder 
naar voren een vrij uitzicht heeft. en, bij 
duisternis of dichten mist, de voorgeschreven 
verlichting naar voren en naar achteren dui 
delijk zichtbaar is. 

Artikel 8. 

Het gebruik van de rijbaan. 
(r) De bestuurder van een voertuig 

moet, voor zoover niet voor sommige soor
ten van voertuigen bepaalde wegen of ge
deel ten daarvan zijn aangewezen, gebruik 
maken van de riibaan. Met invalidenwa
gentjes, welke door den inzittende zelf war
den voortbewogen, mag men tevens gebruik 
maken van voetpaden . 

(2) Voor zoover bijzondere omstandig
heden zulks niet beletten, moeten bestuur
ders van voertuigen op het rechter gedeelte 
van de rijbaan rechts houden; zij mogen van 
het linker gedeelte slechts bij het inhalen ge
bruik maken. De bestuurders van voertuigen, 
welke zich m et geringe snelheid voortbewe
gen, zijn steeds verplicht om aan de uiterste 
rechterzijde van de rijbaan te rij den. Op weg
gedeelten met onvoldoende zicht moeten de 

29 
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Vorschriften dieses Absatzes gelten auch fi.ir 
Einbahnstrassen. 

(3) Beim Einbiegen in eine andere Stras
se ist nach rechts ein enger, nach links ein 
weiter Bogen auszufi.ihren. Wer rechts ein
biegen will, hat sein Fahrzeug vorher mog
lichst weit rechts, wer links einbiegen will, 
hat es vorher moglichst weit links ei. -~u
ordnen. 

(4) Auf Strassen mit zwei gleichartigen 
Fahrbahnen haben Fahrzeuge die in ihrer 
Fahrtrichtung rechts liegende Fahrbahn zu 
benutzen. Die Fahrbahnen gelten als Ein
bahnstrassen in der so vorgeschriebenen 
Richtung. 

(s) Auf Strassen mit drei oder menr von
einander getrennten Fahrbahnen dtirfen die 
mittleren Fahrbahnen nur von Kraftfahrzeu
gen benutzt werden. 

(6) An Verkehrsinseln ist rechts vorbei
zufahren; hierauf kann durch besondere Zei
chen hingewiesen werden. Soweit Verkehrs
saulen mit grtinen Flachen - der Fahrtrich
tung zugekehrt - auf Verkehrsinseln ange
bracht sind, dtirfen Kraftfahrzeuge links und 
rechts an den Inseln vorbeifahren. 

§ 9. 
Fahrgeschwindigkeit. 

(1) Die hochstzulassige Fahrgeschwin-
digkeit betragt 

1) innerhalb geschlossener Ortschaften 
fi.ir Kraftfahrzeuge aller Art 
40 km je Stunde; 
2) ausserhalb geschlossener Ortschaften 

und auf Strassen, auf denen das Schild 
,,Autobahn" nach Bild 74 aufgestellt ist, 

a) fi.ir Personenkraftwagen, die fi.ir die 
Beforderung von hochstens acht P ersonen 
einschliesslich des Fahrers eingerichtet sind, 
sowie filr Kraftrader mit Beiwagen oder 
ohne einen solchen 

80 km je Stunde; 
b) fi.ir alle tibrigen Kraftfahrzeuge 
60 km je Stunde. 
(2) Unbeschadet der Beschrankungen im 

Absatz 1 hat der Fahrzeugftihrer die Fahr
geschwindigkeit so eir.zurichten, dass er je
derzeit in der Lage ist, seinen Verpflichtun
gen im Verkehr Gentige zu leisten, insbeson
dere, das Fahrzeug notigenfalls rechtzeitig 
anzuhalten. D as gilt besonders an untiber
sichtlichen Stellen und an Eisenbahni.iber
gangen in Schienenhohe. 

( 3) Wer in eine Hauptstrasse einbiegen 
oder eine solche i.iberqueren will, hat massi
ge Geschwindigkeit einzuhalten. 

(4) Wenn· an Haltestellen von Schienen
fahrzeugen die Fahrgaste auf der Fahrbahn 
ein- und aussteigen, darf nur in massiger 
Geschwindigkeit und nur in einem solchen 
Abstand vorbeigefahren werden , dass die 
Fahrgaste nicht gefahrdet werden; notigen
falls hat der Fanrzeugfi.ihrer anzuhalten. 

bestuurders van alle voertuigen gebruik ma
ken van de uiterste rechterzijde van de rij
baan. De bepalingen van dit lid zijn ook van 
toepassing op wegen voor eenrichtingverkeer. 

(3) Bij een kruising of vereeniging van 
wegen moet het afslaande verkeer de bocht 
naar links ruim en de bocht naar rechts kort 
nemen. Bij het afslaan naar rechts of links 
dient de bestuurder met zijn voertuig van te 
voren zoo veel mogelijk het rechter, onder
scheidenlijk het linker gedeelte van zijn weg
helft te houden. 

(4) Op wegen, bestaande uit twee gelijk
soortige rijbanen, moeten de voertuigen ge
bruik maken van de voor hen rechts gelegen 
baan. De rijbanen worden in de voorgeschre
ven richting gelijkgesteld met wegen voor 
eenrichtingverkeer. 

(s) Op wegen, bestaande uit drie of meer 
van elkaar gescheiden rijbanen, mogen de 
middelste rijbanen uitsluitend worden bere
den door motorrijtuigen. 

(6) Verkeersheuvels dienen aan de rech
terzijde te worden gepasseerd. Hierop kan 
door bijzondere teekens de aandacht worden 
gevestigd. Voor zoover verkeersheuvels voor
zien zijn van verkeerszuilen met groene vlak
ken, naar de verkeersrichting toegekeerd, 
mogen deze verkeersheuvels door motorrij
tuigen zoowel aan den rechter- als aan den 
linkerkant worden gepasseerd. 

Artikel 9. 
Snelheid. 

(1) De maximum snelheid bedraagt: 

1) binnen de bebouwde kom: 
voor alle motorrijtuigen 
40 km per uur; 
2) buiten de bebouwde kom, alsmede op 

wegen, waarop het bord ,,Autoweg" volgens 
figuur 74 is geplaatst: 

a) voor personenauto's, ingericht voor 
het vervoer van ten hoogste acht personen 
met inhegrip van den bestuurder, alsmede 
voor mororrijwielen met of zonder zijspan, 

80 km per uur; 
b) voor alle andere motorrijtuigen 
60 km per uur. 
(2) Ongeacht de in het eerste lid ge

noemde beperkingen dient de bestuurder met 
een zoodanige snelheid te rijden, dat hij te 
alien tijde in staat is om aan zijn verplich
tingen in het verkeer te voldoen, daaronder 
begrepen het tijdig doen stilstaan van het 
voertuig, indien zulks noodig is. Dit geldt 
in het bijzonder voor weggedeelten, waar niet 
voldoende zicht is, en bij gelijkvloersche 
spoorwegovergangen. 

(.1) Het inslaan van een hoofdweg of het 
oversteken daarvan dient met matige snel
heid te geschiedcn. 

(4) Indien bij tramhaltes de passagiers 
op de rijbaan in- en uitstappen, mag m en 
slechts met matige snelheid en op zoodanigen 
afstand voorbijrijden, dat er geen gevaar . 
voor de passagiers ontstaat; zoo noodig dient 
de bestuurder stil te houden. 
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§ 10. 

Ausweichen und Ueberholen. 

(1) Es ist rechts auszuweichen und links 
zu liberholen. Wahrend des Ueberholens dlir
fen Flihrer eingeholter Fahrzeuge ihre Fahr
geschwindigkeit nicht erhohen. An unliber
sichtlichen Strassenstellen ist das Ueberho
len verboten. Diese Vorschriften gelten auch 
fur Einbahnstrassen. 

(2) Ist ein Ausweichen unmoglich, so hat 
der umzukehren, dem dies nach den Um
stiinden am ehesten zuzumuten ist. 

(3) J eder fur besondere Verkehrsarten 
bestimmte Strassenteil gilt beim Ausweichen 
und Ueberholen als selbstandige Strasse. 

(4) Schienenfahrzeugen ist rechts aus
zuweichen; sie sind rechts zu liberholen. 
Wenn der Raum zwischen Schienenfahrzeug 
und Fahrbahnrand dies nicht zulasst, dad 
links ausgewichen und links liberholt werden. 
In Einbahnstrassen dlirfen Schienenfahr
zeuge rechts oder links liberholt werden. 

§ II. 

Anzeigen der Fahrtrichtungsanderung und 
' des Anhaltens. 

(1) Wer seine Richtung andern oder an
halten will, hat dies rechtzeitig und deutlich 
anzuzeigen; dat gilt nicht fur Fussganger und 
nicht fur Strassenbahnen, solange die Stras
senbahnen nicht mit mechanischen Rich
tungsanzeigern versehen sind. Das Anzeigen 
befreit nicht von der gebotenen Sorgfalt. 

(2) Soweit fur Fahrzeuge zum Anzeigen 
der Richtungsanderung und des Anhaltens 
die Anbringung mechanischer Einrichtungen 
vorgeschrieben ist, haben die Fahrzeugfiihrer 
diese Einrichtungen zu benutzen. Bei vor
libergehenden Storungen sind die Zeichen in 
anderer geeigneter Weise zu geben. 

§ 12. 

W arnzeichen. 

(1) Der Fahrzeugfuhrer hat gefahrdete 
Verkehrsteilnehmer <lurch Wamzeichen auf 
das Herannahen seines Fahrzeugs aufmerk
sam zu machen. Es ist verboten, Warnzeichen 
zu anderen Zwecken, insbesondere zum 
Zwecke des eigenen rlicksichtslosen Fahrens, 
und mehr als notwendig abzugeben. Die Ab
sicht des Ueberholens darf <lurch Warn
zeichen kundgegeben werden. 

(2) Die Abgabe von Warnzeichen ist 
einzustellen, wenn Tiere dadurch unruhig 
werden. 

Artikel 10. 

Uitwijken en inhalen. 

(1) Men is verplicht naar rechts uit te 
wijken en links in te halen. De bestuurder 
van een voertuig, dat wordt ingehaald, mag 
zijn snelheid niet verhoogen. Op weggedeel
ten, waar niet voldoende zicht is, is het in
halen verboden. Deze bepalingen zijn even
eens van toepassing op wegen voor eenrich
tingverkeer. 

(2) lndien e r geen ruimte is om uit te 
wijken, dient degene terug te rijden, voor 
wien dit - gezien de omstandigheden - het 
minste bezwaar oplevert. 

(3) Elk weggedeelte, waarop slechts een 
of meer bepaalde verkeerscategorieen zijn 
toegelaten , wordt, wat betreft het uitwijken 
en inhalen, beschouwd als een afzonderlijke 
weg. 

(4) Voor voertuigen, welke langs spoor
staven worden voortbewogen, moet naar 
rechts worden uitgeweken, terwijl men deze 
voertuigen rechts dient in te halen. Indien 
de ruimte tusschen zoodanig voertuig en den 
zijkant van de rijbaan ontoereikend is, mag 
men naar links uitwijken en links inhalen. 
Op wegen voor eenrichtingverkeer mogen 
voertuigen, als bovenbedoeld, rechts en links 
worden ingehaald. 

Artikel II. 

Teeken van richtinRverandering en 
stopteeken. 

(1) Hij, die van richting wenscht te ver
anderen dan wel wenscht te stoppen, geeft 
tijdig en op duidelijke wijze blijk van zijn 
voomemen daartoe. Dit is niet van toepas
sing op voetgangers en niet op trams, zoo
lang de trams niet van mechanische rich
tingwij zers zijn voorzien. Het blijk geven van 
bedoeld voornemen ontheft niet van de ver
plichting voorzichtigheid te betrachten. 

(2) Voor zoover bij voertuigen voor het 
aanwijzen van richtingverandering en van 
het stoppen het gebruik van een mechanisch 
toestel is voorgeschreven, dienen de bestuur
ders van deze voertuigen daarvan gebruik te 
maken. Bij tijdelijke storingen m oeten de 
teekens op een andere passende wijze worden 
gegeven. 

Artikel 12. 

Waarschuwint,lssignalen. 

(1) De bestuurder van een voertuig is 
verplicht weggebruikers, die aan gevaar 
blootstaan, door het geven van signalen op 
de nadering van zijn voertuig opmerkzaam 
te maken. Het geven van waarschuwings
signalen uit anderen hoofde - in het bijzon
der om zelf op een roekelooze wijze te kun
nen blijven rijden - of meer dan noodig is, 
is verboden. Hij, die wenscht in te halen, 
mag zulks door het geven van signalen te 
kennen geven. 

(2) Het geven van signalen moet worden 
gestaakt, indien dieren daardoor onrustig 
worden. 
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(3) Als Warnzeichen sind Schallzeichen 
zu geben; an deren Stelle konnen bei Dun
kelheit Leuchtzeichen durch kurzes Aufb\en
oen der Scheinwerfer gegeben werden, wenn 
"diese Zeichen deutlich wahrgenommen und 
:andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht 
geblendet werden konnen. 

§ I3, 
Vorfahrt. 

' (I) An Kreuzungen und Einmi.indungen 
von Strassen hat der Benutzer der Haupt
strasse die Vorfahrt. Hauptstrassen sind: 

I) Hauptverkehrsstrassen; 
2) ferner an einzelnen Kreuzungen oder 

Einmi.indungen Strassen, bei denen auf der 
·kreuzenden oder einmi.indenden Strasse ein 
auf der Spitze stehendes Dreieck nach Bild 
"72 ,,Vorfahrt auf der Hauptstrasse beach
·ten!" oder nach Bild 73 ,,Halt, Vorfahrt auf 
aer Hauptstrasse beachtenl" angebracht ist; 

3) befestigte Strassen im Verhaltnis zu 
·nicht befestigten Strassen. 

(2) Bei Strassen gleichen Ranges hat an 
Kreuzungen und Einmi.indungen die Vor
fahrt, wer von rechts kommt; jedoch haben 
Kraftfahrzeuge und durch Maschinenkraft 
angetriebene Schienenfahrzeuge die Vor
fahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern. Un
tereinander stehen Kraftfahrzeuge und 
Schienenfahrzeuge hinsichtlich der Vorfahrt 
gleich; jedoch soll Schienenfahrzeugen gegen
i.iber auf die geringere LenkbarkeitRi.icksicht 
genommen werden. 

(3) D ie Vorfahrtregeln der Absatze I 

und 2 gelten nicht, wenn durch Farbzeichen 
•im Einzelfall eine andere Regelung getroffen 
wird. 

(4) Will jem and den auf derselben 
Strasse sich bewegenden Verkehr kreuzen, 
so hat er die ihm entgegenkommenderi Fahr

. zeuge aller Art, die ihre Fahrtrichtung bei
ebehalten, auch an Kreuzungen und Einmi.in
dungen, vorfahren zu lassen. Hierbei gelten 
Strassen mit mehreren getrennten Fahrbah
nen als dieselben Strassen. 

. (5) Die Verkehrspolizeibehorde be
stimmt, welche Strassen Hauptverkehrs
strassen sind. 

§ I4, 
Fahrzeuge in Kolonnen. 

Wenn Lastfahrzeuge ausserhalb geschlos
·sener Ortschaften in Kolonnen fahren, so 
di.irfen diese Kolonnen bei L astkraftwagen 
nicht !anger als 50 m, bei Lastfuhrwerken 
nicht !anger als 25 m sein. Zwischen Kolon
nen gleicher Art mi.issen mindestens die 
gleichen Abstande gehalten werden. 

(3) De waarschuwingssignalen dienen in 
den vorm van geluidssignalen te worden ge
geven. In de plaats daarvan mag men bij 
duisternis door het knipperen met de kop
Iampen lichtsignalen geven, mits deze tee
kens duidelijk kunnen worden waargenomen 
en andere weggebruikers er niet door kunnen 
worden verblind. 

Artikel I3, 
Het recht van voorrang. 

(I) Bij kruisingen en vereenigingen van 
wegen heeft de gebruiker van den hoofdweg 
den voorrang. Als hoofdwegen worden aange
merkt : 

I) hoofdverkeerswegen; 
2) voorts bij bepaalde kruisingen en ver

eenigingen van wegen: wegen, waar, ter 
plaatse van de kruising of vereeniging, op 
den zijweg een op de punt staande driehoek 
volgens figuur 72 {let op het verkeer op den 
hoofdweg, dat voorrang heeft) of volgens 
figuur 73 (halt en let op het verkeer op den 
hoofweg, dat voorrang heeft) geplaatst is; 

3) verharde wegen ten opzichte van-niet 
verharde wegen. 

(2) Op kruisingen en vereenigingen van 
wegen van gelijke rangorde heeft hij , die van 
rechts komt, den voorrang, met dien ver
stande, dat 'Uotorrijtuigen en voertuigen, 
welke langs spoorstaven worden voortbewo
gen, den voorrang hebben boven andere 
weggebruikers. Motorrijtuigen en voertuigen, 
welke langs spoorstaven worden voortbewo
gen, worden, wat den voorrang betreft, aan 
elkander gelijkgesteld, met dien verstande, 
dat men rekening dient te houden met de 
omstandigheid, dat laatstbedoelde voertui
-gen niet kunnen uitwijken en moeilijker tot 
-stilstand zijn te brengen. 

(3) De voorrangsbepalingen, vervat in de 
leden I en 2, zijn niet van toepassing, indien 
in een bepaald geval door middel van ver
keerslantaams een andere regeling wordt ge
·troffen. 

(4) Indien een weggebruiker het zich 
langs denzelfden weg voortbewegend ver
keer wenscht te · kruisen, dient hij de !,em 
-tegemoet rijdende voertuigen, van welken 
aard ook, indien deze hun richting bewartn, 
te laten voorgaan, 66k bij kruisingen en ve,·
eenigingen van wegen. In dit verband wordt 
een weg, bestaande uit verschillende var, 
elkander gescheiden rijbanen, als een weg 
beschouwd. 

(s) D e verkeerspolitie bepaalt, welke 
wegen hoofdverkeerswegen zijn. 

Artikel I4. 
Voertuigen, welke in colonne rijden. 

Bij het rijden in colonne buiten de bebouw
de kom door voertuigen, ingericht voor goe

· derenvervoer, mogen colonnes van vracht
auto's geen grooter lengte hebben dan 50 m, 
terwijl de lengte bij colonnes van bespannen 
vrachtwagens niet meer dan 25 m mag zijn. 
Tusschen gelijksoortige colonnes onderling 
dienen dezelfde afstanden t e worden gehand
haafd. 
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§ 15. 
Ha/ten. 

(1) Der Fi.ihrer eines Fahrzeugs hat so zu 
halten, <lass der Verkehr nicht behindert 
oder gefahrdet wird. 

· (2) Das Halten von fahrzeugen ist in-, 
nerhalb geschlossener Ortschaften nur . auf 
der rechten Seite der Strasse in der Fahrt
richtung zulassig. Soweit auf der .rechten 
Seite Schienengleise verlegt sind, darf links 
gehalten werden. 

(3) Auf Einbahnstrassen darf rechts und 
links gehalten werden. ' 

§ 16. 
Parken. 

(1) Das Parken, d.h. das Aufstellen yc>n 
Fahrzeugen, soweit es nicht nur zum Ein
oder Aussteigen oder Be- oder Entladen ge
schieht, ist nicht zulassig 

1) an den <lurch amtliche Verkehrszei
chen nach den Bildern 60 bis 66 oder 7 5 aus
dri.icklich verbotenen Stellen; 

2) an engen und uni.ibersichtlichen Stra;
senstellen sowie in scharfen Strassenkri.im
mungen; 

3) in einer geringeren Entfernung als je 
10 m vor und hinter Strassenkreuzungen 
oder -einmi.indungen und den Haltestellen
schildern der offentlichen Verkehrsmittel; 
die Entfernung wird bei Strassenkreuzungen 
und -einmi.indungen gerechnet von der Ecke, 
an der die Fahrbahnkanten zusammentref
fen · 

4) an Verkehrsinseln; 
5) vor Grundsti.icksein- und -ausfahrten; 
6) auf den mittleren von drei oder mehr 

voneinander getrennten Fahrbahnen einer 
Strasse; 

7) innerhalb des Fahrraums der Schie-
nenbahnen. ' 

(2) Ausser dem fi.ir das Parken in den 
Strassen zugelassenen Raum sind offentliche 
P arkpliitze nur die <lurch das amtliche Park
platzschild nach Bild 76 von der Verkehrs
polizeibehorde bezeichneten Fliichen. 

§ 17·. 

Ein- und Ausfahren. 

Beim Fahren von Fahrzeugen in ein 
Grundsti.ick oder aus einem Grundsti.ick hat 
sich der Fahrzeugflihrer so zu verhalten, <lass 
eine Gefahrdung des Strassenverkehrs aus-· 
geschlossen ist. 

~ 18. 

Ladegeschiilt. 

(1) Fahrzeuge sollen auf der Strasse nur 
beladen oder entladen werden, wenn dies 
ohne besondere Erschwernis sonst nicht mog-
Jich ist. • . · 

(2) Das Ladegeschiift a~f der Strasse 
muss ohne Verzogerung durchgefiihrtwerden. 
" ' 

Artikel 15. 
Stoppen. 

(1) De bestuurder van een voertuig 
dient op een zoodanige wijze te stoppen, dat 
het verkeer niet gehinderd of in gevaar wordt 
gebracht. 

(2) Voertuigen mogen binnen de be
bouwde kom alleen aan de rechterzijde van 
den weg, en wel in de richting van het ver-: 
keer, stoppen. lndien er aan de rechterzijde 
spoorstaven aanwezig zijn, mag aan den lin
kerkant worden stilgehouden. 

(3) Op wegen _ voor eenrichtingverkeer 
mag aan de rechter- en aan de linkerzijde 
worden gestopt. 

Artikel 16. 
Parkeeren. 

(1) Het parkeeren (het doen of laten 
staan van voertuigen, voor zoover dit niet 
uitsluitend geschiedt voor in- of uitstappen 
dan wel laden of Jossen) is niet toegestaan: 

1) op plaatsen, waar dit blijkens de van 
overheidswege geplaatste verkeersteekens 
(zie bijlage, figuren 60 tot en met 66 en 75) 
uitdrukkelijk is verboden; 

2) op nauwe weggedeelten en waar geen 
voldoende zicht is, alsmede in scherpe boch
ten; 

3) binnen 10 m v66r of na kruisingen of 
vereenigingen van wegen of halteborden van 
openbare vervoermiddelen. D e afstand wordt 
bij kruisingen en vereenigingen van wegen 
gerekend vanaf den hoek, waar de rijbaan
kanten elkander raken; 

4) 
5) 

naast verkeersheuvels; 
voor de in- of uitritten van perceelen; 

6) op de middelste van drie of meer van 
elkander gescheiden rijbanen van een weg; 

7) binnen de ruimte, welke door het rail
verkeer wordt ingenomen. 

(2) Behalve de ruimte, welke voor het 
parkeeren op den weg is toegestaan, worden 
als openbare parkeerplaatsen alleen aange
merkt de parkeerplaatsen, welke vanwege de 
verkeerspolitie door een officieel bord vol
gens figuur 76 zijn gekenmerkt. 

Artikel 17. 

In- en uitrijden. 

r Het in- of uitrij den van erven dient door 
den bestuurder op zoodanige wijze te ge
schieden, dat. de veiligheid van het verkeer 
op den weg niet in gevaar wordt gebracht. 

Artikel 18. 

Laden en Jossen. 
(1) Voertuigen ·behooren op den weg al

leen te worden geladen of gelost, indien dit 
elders niet zonder emstige bezwaren kan ge
schieden. 

(2) Het laden en Jossen-op den weg dient 
~onder vertraging te geschieden. 



§ 19. 

Ladung der Fahrzeuge. 

(r) Die Ladung eines Fahrzeugs muss so 
verstaut sein, dass sie niemand gefiihrdet 
oder schadigt oder mehr, als unvermeidbar, 
behindert oder belastigt. Die Betriebssicher
heit des Fahrzeugs dad <lurch die Ladung 
nicht leiden; das gilt auch bei Beforderung 
von Personen fiir ihre Unterbringung und 
fiir ihr Verhalten wahrend der Fahrt. 

(2) Die Breite der Ladung dad nicht 
mehr als 2.40 m, auf B-Strassen, die als sol
che <lurch ein Verkehrsschild nach Bild 54 
gekennzeichnet sind, nicht mehr als 2.10 m 
betragen. Es ist unzulassig, einzelne Stangen 
oder Pfiihle, waagerecht liegende Platten 
oder andere schlecht erkennbare Gegenstan
de seitlich herausragen zu lassen. 

(3) Ragt die Ladung nach hinten heraus, 
so ist deren ausserstes Ende <lurch eine rote, 
mindestens 20 X 20 cm grosse Flagge, bei 
Dunkelheit oder starkem Nebel durch min
destens eine rote Laterne kenntlich zu ma
chen. Flaggen und Laternen diirfen nicht 
hoher als 125 cm Uber dem Erdboden ange
bracht werden; ist dies an der Ladung selbst 
nicht moglich, so sind geeignete Vorkehrun
gen zur Anbringung in der vorgeschriebenen 
Hohe zu treffen. 

(4) Die Hohe von Fahrzeug und Ladung 
zusammen dad 3.50 m nicht iiberschreiten. 
Die Lange von Fahrzeug mit Anhanger(n) 
und Ladung zusammen darf 22 m, die Lange 
von Fahrzeug und Ladung zusammen 14 m 
und die Lange eines Sattelschleppers mit 
aufgesatteltem Anhanger und Ladung zu
sammen 18 m nicht iiberschreiten. 

§ 20. 

Ver/assen der Fahrzeuge. 

(r) Beim Verlassen eines Fahrzeugs hat 
der Fahrzeugfiihrer die notigen Massnahmen 
zu treffen, um Unfiille und Verkehrsstorun
gen zu vermeiden. 

(2) Fiir Fuhrwerke gilt ausserdem § 28, 
fiir Kraftfahrzeuge § 30. 

§ 21. 

Beleuchtung der Fahrzeuge. 
FUr Fahrzeuge gelten unbeschadet der 

Vorschrift des § 29 bei Dunkelheit oder star
kem Nebel die Beleuchtungsvorschriften des 
Motor- und Fahrradgeseues und der auf 
Grund dieses Geseues erlassenen Durch
fiihrungsvorschriften. 

Ti te 1 2. 

Fahrzeugverkehr im besonderen. 

A. Radfahrer. 
§ 22. 

Fiihrung von Fahrradern. 
(r) Es ist verboten, beim Fahren die 
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Artikel 19. 

De lading van het voertuig. 

(1) De lading van een voertuig dient 
zoodanig te zijn gestuwd, dat niemand er ge
vaar door loopt, aan niemand schade wordt 
berokkend, of in hooger mate dan onvermij
delijk is, overlast wordt aangedaan. De la
ding mag de bedrijfszekerheid van het voer
tuig niet verminderen; zulks geldt eveneens 
voor het vervoer van personen wat hun acco
modatie en hun gedrag gedurende den rit be
treft. 

(2) De lading mag niet breeder zijn dan 
2,40 m, op B -wegen, welke door een bord 
volgens figuur 54 als zoodanig zijn aange
duid, niet breeder dan 2,10 m. Het op zij uit
steken van losse stangen of palen, van hori
zontaal liggende platen of andere moeilijk 
te onderscheiden voorwerpen is verboden. 

(3) Bij naar achter uitstekende lading 
moet het buitenste einde door een roode vlag 
(afmetingen ten minste 20 X 20 cm), bij 
duisternis of dichten mist door ten minste 
een roode lantaarn worden aangeduid. De 
vlaggen of de lantaarns mogen op geen groo
ter hoogte dan 125 cm boven den beganen 
grond worden aangebracht. lndien bevesti
ging aan de lading zelf niet mogelijk is, die
nen er doeltreffende maatregelen tot beves
tiging op de vereischte hoogte te worden ge
nomen. 

(4) De hoogte van voertuig en lading te 
zamen mag niet meer dan 3,50 m bedragen. 
De lengte van voertuig met aanhangwa
gen (s) en lading te zamen mag niet meer dan 
22 m, de lengte van het voertuig met inbe
grip van de lading niet meer dan 14 m en 
de lengte van cen trekker met oplegger, met 
inbegrip van de lading, niet meer dan 18 m 
bedragen. 

Artikel 20. 

Het onbeheerd laten staan van voertuigen. 

(1) Bij het verlaten van het voertuig 
dient de bestuurder de noodige maatregelen 
te nemen ter voorkoming van ongevallen en 
verkeersbelemmeringen. 

(2) In het bijzonder zijn hier de artike
len 28 (wagens) en 30 (motorrijtuigen) van 
toepassing. 

Artikel 21. 

De verlichting van het voertuig. 
Onverminderd het bepaalde bij artikel 29, 

geldt voor voertuigen bij duisternis of dich
ten mist hetgeen omtrent de verlichting is 
bepaald in de Motor- en Rijwielwet en in 
de op grond daarvan uitgevaardigde uitvoe
ringsvoorschriften. 

Titel 2. 

Bijzondere bepalingen voor het verkeer 
met voertuigen. 

A. W i e 1 r ij d e r s. 
Artikel 22. 

Het berijden van rijwielen. 
(1) Het is verboden het stuur onder het 
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Lenkstange volhtandig loszulassen oder die 
Flisse von den Tretteilen zu entfernen. 

(2) Das standige Fahren neben einem 
andern Fahrzeug als einem Fahrrad, insbe
sondere neben einer Strassenbahn, sowie das 
Anhangen an solchen anderen Fahrzeugen ist 
verboten. 

§ 23. 

Benutz ung der Radwege. 

(1) Radfahrer miissen vorhandene Rad
wege benutzen. 

(2) Biegen Radfahrer von Radwegen auf 
die Fahrbahn ein, so haben sie besondere 
Riicksicht auf den iibrigen Verkehr zu neh
m en. 

§ 24. 
Hinter- und N ebeneinanderfahren. 

Es diirfen nicht m ehr als zwei Radfahrer 
nebeneinanderfahren. Radfahrer mlissen ein
zeln hintereinanderfahren, wenn der Verkehr 
sonst gefahrdet oder behindert wird. Ueber
holen darf in der Regel nur ein Einzelfahrer. 
Es darf zu zweien liberholt werden, wenn der 
Verkehr dadurch nicht gefahrdet oder be
hindert wird. 

§ 25. 
Radfahrer in geschlossenen Verbanden . 

Mehr als flinfzehn Radfahrer unter ein
heitlicher Fiihrung in geschlossenen Verban
den diirfen zu zweien nebeneinander fahren 
und auch bei Vorhandensein von Radwegen 
die Fahrbahn benutzen , es sei denn, dass das 
Schild ,.Autobahn" nach Bild 74 auf der 
Fahrbahn aufgestellt ist. 

§ 26. 

Mitnahme von Personen und Gegenstiinden. 
(1) Auf einsitzigen Fahrradern diirfen 

Radfahrer Personen nicht mitnehmen. Kin
der unter zehn J ahren diirfen nur von Er
wachsenen mitgenommen werden und nur, 
falls flir sie eine geeignete Sitzgelegenheit 
auf dem Fahrrad vorhanden ist und der 
Fahrer dadurch nicht behindert wird. 

(2) Radfahrer diirfen Gegenstande nur 
mitnehmen, falls diese ihre Bewegungsfrei
heit nicht beeintrachtigen und Personen oder 
Sachen nicht gefahrden . 

§ 27. 

Mitfiihren von Anhangern und Tieren .. 

(1) An zweiradrigen Fahrradern ist das 
Mitflihren von Anhangern und Seitenwagen 
nur gestattet, wenn sie mit dem Fahrrade 
fest verbunden sind. 

(2) Das Anbinden von Handwagen an 
Fahrrader sowie das Fiihren von Handwagen 
und Tieren von fahrenden Fahrradern aus 
ist verboten. 

rijden met beide handen los te laten of de 
voeten van de trappers te nemen. 

(2) Het blijven rijden naast een antler 
voertuig dan een rijwiel , in het bijzonder 
naast een tram, alsmede het zich laten voort
trekken door zulk een antler voertuig, is ver
boden. 

Artikel 23. 

Het f1ebruik van rijwielpaden. 

(1) Wielrijders moeten gebruik maken 
van de bestaande rijwielpaden. 

(2) Indien wielrijders, komende van een 
rijwielpad, de rijbaan oprijden, dienen zij ter 
dege rekening te houden met het overige ver
keer. 

Artikel 24. 

Het rijden achter en naast elkander. 
Wielrijders mogen niet met meer dan twee 

personen naast elkander rijden. Zij moeten 
achter elkaar r ijden, indien het verkeer an
ders zou worden belemmerd of in gevaar ge
bracht. Inhalen mag in den regel slechts ge
schieden door een wielrijder. Er mag echter 
door twee wielrij ders naast elkaar worden in
gehaald, wanneer het verkeer hierdoor niet 
wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

Artikel 25. 
Het rijden door wielrij ders in gesloten 

lormatie. 
Indien door meer dan v ij ftien wielrij ders 

in gesloten formatie en onder leiding wordt 
gereden, mogen zij twee aan twee naast el
kander blijven rijden en - ook bij aanwezig
heid van rijwielpaden - v an de rijbaan ge
bruik maken, t enzij oo de rijbaan het bord 
,,Autoweg" volgens figuur 74 is aangebracht. 

Artikel 26. 

Vervoer van personen en voorwerpen. 
(1) Op rijwielen met een zitplaats mo

gen door den berijder geen andere personen 
worden vervoerd. Kinderen beneden den 
leeftijd van tien jaren mogen uitsluitend 
door een volwassen persoon worden v ervoerd, 
en slechts dan, wanneer het rijwiel is voor
zien van een daarvoor geschikte zitplaats en 
de berij der daardoor niet wordt gehinderd. 

( 2) Voorwerpen mogen door wielrij ders 
slechts worden vervoerd, indien dezen daar
door in hun vrijheid van beweging niet wor
den belemmerd of andere personen of zaken 
daardoor niet aan gevaar worden blootge
steld. 

Artikel 27. 

Gebruik van aanhangwagens en geleiden 
van diere n . 

(1) Bij rijwielen op niet meer dan twee 
wielen mag slechts van een aanhang- of zij
spanwagen worden gebruik gemaakt, indien 
deze vast met het rijwiel is verbonden. 

(2) Het vastmaken van handwagens aan 
rijwielen, alsmede het voorttrekken van 
handwagens of het geleiden van dieren <loot 
een op een r ij wicl gezeten berijder is verbo
den. 
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B. F u h r w e r k e. 

§ 28. 

(1) Bespanntes Fuhrwerk darf der Fahr
zeugfi.ihrer nur dann unbeaufsichtigt fi.ir 
langere Zeit auf der Strasse stehen !assen, 
wenn die Zugtiere abgestrangt und kurz an
gebunden sind; bei zweispannigen Fuhrwer
ken geni.igt es, wenn die Zugtiere nur innen 
abgestrangt sind. 

(2) Unbespanntes Fuhrwerk darf bei 
Dunkelheit oder starkem Nebel nicht auf der 
Strasse belassen werden. Kann ausnahms
weise seine Entfemung aus zwingenden 
Gri.inden nicht erfolgen, so muss die Deichsel 
abgenommen oder hochgeschlagen werden. 

C. K r a f t f a h r z e u g e. 

§ 29. 
Benutzung der Beleuchtungseinrichtungen. 

(1) Fi.ihrer von Kraftfahrzeugen haben 
die Scheinwerfer rechtzeitig abzublenden, 
wenn die Sicherheit des Verkehrs auf oder 
neben der Strasse, insbesondere die Ri.ick
sicht auf entgegenkommende Verkehrsteil
nehmet, es erfordert. Diese Verpflichtung be
steht gegeni.iber Fussgangern nur, soweit sie 
in geschlossenen Abteilungen marschieren. 
Beim H alten vor Eisenbahni.ibergangen in 
Schienenhohe ist stets abzublenden. 

(2) Als Standlicht konnen die seitlichen 
Begrenzungslampen verwandt werden. Wenn 
die Fahrbahn <lurch andere Lichtquellen aus
reichend beleuchtet ist, darf mit Standlicht 
gefahren werden. 

(3) Suchscheinwerfer di.irfen nur vor
i.ibergehend und nicht zum Beleuchten der 
Fahrbahn benutzt werden. 

§ 30. 
Ver/assen des Kraftfahrzeugs. 

Der Fi.ihrer eines Kraftfahrzeugs hat beim 
Verlassen des Fahrzeugs zur Verhinderung 
der unbefugten Benutzung die i.iblicherweise 
hierfi.ir bestimmten Vorrichtungen am Fahr
zeug in Wirksamkeit zu setzen. 

D . 0 e f f e n t I i c h e V e r k e h r s
m it te I, 

§ 31. 

(1) Personen, die offentliche Verkehrs
mittel benutzen wollen, haben diese auf dem 
Gehweg oder einer Haltestelleninsel oder, so
weit Gehweg und Haltestelleninsel nicht vor
handen sind, am aussersten Rande der Fahr
bahn zu erwarten. 

(2) Die Fahrgaste di.irfen die offentli
chen Verkehrsmittel innerhalb geschlossener 
Ortschaften nur an den dazu bestimmten 
Haltestellen betreten und verlassen. D as 
Auf- und Abspringen wahrend der Fahrt ist 
verboten. 

(3) Es ist untersagt, aus offentlichen 

B . Wagens. 

Artikel 28. 

(1) De bestuurder van een bespanneI\ 
wagen mag den wagen slechts dan gedurende, 
eenigen tijd op straat oribeheerd laten staan, 
indien de trekdieren afgekoppeld en kort 
aangebonden zijn; bij wagens met twee trek
dieren bespannen behoeven de dieren slechts 
aan den binnenkant· te worden afgekoppeld. 

(2) Onbespannen wagens mogen bij duis
temis of dichten mist niet op den weg wor
den achtergelaten. Indien, bij wijze van uit
zondering, tegen de verwijdering van den 
wagen overwegende bezwaren bestaan, meet 
de disselboom hetzij er van worden afge
haald, hetzij worden opgezet. 

C. M o t o r r ij t u i g e n. 

Artikel 29. 
Het gebruik van verlichtingsinstallaties. 

(1) De bestuurder van een motorrijtuig 
is verplicht de koplichten tijdig te .,dimmen", 
indien de veiligheid van het verkeer op of 
naast den rijweg, vooral ten opzichte van te 
gemoet komende weggebruikers, <lit ver
eischt. Deze verplichting is ten opzichte van 
voetgangers slechts van toepassing, indien de
zen in gesloten gelederen marcheeren. Bij 
het stilstaan voor een gelijkvloerschen spoor
wegovergang meet steeds wordcn .,gedimd". 

(2) De stadslichten mogen worden ge
bruikt om de positie van het motorrijtuig bij 
stilstand aan te duiden. Indien de rijweg door 
andere lichtbronnen voldoende is verlicht, 
mag men met de stadslichten rijden. 

(3) Het gebruik van richtlichten is toe
gestaan, mits deze slechts tijdelijk en niet 
voor de verlichting van de rijbaan worden 
gebruikt. 

Artikel 30. 
Het onbeheerd /aten staan van· motor

rijtuigen. 
Bij het verlaten van het motorrijtuig die

nen door den bestuurder, ter voorkoming van 
het onbevoegd gebruik maken van het mo
torrijtuig, de doorgaans te <lien behoeve aan
wezige beveiligingsinrichtingen in werking te 
worden gesteld. 

D. 0 p e n b a r e v e r v o e r m i d d e I e n. 

Artikel 31. 

(1) Personen, die gebruik wenschen te 
maken van een openbaar vervoermiddel, die
nen dit v ervoermiddel op de voetpaden of 
een verkeersheuvel, tevens halte zijnde, of 
- bij gebrek aan een voetpad en verkeers
heuvel tevens halte - aan den uitersten 
rand van de rijbaan af te wachten. 

(2) De passagiers mogen binnen de be
bouwde kom alleen bij de haltes van een 
openbaar vervoermiddel in- of uitstappen. 
Het op- of afspringen gedurende den rit is 
verboden. 

(3) Het is verboden in openbare ver-
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Verkehrsmitteln sich hinauszulehnen oder 
Gegenstande zu werfen oder hinausragen zu 
lassen. 

ABSCHNITT III. 

Fussgangerverkeh~ 

§ 32 . 

Verhalten der Fussganger. 
(x) Fussganger mlissen grundsatzlich die 

Gehwege benutzen. 
- (2) Fahrbahnen · und andere nicht flir 
den Fussgangerverkehr bestimmte Strassen
teile sind auf dem klirzesten Wege quer zµr 
Fahrtrichtung mit der notigen Vorsicht und 
ohne Aufenthalt zu liberschreiten. Strassen
kreuzungen mit bezeichneten Uebergangen 
sind auf diesen, andere nur rechtwinklig zu 
den Fahrbahnen zu µberschreiten. An Seil-, 
Ketten- und anderen Absperrungen hab~n 
sich die Fussganger innerhalb der Absper-
rungen zu halten. · 

(3) Das Stehenbleiben an Strassenecken 
ist untersagt, wenn der Verkehr dadurch be
hindert oder gefahrdet wird. 

(4) Die Vorschriften der Absatze 2 und 3 
gelten nicht flir Strassen, die flir den Fah~-
zeugverkehr gesperrt sind. · 

(s) Fussganger haben die ausserste rech
te Seite der Fahrbahn zu benutzen, wenn sie 
<lurch das Mitflihren von Gegenstanden den 
librigen Fussgangerverkehr behindern oder 
gefahrden konnen; sie haben dabei jedoch 
die notige Rticksicht auf den Fahrverkehr 
zu nehmen. 

(6) Kinderwagen, die ihrem Bestim
mungszweck dienen, und Krankenfahrzeuge, 
die durch menschliche Kraft fortbewegt wer
den, dlirfen auf den Gehwegen geschoben 
werden. 

§ 33. 

M arschierende Abteilungen. 

(x) Geschlossen marschierende Abtei
lungen dlirfen auf Brucken keinen Tritt hal
i:en. Marschmusik ist auf Brucken untersagt. 
LangereAbteilungen mlissen in angemessenen 
Abstanden Zwischenraume zum Durchlassen 
des iibrigen Strassenverkehrs freilassen. 

(2) Bei Dunkelheit oder starkem Nebel 
muss an geschlossenen Abteilungen nach 
vom ihre seitliche Begrenzung <lurch weisse 
oder schwach gelbe Laternen und nach· hin
ten ihr Ende <lurch rote Laternen erkennbar 
gemacht werden. Der linke und der rechte 
Fliigelmann des ersten und des letzten Glie
des miissen je eine Laterne tragen; die Kenn
zeichnung kann auch <lurch voran oder hin
terher marschierende Laternentrager erfol
gen. Die Kenntlichmachung <lurch voran
fahrende Fahrzeuge ist nur zulassig, wenn 
Fiihrern entgegenkommender Fahrzeuge das 
Nachfolgen einer geschlossenen Abteilung er
kennbar gemacht wird. Gliedert sich eine zu 
beleuchtende Abteilung in mehrere deuttich 
voneinander. geschiedene Einheiten, ·so ist 

voermiddelen naar buiten te leunen, of daar~ 
uit eenig voorwerp te werpen dan wel eenig 
voorwerp naar buiten te laten uitsteken. - · 

AFDEELING III. 

He t v o et ganger s v erk e er. 

Artikel 32. 

Door voetgangers_te volgen gedragslijQ. 
• (x) Voetgangers moeten in beginsel van 

de voetpaden gebruik maken. 
(2) Rijbanen en andere, niet voor het 

voetgangersverkeer bestemde weggedeelten, 
moeten langs den kortsten weg en haaks op 
de verkeersrichting voorzichtig en zonder on
derbreking wprden overgestoken. Wegkrui
singen met als zoodanig aangeduide over
steekplaatsen moeten op de aangegeven pun
ten, apdere kruispunten uitsluitend in een 
rechten hoek t en opzichte van de rijbanen 
vvorden overgestoken . .Voetgangers dienen 
binnen afzettingen door niiddel van touwen, 
kettingen of van anderen aard te blijven. 

(3) Het blijven staan op hoeken van stra
ten is ver6oden, indien daardoor het verkeer 
wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

(4) Het bepaalde bij de leden 2 en 3 is 
niet van toepassing op wegen, welke voor 
het verkeer met voertuigen zijn gesloten. 

(s) . Bij het vervoeren van voorwerpen, 
waardoor het voetgangersverkeer belemmerd 
of in gevaar zou kunnen worden gebracht, 
dienen voetgangers gebruik te maken van 
den uitersten rechterkant van de rijbaan, 
waarbij zij echter behoorlijk rekening moe
ten houden met het rijdend verkeer. 

(6) Kinderwagens, welke overeenkom
stig hun bestemming worden gebruikt, en 
invalidenwagentjes, welke door menschelijke 
kracht worden voortbewogen, mogen op de 
voetpaden worden voortgeduwd. 

Artikel 33 . 

M archeerende co/onnes. 

( x) In gesloten gelederen marcheerende 
colonnes moeten op bruggen uit den pas loo~ 
pen. Marschmuziek is op bruggen niet toe
gestaan. Colonnes van eenigszins belangrijke 
lengte moeten op behoorlijke afstanden tus
schenruimten openlaten om het overige ver
keer door te laten. 

(2) Bij duisternis of dichten mist moe
ten ter aanduiding van gesloten colonnes ten 
opzichte van hun breedte en lengte lantaarns 
worden medegevoerd, waarvan de voorste 
naar voren een wit of geelachtig en de ach
terste naar acht eren een rood licht uitstralen; 
en welke door den linker en den rcchter vleu
gelman van het eerste en van het laatste ge
lid worden gedragen. De aanduiding van co
lonnes mag eveneens geschieden door lan
taarndragers, die v66r en achter de colonne 
marcheeren. De aanduiding door middel van 
vooroprijdende voertuigen wordt alleen toe
gestaan, indien aan de bestuurders van te 
gemoet komende voertuigen te kennen wordt 
gegeven, dat de vooroprijdende voertuigen 
gevolgd worden door een gesloten colonne, 
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jede in der angegebenen Weise erkennbar zu 
machen. Die Vorschriften dieses Absatzes 
gelten nicht, wenn geschlossene Abteilungen 
<lurch andere Lichtquellen ausreichend be
leuchtet sind. 

(3) Schulklassen sollen die Gehwege be
nutzen. Bei Benutzung der Fahrbahn gelten 
sie als geschlossene Abteilungen. 

ABSCHNITT IV. 

R e i t v e r k e h r. 

§ .H• 

(1) Reiter milssen vorhandene Reitwege 
benutzen. 

(2) Ein Reiter darf nicht mehr als zwei 
Handpferde mitfilhren. Bei Dunkelheit oder 
starkem Nebel dilrfen auf nicht ausreichend 
beleuchteten Strassen Handpferde nur mit
gefilhrt werden, wenn sie nach § 35, Absatz 
5, gesichert sind. 

(3) Filr Reiter gelten die filr den Fahr
:zeugverkehr gegebenen Vorschriften ausser 
<!en Beleuchtungsvorschriften entsprechend. 
Auf der Fahrbahn milssen Reiter bei Dun
kelheit oder starkem Nebel einzeln hinter
einander reiten, sofern sie nicht wie geschlos
sene Abteilungen gesichert oder durch andere 
Lichtquellen ausreichend beleuchtet sind. 

ABSCHNITT V. 

Filhren und Treiben von 
Tier en. 

§ 35. 

(1) Reit- und Zugtiere und Vieh milssen 
im Verkehr einen geeigneten Filhrer haben, 
der ausreichend auf sie einwirken kann. Zurn 
Reiten und Ziehen auf offentlichen Strassen 
dilrfen nur zur Verwendung im Verkehr ge
eignete Tiere benutzt werden. Erweist sich 
ein Tier als ungeeignet, so hat die Verkehrs
polizeibehorde seine Verwcndung zu unter
-sagen oder von Bedingungen abhangig zu 
machen. · 

(2) Beim Fi.ihren von Reit- und Zugtie
ren und beim Filhren oder Treiben von Vieh 
muss auf den ilbrigen Verkehr die notige 
Rilcksicht genommen werden. 

(3) Vieh darf nur auf dem Grilnstreifen 
und, falls ein solcher nicht vorhanden, nur 
auf der Fahrbahn gefilhrt oder getrieben 
werden und muss von einer angemessenen 
Zahl geeigneter Treiber begleitet sein. 

(4) Pferde dilrfen nur gekoppelt gefilhrt 
werden; filr je vier Pferde ist mindestens ein 
Begleiter zu stellen. 

(5) Beim Filhren und Treiben von Vieh 
wahrend der Dunkelheit oder bei starkem 

Ingeval een door verlichting aan te duiden 
marcheerende colonne in verschillende dui
delijk van elkander gescheiden afdeelingen 
is gesplitst, dient elke afdeeling op de aan
gegeven wijze te worden aangeduid. De voor
schriften van dit lid zijn niet van toepassing 
op gesloten colonnes, welke door andere 
lichtbronnen in voldoende mate worden ver
licht. 

(3) Schoolklassen behooren gebruik te 
maken van de voetpaden. Bij gebruikmaking 
van de rijbaan worden zij beschouwd als ge
sloten colonnes. 

AFDEELING IV. 

B e p a I i n g e n v o o r r u i t e r s. 

Artikel 34. 

(1) B ij aanwezigheid van een ruiterpad 
dienen ruiters daarvan gebruik te maken. 

(2) Een ruiter mag niet meer dan twee 
paarden aan de hand medevoeren. Bij duis
ternis of dichten mist mogen paarden op niet 
voldoende verlichte wegen niet aan de hand 
worden medegevoerd, tenzij zij beveiligd zijn 
overeenkomstig artikel 35, lid 5. 

(3) Op ruiters zijn eveneens van toepas
sing de bepalingen voor het verkeer met 
voertuigen, met uitzondering van de bepalin
gen in zake de verlichting. Ruiters , die bij 
duisternis of dichten mist van de rijbaan ge
bruik maken, dienen afzonderlijk achter el
kander te rijden, tenzij zij op dezelfde wijze 
als gesloten colonnes zijn beveiligd of door 
andere lichtbronnen in voldoende mate zijn 
verlicht. 

AFDEELING V. 

G e I e i d e n e n v o o r t d r ij v e n v a n 
die re n . 

Artikel 35. 

(1) Rij- en trekdieren en vee moeten in 
het verkeer een geschikten bestuurder of ge
leider hebben, die in voldoende mate invloed 
op deze kan uitoefenen. Voor het gebruik 
onder den zadel of als trekdieren mogen op 
den weg alleen dieren worden gebezigd, wel
ke voor het verkeer geschikt zijn. Indien 
blijkt, dat een dier daartoe ongeschikt is, 
dient de verkeerspolitie het gebruik van dat 
dier te verbieden of aan voorwaarden te bin
den. 

(2) Bij het geleiden van rij- en trekdie
ren en bij het geleiden of het drijven van 
vee dient behoorlijk rekening te worden ge
houden met het overig verkeer. 

(3) Vee mag slechts op den berm, en, in
dien er geen berm is, slechts op de rijbaan 
worden begeleid of gedreven. Het dient te 
worden begeleid door een voldoend aantal 
gescbikte drijvers. 

(4) P aarden mogen slechts aan elkaar 
gekoppeld worden geleid. Op elk viertal paar
den moet ten minste een geleider aanwezig 
zijn. 

(5) B ij het geleiden of drijven van vee 
bij duisternis of dichten mist dienen, aan het 
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Nebel mlissen hellbrennende Laternen mit 
weissem oder schwach gelbem Licht am An
fang und am Ende mitgefiihrt werden. Beim 
Flihren von Pferden genligt eine Laterne. 

ABSCHNITT VI. 

S c h u t z d e s V e r k e h r s . 

§ 36. 

Verkehrshindernisse und Mitfiihren 
von Sensen. 

(1) Es ist verboten, Gegenstande auf 
Strassen zu bringen oder dort liegen zu !as
sen, wenn dadurch die Sicherheit oder Leich
tigkeit des Verkehrs beeintrachtigt oder der 
Verkehr gefahrdet wird. Der fiir die Ver
kehrsstorung Verantwortliche hat die sto
renden Gegenstande unverzliglich zu entfer
nen und, wenn dies nicht moglich ist, diese 
ausreichend erkennbar zu machen, bei Dun
kelheit oder starkem Nebel durch rotes Licht. 

(2) Leitem, die in die Fahrbahn hinein
ragen, sind durch eine rote Fahne von min
destens 20 X 20 cm erkennbar zu machen. 
Die Leitem sind bei Dunkelheit oder star
kem Nebel zu entfemen. 

(3) Das Mitflihren ungeschlitzter Sensen 
auf Strassen ist verboten. 

§ 37. 

Kinderspiele. 
Auf der Fahrbahn sind Kinderspiele, wie 

Werfen und Schleudem von Ballen und an
deren Gegenstanden, Seilspringen, Steigen
lassen von Drachen, Kreisel- und Reifen
treiben, Fahren mit Rollem oder ahnlichen 
Fortbewegungsmitteln sowie Spiele mit oder 
auf Fahrradem untersagt. Dies gilt nicht fiir 
Strassen, die fiir den Durchgangsverkehr ge
sperrt sind. 

ABSCHNITT VII. 
S c h I u s s b e s t i m m u n g e n. 

§ 38. 
Geltungsbereich. 

Diese Verordnung ist auf den gesamten 
Strassenverkehr anzuwenden, soweit nicht 
fiir den Verkehr auf Autobahnen oder fiir 
einzelne Verkehrsarten, insbesondere fiir 
stellenweise liber Strassen gefiihrten Schie
nenverkehr, Sonderrecht gilt. Sie enthalt zu
sammen mit dem Motor- und Fahrradgesetz 
und den auf Grund dieses Gesetzes erlasse
nen Verordnungen die ausschliessliche Rege
lung des Strassenverkehrs. 

§ 39. 
Ausnahmen. 

(1) Von den Vorschriften der §§ 8, 10 
und 15 sind Fahrzeuge befreit, die der Stras
senunterhaltung und -reinigung oder der 
Ausbesserung der Strassenbahnanlagen die
nen, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufga-

begin en het einde van het transport, lan
taarns, welke een helder wit of geelachtig 
licht uitstralen, te worden medegevoerd. Bij 
het geleiden van paarden kan met een lan
taarn worden volstaan. 

AFDEELING VI. 

B e v e i I i g i n g v a n h e t v e r k e e r. 

Artikel 36. 

Verkeersbelemmeringen en medevoeren 
van zeisen. 

(1) Het is verboden voorwerpen op den 
weg te brengen of daarop te laten liggen, in
d ien daardoor de vrijheid of de veiligheid 
van het verkeer wordt belemmerd of het ver
keer in gevaar wordt gebracht. Hij , die voor 
de verkeersstoornis verantwoordelijk is, is 
v erplicht de voorwerpen onverwijld van den 
weg te verwijderen of, indien zulks niet mo
gelijk is, zorg te dragen voor een toereiken
de aanduiding, bij duistemis of dichten mist 
door rood licht. 

(2) Ladders moeten, indien eenig dee! 
daarvan zich op of boven de rijbaan bevindt, 
worden aangeduid door middel van een roode 
vlag ter grootte van ten minste 20 X 20 cm. 
Bij duistemis of dichten mist moeten de lad
d ers worden verwijderd. 

(3) Het is verboden zeisen, welke niet 
afdoende beschermd zijn, op den weg te ver
voeren. 

Artikel 3 7. 

Het spelen van kinderen. 
Kinderspelen, zooals: het gooien of op an

dere wijze voortbewegen van ballen of an
dere voorwerpen, touwtjespringen, oplaten 
van vliegers, tollen, hoepelen, het gebruik 
van autopeds en soortgelijke voortbewegings
middelen, spelen met of op rij wielen, zijn op 
de rijbaan verboden. Het in dit lid bepaalde 
is niet van toepassing op wegen , welke voor 
doorgaand verkeer zijn gesloten . 

AFDEELING VII. 
S I o t b e p a I i n g e n. 

Artikel 38. 
Toepassing. 

Dit besluit geldt voor het geheele verkeer 
langs den weg, voor zoover niet voor het ver
keer op autowegen of voor bij zondere ve,
keerscategorieen - in het bijzonder t en op
zichte van railverkeer, dat plaatselijk langs 
den weg is geleid - speciale voorschriften 
gelden. Dit besluit behelst, te zamen m et de 
Motor- en Rijwielwet en de krachtens deze 
wet gegeven voorschriften , bij uitsluiting de 
regeling van het verkeer langs den weg. 

Artikel 39. 
Uitz.onderingen. 

(1) De artikelen 8 , 10 en 15 zijn niet van 
toepassing op voertuigen ten dienste van het 
onderhoud en de reiniging van wegen of van 
het herstel van tramwegwerken, voor zoover 
deze werkzaamheden de toepassing van die 
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ben notwendig ist. FUr Personen im Dienste 
der Strassen- oder Strassenbahnunterhaltung 
gelten bei Erflillung ihrer Aufgaben nicht 
die Vorschriften des § 32 , soweit diese die 
Benutzung der Fahrbahn durch Fussganger 
beschranken. 

(2) Zurn Zwecke der Fortbewegung von 
Schiffen durch Kraftfahrzeuge oder Zug
tiere vom Lande aus (Treideln) kann Be
freiung von den Vorschriften des § 8, Ab
satze 2 und 3, sowie des § 10 erteilt werden. 
Abweichend von den Vorschriften des Mo
tor- und Fahrradreglements (Motor- en 
Rijwie/reglement) sind diese Kraftfahrzeuge 
bei Tage durch eine Uber der Mitte der Vor
derseite angebrachte violette Scheibe mit 
weissem Rande, bei Dunkelheit oder star
kem Nebel durch eine an der gleichen Stelle 
angebrachte, vorwarts violettes Licht aus
strahlende Lateme kenntlich zu machen. An
stelle des roten Schlusslichts ist ferner eine 
Laterne mit weissem Licht zu verwenden. 
Die Befreiung wird von den Verkehrspolizei
behorden erteilt. 

(3) Die Verkehrspolizeibehorden konnen 
nach naherer Anweisung des Generalsekre
tiirs im Ministerium flir Waterstaat von den 
Vorschriften dieser Verordnung Ausnahmen 
bewilligen. 

§ 40. 
Zustandi~keiten. 

Bei Gefahr im Verzuge kann zur Aufrecht
erhaltung der Leichtigkeit und Sicherheit 
des Verkehrs jede Polizeibehorde und jeder 
Polizeibeamte an Stelle der ortlich und sach
lich zustandigen Verkehrspolizeibehorde ta
tig werden und vorlaufige Massnahmen tref
fen. 

§ 41. 
Sonderrechte. 

(1) Wehrmacht, Waffen-SS, Polizei, 
Feuerwehr im Feuerloschdienst sowie der 
Grenzaufsichtsdienst sind von den Vorschrif
ten dieser Verordnung befreit, soweit die Er
flillung ihrer ' hoheitlichen Aufgaben es er
fordert. Das gleiche gilt flir den Luftschutz
dienst, die Technische Nothilfe und den Ar
beitsdienst beim Einsatz im Katastrophen
schutz, 

(2) Leichenzlige und Prozessionen diir
fen nur durch die Polizei ·und Fahrzeuge im 
Feuerloschdienst unterbrochen oder sonst in 
i_hrer Bewegung gehemmt werden. 

(3) Fahrzeugen der niederlandischen und 
der deutschen Polizei oder Feuerwehr, die 
sich durch besondere Zeichen bemerkbar 
machen, ist schon bei ihrer Annaherung freie 
Bahn zu schaffen, Alie Fahrzeugfiihrer ha
hen zu diesem Zweck rechts heranzufahren 
und vorlibergehend zu halten, 

bepalingen niet gedoogen. Voor zoover in 
artikel 32 het gebruik van de rijbaan door
voetgangers wordt beperkt, is zulks niet van 
toepassing op personen, die belast zijn met 
het onderhoud van wegen of van tramrails. 

(2) Ter zake van het jagen van schepen 
door middel van motorrijtuigen of trekdie
ren kan van de bepalingen van de artikelen 
8, de leden 2 en 3, en 10, ontheffing worden 
verleend, In afwijking van het bij het Mo
tor- en Rijwielreglement bepaalde moeten 
deze motorrijtuigen bij dag zijn voorzien van 
een boven het midden van den voorkant ge
plaatste paarse schijf met witten rand, ter
wijl zij bij duisternis of dichten mist op de
zelfde plaats moeten zijn voorzien van een 
naar voren paars licht uitstralende lantaarn. 
Het roode achterlicht dient te worden ver
vangen door een lantaarn, welke een wit licht 
uitstraalt. Bedoelde ontheffing wordt door 
de verkeerspolitie verleend. 

(3) De verkeerspolitie kan volgens door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat te geven nadere voor
schriften van de overige bepalingen van dit 
besluit ontheffing verleenen. 

Artikel 40, 

Het bevoegd gezag. 
Indien door uitstel van handelen eenig ge

vaar zou kunnen ontstaan, is elke politie
instantie, alsmede elke politie-ambtenaar, 
gerechtigd voor de plaatselijk enter zake be
voegde instantie der verkeerspolitie ter ver
zekering van een onbelemmerd en veilig ver.! 
keer handelend op te treden en voorloopige 
maatregelen te nemen. ' 

Artikel 41. 

Bijzondere rechten. 
(1) Op de Weermacht, de ,,Waffen-SS", 

de politie, de brandweer, welke voor het blus
schen van een brand is uitgerukt, en den 
grensbewakingsdienst zijn, voor zoover de 
uitoefening van de hun van overheidswege 
opgedragen taak zulks vordert, de bepalingen 
van dit besluit niet van toepassing, Zulks 
geldt eveneens voor den luchtbeschermings
dienst, den Technischen Noodhulpdienst en 
den arbeidsdienst, wanneer deze bij rampen 
dienst doen, 

(2) Begrafenisstoeten en processies mo-' 
gen alleen door de politie en door voertuigen 
ten dienste van de brandweer, welke ter blus
sching van een brand uitrukt, worden onder
broken of op andere wijze in hun bewegingen 
worden belemmerd, 

(3) Aan voertuigen, toebehoorende aan 
de Nederlandsche of Duitsche politie of 
brandweer, welke door bijzondere signalen 
van hun nadering doen blijken, moet reeds 
bij het naderen vrije doorgang worden ver
leend. Alle bestuurders van voertuigen die
nen zich te dicn behoeve naar de rechterzijde. 
van den weg te begeven en aldaar tijdelijk 
te stoppen, 
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§ 42 . 
Strafbestimmung. 

(1) Wer den Bestimmungen dieser Ver~ 
l)rdnung oder den auf Grund dieser Verord
nung erlassenen Rechtsvorschriften zuwider
handelt, wird mit Haft bis zu sechs Wochen 
oder mit Geldstrafe bis zu flinfhundert Gul
den bestraft. 

. 2) Bei der Verurteilung eines Kraftfahr
zeugflihrers nach Absatz 1 kann dem Verur
teilten das Fi.ihren von Kraftfahrzeugen bis 
zu einem Jahre untersagt werden. Artikel 31, 
Absatze 3 bis 5, des Motor- und Fahrrad
gesetzes finde t entsprechende Anwendung. 

(3) Die n ach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 43. 
Erganzende Vorschriften. 

Der Generalsekretar im Ministerium fi.ir 
Waterstaat erlasst die zur Durchfi.ihrung die
ser Verordnung erforderlichen Vorschriften. 

§ 44. 
Ausserkraltsetzung anderer Vorschrilten . 

(1) Die nachfolgenden Bestimmungen 
des Motor- und Fahrradgesetzes werden auf
g ehoben: 

die Artikel 5, 6, 7, 21, 22 , unter a , 23 und 
3 6. 

(2) Die nachfolgenden Bestimmungen 
des Motor- und Fahrradreglements werden 
aufgehoben : 

die Artikel 3, 3bis, 3ter, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 
,8, g, 10, 1obis, II , 11bis, 11te r, rrquater, 
·11quinquies, 16, Absatz 12_, 19, 19bis , 23, 25, 
27, 27bis, 27ter, 42, unter n , 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 72ter, 72quater und 72 quin
quies. 

§ 45. 
Jnkralttreten und Uebergangsbestimmungen. 

(1) Diese Verordnung tritt zwei Monate 
nach dem Tage ihrer Verki.indung in Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Strassenverke hrsord
nung" zitiert. 

(3 ) Die Anordnungen, die gegenwartig 
noch auf Grund alterer Vorschriften <lurch 
Zeichen kenntlich gemacht sind, s ind zu be
folgen. Die alteren Verkehrszeichen s ind spa 
testen s bis zum 31. D ezember 1942 durch die 
in dieser Verordnung bestimmten Zeich en 
zu ersetzen . 

(4) Die besonderen Vorsch riften libe r 
die Verdunklungsmassnahmen bleiben unbe
ri.ihrt. 

D en Haag, a m 16. S eptember 1941. 

Der G .-S. im Min. liir Waterstaat , 
D. G . W. S PITZEN. 

Artikel 42. 
Strafbepaling. 

(1) Hij , die eenige bepaling van <lit be
sluit of van een ter uitvoering van <lit besluit 
gegeven rechtsvoorschrift overtreedt, wordt 
gestraft m et hechtenis van t en hoogste zes 
weken of met geldboete van t en hoogste vijf
honderd gulden. 

(2) Bij veroordeeling van een bestuur
der van een motorrij tuig op grond van lid 1 
kan den v eroordeelde de bevoegdheid, mo
t orrijtuigen te besturen , v oor t eu hoogste een 
jaar worden ontzegd. De laatst e drie leden 
v an a rtikel 31 der Motor- en Rijwielwet zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

(3) De bij lid 1 strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 43. · 
Aanvullende bepalingcn. 

De S ecretar is-Generaal van h et Departe
ment van Waterstaat stelt de voorschriften, 
noodig voor de uitvoering van dit besluit, 
vast. 

Artikel 44. 
Buitenwerkingstelling v an andere 

bepalingen . 
(r) De volgende bepalingen v an de Mo

tor- en Rijwielwet worden buiten werking 
gesteld : 

de artikelen 5, 6, 7, 21 , 22, onder a, 23 en 
36. 

(2) De volgende bepalingen van het Mo
t or- en Rijwielreglement worden buiten wer
king gesteld: 
· de artikelen 3, 3bis , 3te r , 5, 6 , 6bis, 6ter, 
7, 8 , g, 10, 1obis, 11, xrbis, rxter, 11quater, 
uquinquies, 16, lid 12 , 19, 19bis, 23, 25, 27, 
27bis , 27te r, 42 , onder n, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72 , 72ter, 72quater en 72 quinquies. 

Artikel 45. 
Inwerkingtreding en overgangsbepa/ingen. 

(1) Dit besluit treedt t wee maanden na 
afkondiging in werking. 

(2) H et wordt aangehaald als ,,Wegen
verkeersregeling". 

( l ) De beschikkingen, welke bij de in 
werkingtreding van dit besluit op grond v an 
de bestaande v oorschriften waren genom en 
en door t eekens zijn aangeduid , moet en wor
den nageleefd. De verouderde v erkeerstee
k ens m oet en uite rlijk .ll D ecember 1942 door 
de in <lit besluit vervatte teek ens worden ver
vangen. 

(4) D e bijzondere v oorschriften betref
fende de verduisteringsmaatregelen b lijven 
onverminderd van kracht. 

's-Gravenhage, 16 September 1941. 

De S .-G. van het D ep. v an Wa terstaat, 
D. G. W. SPITZE N. 

De in h et Verord.blad op dit besluit volgende bijlage, bev attende voorschriften betr. 
verkeersteek ens en v erkeersinstallaties en afbeeldingen daarvan , is a ls losse b ijlage bij 
gevoegd. 

l 
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I6. September I94I. ERSTE VERORD
NUNG des Generalsekretiirs im Minis
terium fiir Waterstaat zur Durchfiih
rung der Strassenverkehrsordnung.(Ver
ordnungsb/att, Stiick 42.) 

Au£ Grund des § 43 der Strassenverkehrs
ordnung und geml:iss den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederll:indischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Filr die Dauer des Krieges ist das Ver
kehrszeichen nach Bild 67 der Anlage D der 
Strassenverkehrsordnung (Verordnung Nr. 
193/1941) mit .einem rechteckigen Zusatz
schild in weisser Farbe mit rotem Rand und 
schwarzer Aufschrift: ,,Ueberholen verbo
ten" zu versehen. Das Zusatzschild ist un
terhalb des Verkehrszeichens anzubringen. 
Die Aufschrift muss die Masse der Auf
schrift auf dem Verkehrszeichen haben. 

§ 2. 

Fiir die D auer des Krieges ist die Be
schriftung der Bilder 97 und 98 der Anlage 
D der Strassenverkehrsordnung in deutscher 
Sprache Uber dem Verkehrszeichen in den 
Farben und Ausmassen des Verkehrszei
chens zu wiederholen. 

§ 3· 
Fiir die Dauer des Krieges sind bei Um

leitungen Vorwam- und Umleitungsschilder 
nach dem Muster der Anlage aufzustellen. 

§ 4. 

Filr die R egelung der Unterhaltung der 
von oder auf Verlangen der deutschen Wehr
macht aufgestellten Verkehrszeichen, insbe
sondere der Schilder nach den Bildem 79 
bis 87 der Anlage D der Strassenverkehrs
ordnung tragt <ler Generalsekretar im Mi
nisterium fiir Waterstaat Sorge. Er kann 
den Unterhaltungspf!ichtigen bestimmen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit 

der Strassenverkehrsordnung in Kraft. 

D en Haag, am 16. September 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 

D . G. W . SPITZEN. 

N°. 194. 

I6 September I94I. EERSTE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat ter uit~ 
veering van de Wegenverkeersregeling. 
(Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Op grond van artikel 43 van de Wegen
verkeersregeling en in overeenstemming met 
de§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/i940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor den duur van den oorlog dient het 
verkeersteeken volgens figuur 67 van Bijlage 
D van de Wegenverkeersregeling (Besluit 
No. 193/i 941) met een rechthoekig, aanvul
lend bord, uitgevoerd in witte kleur met roo
den rand, waarop in zwarte letters staat ver
meld: ,,Ueberholen verboten", te zijn voor
zien. Dit bord dient onder het verkeerstee
ken te worden aangebracht. De tekst dient 
even groot te zijn als de tekst op het ver
keersteeken. 

Artikel 2. 

Voor den duur van den oorlog dient de 
tekst van de figuren 97 en 98 van Bijlage 
D van de Wegenverkeersregeling boven het 
verkeersteeken in de 'kleuren en afmetingen 
van dat verkeersteeken in de Duitsche taal 
te worden herhaald. 

Artikel 3. 

Voor den duur van den oorlog dienen bij 
wegomleggingen v66rwaarschuwingsborden 
en wegverleggingsborden overeenkomstig 
het model van de Bij lage te worden aange
bracht. 

Artikel 4. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat draagt zorg voor de re
geling van het onderhoud van de door of op 
verlangen van de Duitsche weermacht aan
gebrachte borden, als bedoeld in de figuren 
79 tot en met 87 van Bijlage D van de We
genverkeersregeling. Hij kan bepalen, wie tot 
dit onderhoud is gehouden. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt gelijktijdig met de We

genverkeersregeling in werking. 

's-Gravenhage, 16 September 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G. w. S P ITZEN. 

De in het Verord.b la d op dit besluit volgende bijlage, bevattende voorschriften betr. 
verkeersteekens en verkeersinstallaties en afbeeldingen daarvan, is als losse bijlage bij
gevoegd. 
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z6. Oktober z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete zur Abwehr von 
Sabotagehandlungen. (Verordnungsblatt, 
Stuck 43.) 

Deutschland steht fi.ir Europas Zukunft 
im Kampf gegen die Feindmachte. Dieser 
Kampf gebietet die riicksichtslose Nieder
schlagung aller Storungsversuche. Auf Grund 
des § 5 des Erlasses des FUhrers Uber Aus
Ubung der Regierungsbefugnisse in den Nie
derlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. I S. 
778) verordne ich daher: 

§ I. 

(1) Wer vorsatzlich eine auf Grund gel
tender Rechtsvorschriften strafbare Hand
lung begeht, die bestimmt oder geeignet ist, 
die offentliche Ordnung oder die Sicherheit 
des offentlichen Lebens in den besetzten nie
derlandischen Gebieten zu gefahrden, wird 
als Saboteur mit dem Tode bestraft. 

(2) Der Versuch der Tat und die Bei
hilfe dazu werden wie die vollendete Tat 
bestraft. 

(3) 1st die Todenstrafe in Ausnahme
fallen, in denen besondere in der Person des 
Angeklagten beruhende MilderungsgrUnde 
vorliegen, nicht angemessen, so ist die Strafe 
lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht 
unter 10 J ahren. 

(4) Das Gericht setzt die Art des Voll
zugs der Todesstrafe fest. 

§ 2. 

(1) In den Fallen des§ 1 ist zur Aburtei
lung das Deutsche Obergericht als Sonder
gericht ausschliesslich zustandig. 

(2) Die Hauptverhandlung wird ohne 
Einhaltung von Fristen anberaumt. 

(3) Die Anklage kann mUndlich erhoben 
werden. 1hr wesentlicher Inhalt ist in die 
Sitzungsniederschrift aufzunehmen. 

(4) Die Vorschriften Uber die deutsche 
Wehrmachtgerichtsbarkeit und die Sonder
gerichtsbarkeit in Strafsachen flir Angeho
rige der SS und Angehorige der Polizeiver
bande bei besonderem Einsatz bleiben un
berUhrt; unberUhrt bleibt femer die im § II 

der Verordnung Nr. 52/1940 Uber die Deut
sche Gerichtsbarkeit in Strafsachen, in der 
Fassung der Verordnung Nr. 123/1941 , vor
gesehene M oglichkeit der Verweisung be
stimmter Strafsachen an die SS-Sonderge
richtsbarkeit. 

§ 3· 

Ergibt die Hauptverhandlung, dass die 
Voraussetzungen des !I I nicht vorliegen, so 

z6 October z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied tot bestrijding van 
sabotagehandelingen. ( Verordeningen 
blad, Stuk 43.) 

Duitschland strijdt voor de toekomst van 
Europa tegen de vijandelijke machten. D eze 
strijd eischt het onverbiddellijk neerslaan 
van alle pogingen tot tegenwerking. Op grond 
van § 5 van het Decreet van den FUhrer over 
de uitoefening van de regeeringsbevoegdhe
den in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. 
I, biz. 778) bepaal ik derhalve : 

Artikel 1. 

(1) Hij die opzettelijk een ingevolge gel
dende rechtsvoorschriften strafbaar feit 
pleegt, hetwelk tot oogmerk heeft dan wel 
aanleiding kan geven tot het in gevaar bren
gen van de openbare orde of van de veilig
heid van het openbare !even in het bezette 
Nederlandsche gebied, wordt als saboteur 
gestraft met den dood. 

(2) Poging tot en deelneming aan het 
strafbaar feit zijn op gelijke wijzc strafbaar 
als het voltooid strafbaar feit. 

(3) Is in uitzonderingsgevallen, waarin 
bijzondere, in den persoon van den verdachte 
gelegen gronden tot vermindering der straf
baarheid bestaan, de doodstraf bovenmatig 
te achten ( nicht angemessen), dan wordt als 
straf levenslange tuchthuisstraf of tuchthuis
straf van ten minste 10 jaren opgelegd. 

(4) De rechter bepaalt de wijze, waarop 
de doodstraf wordt ten uitvoer gelegd. 

Artikel 2 . 

(1) Tot kennisneming van de in artikel 
1 bedoelde strafbare feiten is het Duitsche 
Hooggerechtshof als Bijzondere Rechtbank 
(Sonder~ericht) bij uitsluiting bevoegd. 

(2) Het tij dstip, waarop de terechtzit
ting wordt gehouden, wordt bepRald zonder 
inachtneming van termijnen. 

(3) De telastelegging kan mondeling ge 
schieden. E en uittreksel van de telasteleg
ging wordt opgenomen in het proces-verbaal 
der zitting. 

(4) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van den Duitschen Krij gs raad en 
van de Bijzondere Rechtbank voor strafza
ken voor leden der SS en voor de leden der 
Politie-organisaties met een bijzondere taak 
blijven onaangetast. Hetzelfde geldt ten aan
zien van de in !l 11 der Verordening No. 52 / 
xq40 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht voor strafzaken, zooals deze is gewii
zigd b ij Verordening No. 123/x94,, bedoelde 
mogelijkheid tot verwijzing van bepaalde 
strafzake"I naar de Bijzondere Rechtbank 
voor de SS. 

Artikel 3. 

Indien ter terechtzitting is gebleken, dat 
het strafbaar feit niet aan de omschrijving 
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verweist das Gericht die Sache in das ordent~ 
liche Verfahren. 

§ 4. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
ki.indung in Kraft. 

D en Haag, am 16. Oktober 1941. 

Der Reichskoaunissar /iir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 196. 

22 . Oktober z94z. VERORDNUNG des 
R eichskommissars fi.ir die besetzten nie
der!andischen Gebiete iiber die Errich
tung des Niederlandischen Landstandes. 
(Verordnungsblatt , Sti.ick 44.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBL I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Der Niederlandische Landstand ist 
eine K orperschaft offentlichen Rechtes im 
Sinne des Artikels 152 der Verfassungsur
kunde. Er hat seinen Sitz in Den Haag. 

(2) D er Niederlandische Landstand hat 
Verordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 
153 der Verfassungsurkunde. 

§ 2. 

Der NiederlandischeLandstand hat in Ver
antwortung gegeniiber dem niederlandischen 
Volk die Aufgabe, 

1) das Landvolk in alien seinen B elan
gen zu betreuen und i.iber die Standesehre 
seiner Angehorigen zu wachen; 

2) im Rahmen der vom Staate zu ge
benden Richtlinien die betriebswirtschaft
lichen Angelegenheiten des Landvolkes zu 
regeln und zu beaufsichtigen; -

3) an der Nahrungsversorgung des nie
derlandischen Volkes mitzuwirken. 

§ 3 . 
(1) D er Niederlandische Landstand um

fasst 
1) alle P ersonen, die durch Arbeit oder 

Ueberlassung von Grund- oder Wasser
flachen an der Nutzung des niederlandischen 
Bodens einschliesslich der Binnen- und 
Ki.istengewasser beteiligt sind; 

2) die Familienangehorigen der unter 
Ziffer 1 genannten Personen, soweit diese 
ganz oder iiberwiegend fi.ir ihren Unterhalt 
sorgen. 

( 2) Vereinigungen, Korperschaften, Ein
richtungen und Stiftungen konnen, ohne 
Riicksicht auf ihre Rechtsform und Rechts
fahigkei t, soweit sie nicht offentlichrechtlich 
sind und 

van artikel 1 voldoet, wordt de zaak verwe: 
zen naar den gewonen rechter. 

Artikel 4. 

Deze verordening treedt in werking op den 
<lag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 October 1941. 

De Rijkscoaunissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 196. 

22 October z94z. VERORDEN ING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de op
richting van den Nederlandschen Land
stand. (Verordeningenblad, Stuk 44.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel -:r. 
(1) D e Nederlandsche Landstand is een 

openbaar lichaam in den zin van artikel 152 
der Grondwet en is gevestigd te 's-Graven
hage. 

(2) D e Nederlandsche Landstand heeft 
verordenende bevoegdheid in den zin van 
·artikel 153 der Grondwet. 

Artikel 2. 

D e Nederlandsche Landstand heeft in ver
antwoordelijkheid tegenover het Nederland
sche volk tot taak: 

1) de belangen van de landelijke bevol
king te behartigen en te waken over de eer 
van de standgenooten; 

2) in het kader der door den Staat te 
geven richtlijncn de bedrijfseconomische 
aangelegenheden der landelijke bevolking te 
regelen en daarover te waken; 

3) aan de voedselvoorziening van het 
Nederlandsche volk mede te werken. 

Artikel 3 . 
(1) Tot den N ederlandschen Landstand 

behooren: 
1) alle personen, die door hunwerkzaam

heid of door het ter beschikking stellen van 
perceelen grond of water deelnemen aan het 
productief maken van den Nederlandschen 
bodem met inbegrip der binnen- en kust
wateren; 

2) de familieleden der onder 1 genoemde 
personen, voor zoover dezen geheel of ge
deeltelijk voor het onderhoud van genen zor 
gen. 

(2) Vereenigingen, lichamen, instellin
gen en stichtingen kunnen , onafhankelijk 
van hun rechtsvorm en rechtspersoonlijk
heid, voor zoover zij geen openbaar lichaam 
zijn en 



INHOUD VERORDEN INGENBLAD 

Dlstrlbutlewet. 
127 Beschikking van den Secretaris-G ene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van goud 
en zilver). (Stuk 29). 11 Juli. 

128 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distribut ie van jam e. d .). (Stuk 
29). 8 Juli. 

129 Beschikking van den Secretaris-G ene
raal van het D epartement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van mager melkpoeder). 
(Stuk 29). 9 Juni . 
ltechtswezen. 

130 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende vaststelling van de ouderdoms
grens voor rechters. (Stuk 30) . 18 Juli. 

Schee1ivaart. 
131 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de instelling van een Duitsch 
,,Seemannsamt" te Rotterdam. (Stuk 30). 

18 Juli . 
}'llms. 

132 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departemcnt van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het verplichtend stel
len van de vertooning van bepaalde films. 
(Stuk 30). 9 Juli . 
Nederlan1lerschap. 

133 Eerste verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het Nederlanderschap. (Stuk31) . 

25 Juli. 
134 Tweede Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het Nederlanderschap. (Stuk31) . 

25 Juli . 
Strafrecht. 

135 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezerte Nederlandsche gebied be
treffende den di enst van Nederlanders bij 
de Duitsche Weermacht, de ,.Waffen-SS" 
of het Vrijwilligerslegioen N ederland. 
(Stuk 31). 25 Juli. 
]l(IUtalre Zaken. 

136 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezet t e Nederlandsche gebied be
treffende eenige sociale voorzieningen ten 
behoeve van vrijwilligers bij de Duitsche 
Weermacht, bij de .,Waffen-SS" en bij het 
Vrijwilligerslegioen Nederland. (Stuk 3 ,) . 

25 Juli . 
Onderwijs. (Lager) 

1:37 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het b ezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31). 25 J uli . 
Onderwijs . (Mlddelbaar) 

137 Verordening van den Rijkscommissaris 
v oor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31 ). 25 Juli . 

Onderwijs. (Hooger) 
137 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31). 25 Juli. 
011enbare orde. 

138 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van de openbare 
orde. (Stuk 31. ) 25 Juli. 
Wa1ienverordenln g. 

139 Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Neder!andsche gebied be
treffende wapenen, munitie, springstoffen 
en ontstekingsmiddelen. (Stuk 31.) 

25 Juli. 
Dolven. 

140 Verordening van den Rijksce,mmissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het houden van duiven. (Stuk 
31.) 25 Juli. 
Defens lescha1te. 

141 Verordening van den Rij kscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheid van het Depar
tement van Financien op het gebied der 
zoogenaamde defensieschade. (Stuk 31.) 

25 Juli . 
1\Clnlster leele De1iartementen. 

141 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheid van het Depar
tement van Financien op het gebied der 
zoogenaamde defensieschade. (Stuk 31.) 

Vij audelljk vermogen. 
25 Juli. 

142 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 26/t 940 betreffende de 
behandeling van vijandelijk vermogen. 
(Stuk 31.) 25 Juli. 
Amerlkaansch 1·ermogen. 

143 Verordening van den Rijkscommissaris 
v oor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende Amerikaansche vermogenswaar
den. (Stuk 31.) 25 Juli. 
J(oopha111lel. 

144 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de heffing van rechten ten be
hoeve van de D uitsche Kamer van Koop
handel voor Nederland (Centraal Bureau 
voor opdrachten voor het bezette Neder
landsche gebied). (Stuk 31.) 25 Juli. 
Herflng·en. 

144 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
tieffende de heffing v an rechten ten be
hoeve van de Duitsche Kamer van K oop
handel voor Nederland (Centraal Bureau 
voor opdrachten voor het bezette Neder
landsche gebied). (Stuk 31.) 25 Juli . 
Scha1le oorlog·sg·eweld. 

145 Besluit van de Secretarissen -Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van J ustitie tot uitvoering van artikel 7, 
derde lid van het B esluit op de materieele 
oorlogsschaden. (Stuk 31.) 24 Juli. 



Dlstrlbutlewet. 
146 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
N ijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van hout
producten). (Stuk 31.) 15 Juli . 
N ederlanderschap. , 

147 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het N ederlanderschap. (Stuk 
32.) 8 Augustus. 
Joodsch v.ermogen. 

148 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende de behandeling van he t joodsche 
geldelijke vermogen. (Stuk 32. ) 

Pachtwet. 
8 Augustus. 

149 Tweede besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Jus
titie en van Landbouw en Visscherij ten 
aanzien van mondelinge pachtovereen
komsten. (Stuk 32.) 25 Juli . 
Dultsche effecten. 

150 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende Duitsche effecten. (Stuk 32.) 

Strooperij. 
21 Juli. 

151 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van L andbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat
regelen ter bestrijding van de strooperij 
en van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de Jacht
wet 1923. (Stuk 32.) 8 Augustus. 
Jachtwet. 

151 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat
regelen ter bestrijding van de strooperij 
en van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de J acht
wet 1923. (Stuk 32.) 8 Augustus. 
Admlnlstratlef recht. 

152 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
33.) 11 Augustus. 
Provlnclaal Bestuur. 

152 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied . (Stuk 
33.) 11 Augustus. 
Gemeentebestnur. 

152 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrecbtelijk gebied. (Stuk 
33.) 11 Augustus. 
Onderwijs. (Hoog·er) 

153 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied be
treffende bet bestuur der universiteiten 
en boogescbolen. (Stuk 34.) 13 Augustus. 
Joodsch grondbezlt. 

154 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandsche gebied be
treffende het joodsche grondbezit. (Stuk 
34.) II Augustus. 

Bultenlandsch verkeer. 
155 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor bet bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 6/1940 betreffende het in- en uitrei
zen. (Stuk 34.) n Augustus. 
Reclltswezen. 

156 Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, hou~ 
dende de instelling van vrederechters en 
van een vredegerechtshof. (Stuk 34.) 

12 Augustus. 
Loonbelastlng. 

157 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het De·oartement van Financien, houden
de wijziging en aanvulling van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940. (Stuk 34). 

Verevenlngsbelastln g. 
29 Juli. 

158 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende de vereve
ningsheffing (Besluit op de Verevenings
heffing 1941) . (Stuk 34). 6 Augustus. 

Invalldlteits- en ouderclomsv.erzekerlng. 
159 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen t oeslag. 
(Stuk 34). 9 Juli. 
Zlelren fondsenbeslult. 

160 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
h et D epartement van Sociale Zaken be
treffende het ziekenfondswezen (Zieken
fondsenbesluit). (Stuk 34). 1 Augustus. 
Zlektewet. 

161 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling en wijziging van de 
Ziektewet. (Stuk 34). 1 Augustus. 
Goederenverkeer. 

162 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de prijsvorming met betrekking 
tot het goederenverkeer met het Duitsche 
R ijk. (Stuk 35). 22 Augustus. 
Onclerwijs. (Hoog·er) 

163 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Verordening No. 153/1941 
betreffende het bestuur der universiteiten 
en hoogescholen. (Stuk 35). 22 Augustus. 
Bnrgerlijk Wetboek. 

164 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
wettiging van kinderen van Nederlandsche 
militairen. (Stuk 35). 13 Augustus. 
Films. 

165 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Binnen!andsche Za
ken en van Justitie betreffende de rege
ling van . het Filmwezen (Filmbesluit 
1941). (Stuk 35). 20 Augustus. 
Bloscoopwet. 

165 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Binnenlandsche Za
ken en van Justitie betreffende de rege
ling van het Filmwezen (Filmbesluit 
1941). (Stuk 35) . 20 Augustus. 
Vermog·ensbelastlng·. 

166 Besluit van de Secretarissen-Generaal 



van de D e partementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
b elasting I. (Stuk 35). 9 Augustus. 

Verdedlgln g·s belastlng. 
166 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartem enten van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. (Stuk 3 5). 9 Augustus. 
Prijsvormlng·. 

167 Besluit van de Secretarissen- Gene
raal v a n de D epartementen v a n Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, van Land
bouw en Visscherij , van W aterstaat, van 
Binnenla ndsche Zaken en v a n Financien 
betreffende p rijsvorming (Prijsvormings
besluit) . (Stuk 35) . 9 Augustus . 
Reglstratle Dnltschers. 

168 Verordening v an den Rij kscommissa ris 
v oor het bezette N ederla ndsche gebied be
treffende de registratie der Duitschers. 
(Stuk 36) . 29 Augustus . 
Geblokkeerde l\'Cark~nbelastln gbeslnlt. 

169 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandschc gebied be
treffende de opheffing van het Geblok
keerde Markenbelastingbesluit 1941. (Stuk 
36) . 29 Augustus. 
Dlvld endbeperkln g. 

170 Besluit van den Secretaris-Generaal 
voor bijzondere economische zaken en van 
de Secretarissen-G eneraal van de D epar
teme nten van Financien en van Justitie 
betreffende de dividendbeperking (Besluit 
op de Dividendbeperking 1941). (Stuk 
36) , 15 Au gustus. 
Directe belastln gen. 

1 71 Besluit van de Secretarissen -G eneraal 
van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken ter voorko
ming van dubbele belasting op het gebied 
der directe belastingen met betrekking tot 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie. (Stuk 
36). 28 Augustus. 
Llquldatlebeslult. 

172 Besluit van den Secretaris- G eneraal van 
het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven 
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941) . 
(Stuk 36). 4 Augustus. 
Koophandel. 

1 72 Besluit van den Secretaris- G eneraal van 
het D epartement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941) . 
(Stuk 36), 4 Augustus. 
Ongevalleuwet. 

173 Besluit van de Secretarissen -Gene
raal van de D e parteme nte n v an S ociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
alsmede van het B esluit No. 13/i 941 be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingson gevallenfonds. (Stuk 36). 

18 Augustus. 
Land eu Tulnbouwong·evallenwet. 

173 Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 

wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 , 
alsmede van het Besluit No. 13/1941 be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds. (Stuk 36) . 

18 Augustus . 
Luchtbeschermlng·songevallcnfond s. 

173 Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de D epartem enten van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongev allenwet 1922, 
alsmede van het Beslui t No . 13/1941 be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds. (Stuk 36) . 

18 Augustus . 
Economlsch Sanctlcbeslnlt. 

1 74 B esluit van de S ecre t a rissen- G en eraal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij , van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van J ustitie betreffende 
san cties op ov ertreding van verschillende 
wettelijk e m aatregelen , rakende het eco
nomische !even (Economisch Sanctiebe
sluit 1941). (Stuk 37) . 23 Augustus. 
Zlekenfonclsenbeslult. 

175 E erst e ui tvoeringsbesluit v an den Se
cretaris-Gene raal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 37) . 30 Augustus. 
Mllltalre Zakeu. 

176 Derde uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len t en aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 3 7). 10 Februari. 
Amerlkaansch vermogen. 

177 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende aanmelding van vermogenswaar
den , toebehoorende aan de Vereenigde 
Staten van Amerika, aan hen, die de na
tionaliteit der Vereenigde Staten van 
Amerika bezitten of aan bepaa lde andere 
personen. (Stuk 38) . 11 September. 
Scheepvaart. 

178 Besluit van de Secretarissen -Generaal 
van de Departementen van Waterstaat , 
van Financien , van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart tot rege
ling van. de uitkeering van koopsommen 
en vergoedingen ingevolge het Besluit 
Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I (Be
sluit Herstel Rijn- en Binnenvaa rtvloot 
II) . (Stuk 38). 13 Augustus. 
lUllltalre Zaken. 

179 Vierde uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 38) . 3 September. 
Jootlsch vermogen. 

180 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende verbindendverklaring voor het 
bezette Nederlandsche gebied van een be
schikking van den Rijksminister van Eco
nomische Zaken betreffende het blokkee
ren van het hinnenlandsch vermogen van 
de naar Nederland geemigreerde joden. 
(Stuk 39) . 18 September. 



Bnrgerlljke Stand. 
181 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor he t bezette Nederlandsche gebied be
treffende huwelijken van Nederlanders, 
die tot de D uitsche Weermacht, de ,,Waf
fen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Neder
land behooren of zullen behooren. (Stuk 
39). 18 September. 
Luchtbescbermlug. 

182 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied , 
houdende wijziging van de Verordeningen 
No. 113/1 940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming en No. 1.38/ n}41 betreffende de 
handhaving van de openbare orde. (Stuk 
39). 18 September. 
Openbare orde. 

182 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied , 
houdende wijziging van de Verordeningen 
No. 113/1940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van d e luchtbescher
ming en No. 138/1941 betreffende de 
handhaving van de openbare orde. (Stuk 
39). 18 September. 
Strafrecht. 

183 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departement en van Justitie en van 
Sociale Zaken betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. (Stuk 39). 

15 September. 
Openbare zedelljkb eld. 

183 Besluit van de S ecretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Sociale Zaken betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. (Stuk 39) . 

15 September. 
Bewljsmlddelen. 

184 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie, houdende 
voorzieningen t en aanzien van door oor
logsgeweld verloren gegane bewijsmidde
len. (Stuk 39) . 1 5 September. 
Ondenvlj s. (Lager) 

185 B esluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, v an 
Justitie, van Handel , Nijverheid en 
S cheepvaart, van Landbouw en Visscherij , 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/1 941 betreffende de gelijkstelling van 
Y.etuigschriften. (Stuk 39) . .5 September. 
Onclen vUs, (Mhldelbaar) 

185 B es luit van de S ecretarissen-Generaal 
v an de D epartementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel , N ijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken , 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften . (Stuk 39). s September. 
Onderwijs. (Hooger) 

185 Besluit van de S ecretarissen-G eneraal 
van de D epartementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/1941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. (Stuk 39). s September. 

K . 2663 

Identlflcatle. 
186 B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en v an Justitie , houdende wij
ziging van het Besluit No. 13~/1 940 be
treffende identificatieplicht. (Stuk 40). 

13 September. 
Ulstrlbntlewet. 

187 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van H andel 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge d; 
Distributiewet 1939 (distributie van uit 
ijzer," staal of non-ferro metalen vervaar
digde voorwerpen). (Stuk 40) . 

19 September. 
Pl'r8, 

188 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en 
van Volksvoorlichting en Kunsten, hou
dende wijziging van de Verordening No. 
103/r940, teneinde de economische onaf
hankelijkheid der pers te verzekeren. 
(Stuk 41). 24 September. 
Bnrgerlljke tand. 

189 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
vervanging van voor de voltrekking des 
huwelijks over te leggen stukken. (Stuk 
41). 1 October. 
Strafrecht. 

190 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van .Tustitie betreffende 
verbeurdverklaring. (Stuk 41). 

1 October. 
Yerbenrdverklaring. 

190 Besluit van den Secretaris-G eneraal van 
het D epartement van Justitie betreffende 
verbeurdverklaring. (Stuk 41). 

1 October. 
MIUtal re Zaken. 

191 Vijfde uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. (Stuk 41). 23 September. 
MotorrU tulgen. 

192 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende intrekking van de Verordening 
No. 73/r940 betreffende de snelheid van 
motorrijtuigen. (Stuk 42). 

,v eg·c,nerkeersre •·elln g·. 
20 September. 

193 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterst aat betref
fende het verkeer. (Stuk 42) . 

16 September. 
194 Eerste besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Waterstaat 
ter uitvoering van de Wegenverkeersrege
ling. (Stuk 42). 16 September. 

abotage. 
195 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette N ederlandsche gebied 
tot bestrijding van sabotagehandelingen. 
(Stuk 43). r6 October. 
l .andstaucl . 

196 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de oprichting van den Neder 
landschen Landstan d. (Stuk 44). 

22 October. 
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Landstand. 
,97 Derde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
van de Verordening No. rn8/,940 (Vierde 
Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied). (Stuk 44.) 22 October. 

Admlnlstratlef recht. 
197 Derde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
van de Verordening No. rn8/,940 (Vierde 
Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied). (Stuk 44.) 22 October. 

BcroeJ)sultoefenlng Joden. 
,98 Vernrdening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de regeling van het uitoefenen 
van een beroep door joden. (Stuk 44.) 

22 October. 
Vereenlglngen en stlrlltlngen. 
199 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het deelnemen van joden aan 
vereenigingen van personen en stichtingen 
zonder economisch doe!. (Stuk 44.) 

22 October. 
Arbeld. 
200 Vero1dening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende regeling betreffende het doen 
verrichten van arbeid in joodsche huis
houdingen. (Stuk 44.) 22 October. 

Zlekenfondsen beslult. 
20, Tweede Uitvoeringsbesluit van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 44.) ,6 October. 

lllllltalrP Za ken. 
202 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
,36/,941 betreffende den dienst van Ne
derlanders bij de Duitsche Weermacht, de 
.,Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen 
Nederland. (Stuk 45.) 24 October. 

01>enbare reg·lsters. 
203 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende de overschrijving 
en inschrijving van stukken in de openbare 
registers. (Stuk 46.) 25 October. 

Strafvorderlng. 
204 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 88/,941 
met betrekking tot het strafrechtelijk on
derzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch leven. (Stuk 46.) 

8 November. 
Rechtswezen. 
205 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het Besluit No. ,56/1941, 
houdende de instelling van vrederechters 
en van een vredegerechtshof. (Stuk 46.) 

8 November. 
Betaalmiddelen. 
206 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende de circulatie van 
niet-geautoriseerde betaalmiddelen. (Stuk 
46.) 21 October. 

Defenslescha1le. 
207 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de afwikkeling van defensieschadeza
ken. (Stuk 46.) 8 October. 

Ka rte lheslult. 
208 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit). (Stuk 46.) 5 November. 

Scheepvaart. 
209 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland (Binnenscheepvaart
besluit ,94,). (Stuk 46.) 24 October. 

Kultuurraad. 
2 IO Verordening van den Rij kscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den Nederlandschen Kultuur
raad. (Stuk 47.) 22 November. 



Knltuurkamer. 
:u1 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor bet bezette Nederlandsche gebied be
t.reffende de Nederlandsche Kultnurka
mer. (Stuk 47.) 22 November. 

Admlnlstratlef reeht. 
212 Vierde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, boudende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/r940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere administra
tiefrecbtelijke maatregelen) . (St uk 47.) 

22 November. 
ScheeJJYaart. 
213 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. 50/r941, boudende maatrege
Jcn betreffende bet verkeer ter zee. 

22 November. 
Onderwljs. (Hooger) 
214 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Verordening No. 153/1 941 
betreffende het bestuur der universiteiten 
en hoogescholen. (Stuk 48.) 22 November. 

Pachtbeslult. 
215 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 

Landbouw en Visscherij en van Financien 
tot regeling van de pacht (Pacbtbesluit). 
(Stuk 48.) 12 November. 

Zleken fonllsen beslult. 
216 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit. 
(Stuk 48.) 8 November. 

217 Derde Uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 48.) 15 November. 

V e:;:zekerln ;,r~wezen. 
218 Besluit van den Secretaris-Generaal 

voor Bijzondere Economische Zaken en 
van de Secretaris-Generaal van de De
partementen van Financien, van Justitie, 
van Sociale Zaken, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Binnenland
sche Zaken betreffende het verzekerings
wezen. (Stuk 49.) 14 November. 

SteunverleC'ning bedrijven. 
2 19 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende steunverlee
ning aan stilgelegde bedrijven (Besluit 
steumrerleening stilgelegde bedrijven) . 
(Stuk 49.) 4 November. 
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1) soweit sie auf dem im § 2, Ziffer 1, 
umschriebenen Aufgabengebiet tiitig sind, 
durch Anordnung des im § 1 der Verord
nung Nr. 41 /1941 zur Neuordnung auf dym 
Gebiete der nichtwirtschaftlichen P ersonen
vereinigungen und Stiftungen genannten 
Kommissars, 

2) soweit sie auf dem im § 2, Ziffer 2, 
umschriebenen Aufgabengebiet tatig sind, 
<lurch Anordnung des Bauernfiihrers 
dem Niederlandischen Landstand eingeglie
dert oder angegliedert werden; sie konnen 
<lurch eine solche Anordnung aufgelost wer
den. 

§ 4· 
(1) An der Spitze des Niederlandischen 

Landstandes steht der Bauernfiihrer. Er ver
tritt den Landstand gerichtlich und ausser
gerichtlich. 

(2) Der Bauernfiihrer ordnet die innere 
Gliederung des Niederlandischen Landstan
des durch Satzung. 

§ 5. 
(1) Die staatliche Aufsicht Uber den Nie

derlandischen Landstand fiihrt der General
sekretar im Ministerium fi.ir Landwirtschaft 
und Fischerei. 

(2) Der Generalsekretiir im Ministerium 
fiir Landwirtschaft und Fischerei erlasst die 
zur Durchfiihrung dieser Verordnung erfor
derlichen Vorschriften. Sie werden im ,,Ne
derlandsche Staatscourant" verkUndet. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kUndung in Kraft. 
Den Haag, am 22. Oktober 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 197. 

22. Oktober 194z. DRITTE VERORD
NUNG des R eichskommissars fiir die 
besetzten niederlandischen Gebiete, wo
durch die Verordnung Nr. 108/1940 
(Vierte Verordnung Uber besondere ver
waltungsrechtliche Massnahmen) abge
andert und erganzt wird. (Verordnungs-
blatt, StUck 44.) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Dern § 1 der Verordnung Nr. 108/i940 
(Vierte Verordnung Uber besondere verwal
tungsrechtliche Massnahmen) wird unter 
Ziffer 15 folgendes hinzugefi.igt : 

,,15) den Bauernfiihrer des Niederlan
dischen Landstandes." 

1) voor zoover zij op het in artikel 2, 

onder 1 , omschreven gebied werkzaam zijn, 
door aanwijzing van den in artikel I der Ver
ordening No. 41 /I 941, ten einde t e komen 
tot een herordening op het gebied der niet 
commercieele vereenigingen en stichtingen 
genoemden Commissaris, 

2) voor zoover zij op het in artikel 2, 
onder 2, omschreven gebied werkzaam zijn, 
door aanwijzing van den Boerenleider 
in den Nederlandschen Landstand worden 
opgelost of daarbij aangesloten dan we! war
den ontbonden. 

Artikel 4. 
( 1) Aan het hoofd van den N ederland

schen Landstand staat de Boerenleider. Hij 
vertegenwoordigt den Landstand zoo in al~ 
buiten rechte. 

(2) D e Boerenleider regelt de inwendige 
organisatie van den Nederlandschen Land
stand door het geven van een statuut. 

Artikel 5. 
(1) H et staatstoezicht op den Neder

landschen Landstand berust bij den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij. 

(2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij vaar
digt de ter uitvoering dezer verordening noo
dige voorschriften uit. Deze worden in de 
Nederlandsche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 6. 
Deze verordenmg treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 October 1941. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-lNQUART. 

N °. 197. 

22 October 194,. DERDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 108/1940 (Vierde Ver
ordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied). (Verordeningenblad, Stuk 44.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Fi.ihrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Aan artikel I der Verordening No. 108/ 
1940 (Vierde Verordening betreffende bij
zondere maatregelen op administratiefrech
telijk gebied) wordt onder 15 het volgende 
toegevoegd: 

,,15) den Boerenleider van den Neder
landschen Landstand." 
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§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kU!idung in Kraft. 

D en Haag, am 22. Oktober 1941. 
Der Reichskommissar fur die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 198. 

22. Oktober z94z. VERORDNUNG des 
R eichskommissars flir die besetzten nie
derlandischen Gebiete uber die Rege
lung der Berufsausubung der Juden. 
(Verordnungsblatt , Stuck 44.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers Uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ I, 

Die AusUbung einer beruflichen, gewerb
lichen oder sonstigen, auf Erwerb gerichteten 
Tatigkeit durch Juden kann durch Verwal
tungsanordnung genehmigungspflichtig oder 
von Bedingungen abhangig gemacht oder 
untersagt werden. Dabei konnen gleichzeitig 
Bestimmungen Uber die Beendigung und Ab
wicklung von Arbeitsvertragen getroffen 
werden, in denen die durch die Verwaltungs
anordnung betroffene Person beteiligt ist. 

§ 2, 

(1) Die Verwaltungsanordnungen wer
den vom Reichskommissar flir die besetzten 
niederlandischen Gebiete (Generalkommis
sar flir Finanz und Wirtschaft) oder der von 
ihm beauftragten Stelle erlassen. Sie konnen 
sich auf Personengruppen oder auf einzelne 
Personen beziehen. · 

(2) Verwaltungsanordnungen, die sich auf 
Personengruppen beziehen, werden im Ver
ordnungsblatt flir die besetzten niederlandi
schen Gebiete verkUndet, soweit im Ein
zelfall nicht eine andere Art der Verkiindung 
angeordnet wird. 

§ 3. 
Die auf Grund des§ 2 der Verordnung Nr. 

137/1940 uber die Regelung der rechtlichen 
und finanziellen Verhaltnisse von Beamten, 
Angestellten und Arbeitern sowie gewisser 
beeideter Personen erlassenen Verwaltungs
anordnungen bleiben unberUhrt. 

§ 4 . 
Auf die Entlassung eines Juden, finden die 

Bestimmungen der Ersten Ausfiihrungsvor
schrift (Nr. 9/1940) zur Verordnung Nr. 
8/~940) uber Arbeitsbeschrankungen in der 
Fassung der Verordnung Nr. 64/1940 k eine 
Anwendung. 

§ 5. 
Ein Arbeitgeber kann einen Arbeitsvertrag 

mit einem Juden mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ersten eines jeden Kalender-
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Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's -Gravenhage, 22 October 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N °. 198. 

22 October z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de re
geling van het uitoefenen van een be
roep door joden. (Verordeningenblad, 
Stuk 44.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1 . 

Het uitoefenen van een werkzaamheid als 
beroep, in een bedrijf, dan wel meer in het 
algemeen om daarmede geld te verdienen, 
door joden kan door instructie afhankelijk 
worden gesteld van een vergunning of van 
voorwaarden of wel worden verboden. Daar
bij kunnen tegelijkertijd bepalingen omtrent 
het beeindigen en afwikkelen van die ar
beidsovereenkomsten worden gegeven, waar
in de door de instructie getroffen persoon 
partij is. 

Artikel 2 . 

(1) De instructies worden uitgevaardigd 
door den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken) 
of door den door dezen aan te wijzen dienst. 
Zij kunnen betrekking hebben op groepen 
van personen of op afzonderlijke personen. 

(2) l nstructies, die op groepen van per
sonen betrekking hebben, worden in het Ver
ordeningenblad voor het bezette Nederland
sche gebied afgekondigd, voor zoover niet in 
een afzonderlijk geval een andere wijze van 
afkondiging wordt voorgeschreven. 

Artikel 3. 
De op grond van artikel 2 der Verordening 

No. 137/I940 betreffende de regeling van de 
rechtspositie ( rechtliche und iinanzie/le Ver
hiiltnisse) van ambtenaren en overig perso
neel, alsmede van bepaalde beeedigde perso
n en, uitgevaardigde instructies blijven on
aangetast . 

Artikel 4. 
Op het ontslag van een jood vindt het be

paalde in het Eerste Uitvoeringsbesluit (No. 
9/1940) ingevolge de Verordening No. 811940 
b etreffende het beperken van werk, zooals 
gewijzigd bij Besluit No. 64/I940, geen toe
passing. 

Artikel 5. 
Een werkgever kan een arbeidsovereen

komst met een jood, met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van drie maanden, te-
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monats kUndigen, wenn nach Rechtsvor
-schrift oder Vertrag die KUndigungsfrist 
Hinger ist oder der Vertrag durch Zeitablauf 
an einem nach dem 31. Januar 1942 liegen
den Tag enden wlirde. 

§ 6. 
Der G eneralsekretar im Ministerium flir 

Soziale Angelegenheiten kann den Anspruch 
eines Juden, seiner Witwe oder seiner hin
terbliebenen Nachkommen au£ Ruhegehalt 
oder au£ Hinterbliebenenflirsorge gegen den 
Arbeitgeber in einen Anspruch au£ eine ein
malige Abfindung umwandeln, soweit der 
Arbeitgeber es beantragt. Der Generalsekre
tiir kann dabei bestimmen, dass die Abfin
dung in R aten gezahlt werde. 

§ 7. 
(1) Endet das Arbeitsverhaltnis e ines 

jUdischen Arbeitnehmers und stehen infolge 
dieser Beendigung dem Juden oder einer an
deren Person andere als die im § 6 bezeich
neten Ansprliche gegen den Arbeitgeber zu, 
so tritt an die Stelle dieser Anspriiche eine 
Abfindung, die au£ der Grundlage d es Ent
geltes berechnet wird, das dem Juden flir 
den Ietzten Monat seiner Tatigkeit zustand. 
Die Abfindung betragt bei einer ununter
brochenen Dauer des Arbeitsverhaltnisses 

r) von h ochstens flinf J ahren das Ein
fache; 

2) von Uber flinf bis zu hochstens zehn 
J ahren das Eineinhalbfache; 

3) von Uber zehn bis zu hochstens funf
zehn Jahren das Zweifache; 

4) von Uber fiinfzehn bis zu hochstens 
zwanzig Jahren das Dreifache; 

5) von Uber zwanzig bis zu hochstens 
flinfundzwanzig J ahren das Viereinhalbfache 
und 

6) von Uber flinfundzwanzig Jahren das 
Sechsfache 
des Monatsentgeltes. 

(2) Die Abfindung ist, soweit sie das 
Dreifache des Monatsentgeltes nicht Uber
steigt, bei der · Beendigung des Arbeitsver
hal tnisses fiillig; in den Fallen des Absatzes 
r, Ziffer 5, kann der Rest in zwei, in den 
Fallen des Absatzes r, Ziffer 6, in drei mo
natlichen im Voraus zahlbaren Teilbetragen 
geleistet werden. 

(3) D ie Bestimmungen der Absatze r 
und 2 gelten nicht, falls der abzufindende 
Anspruch geringer ist als die Abfindung. So
weit der abzufindende Betrag aus wieder
kehrenden Leistungen besteht, wird flir den 
Vergleich mit der Abfindung angenom:nen, 
dass die wiederkehrenden Leistungen wah
rend hochstens dreier Jahre gezahlt worden 
waren. Zwischenzins.en bleiben unberiicksich
tigt. 

§ 8. 
Jude im Sinne dieser Verordnung ist eine 

Person, die gemass den Bestimmungen des 
§ 4 der Verordnung No. 189/1940 Uber die 

gen den eersten dag van elke kalendermaand 
opzeggen, voor het geval de opzeggingster
mijn volgens rechtsvoorschrift dan wel over
eenkomst !anger is , of de overeenkomst door 
het verstrijken van tijd op een na 31 Januari 
1942 vallenden dag zou eindigen. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Sociale Zaken kan de aanspraak 
van een jood, van zijn weduwe dan wel van 
zijn nakomelingschap op p ensioen of op ver
zorging zijner nagelaten betrekkingen jegens 
zijn werkgever veranderen in een aanspraak 
op een eenmalige schadeloosstelling, voor het 
geval de werkgever dit verzoekt. De Secre
taris-Generaal kan hierbij bepalen, dat de 
schadeloosstelling in termijnen zal worden 
betaald. 

Artikel 7. 
(r) Eindigt de arbeidsovereenkomst van 

een joodschen werknemer en heeft de jood 
of een antler p e rsoon t en gevolge van deze 
beeindiging recht op andere dan de in artikel 
6 bedoelde aanspraken jegens den werkgever, 
dan treedt in de plaats van deze aanspraken 
een schadeloosstelling, welke berekend wordt 
op basis van de wedde, waarop de jood over 
de Iaatste maand van zijn werkzaamheid 
recht had. Deze schadeloosstelling bedraagt 
bij een ononderbroken duur van de arbeids
overeenkomst: 

r) van ten hoogste vijf jaren het enkel
voudige ; 

2) van meer dan vijf tot ten hoogste tien 
jaren het anderhalfvoudige; 

3) van meer dan tien tot ten hoogste vijf
tien jaren het tweevoudige; 

4) van meer dan vijftien tot ten hoogste 
twintig jaren het drievoudige; 

5) van meer dan twintig tot ten hoogste 
vij f en twintig jaren het vier en een halfvou
dige; 

6) van meer dan vijf en twintig jaren 
het zesvoudige 
van de maandelijksche wedde. 

(2) De schadeloosstelling vervalt, voor 
zoover deze niet hooger is dan het drievoud 
van de maandelijksche wedde bij de beein
diging van de arbeidsovereenkomst; in ge
vallen, als bedoeld in lid r , onder 5, kan het 
overblijvende dee! in twee termijnen, in ge
vallen, als bedoeld in lid 1, onder 6, in drie 
termijnen bij vooruitbetaling worden uitge
keerd. 

(3) Het in de leden 1 en 2 bepaalde vindt 
geen toepassing voor het geval de in het eer
ste lid bedoelde aanspraak geringer is dan 
de schadeloosstelling. Voor zoover het eerst
bedoelde bedrag uit periodieke prestaties be
staat, wordt, ter vergelijking met de schade
Ioosstelling, aangenomen, dat de periodieke 
prestaties gedurende ten hoogste drie jaren • 
zouden zijn verricht. Tusschenrente wordt 
niet in aanmerking genomen. 

Artikel 8. 
Jood in den zin dezer verordening is hij 

die op grond van het bepaalde in artikel 4 
der Verordening No. 189/1940 betreffende 
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Anmeldung van Untemehmen Jude ist oder 
als Jude gilt. 

§ 9. 
(r) Der Reichskommissar £Ur die besetz

ten niederliindischen Gebiete (Generalkom
missar £Ur Finanz und Wirtschaft) trifft die 
zur DurchfUhrung dieser Verordnung erfor
derlichen Massnahmen. Er kann die ihm 
zustehenden Befugnisse iibertragen. 

(2) Der Reichskommissar (Generalkom
missar £Ur Finanz und Wirtschaft) kann iiber 
Zweifelsfragen, die sich aus der Anwendung 
der Vorschriften dieser Verordnung ergeben, 
allgemein rechtsverbindliche Entscheidungen 
treffen. 

§ ro. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
D en Haag, am 22. Oktober 1941. 

Der Reichskomrnissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N° . 199. 

22. Oktober z94z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars £Ur die besetzten nie
derliindischen Gebiete i.iber die Betiiti
gung von Juden bei nichtwirtschaftli
chen Personenvereinigungen und Stift
ungen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 44.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fuh
rers iiber Ausiibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

Einem Juden ist es verboten, 
1) eine nichtwirtschaftliche Personen

vereinigung im Sinne der Verordnung N r. 
145/r940 i.iber die Erfassung nichtwirtschaft
licher Personenvereinigungen und Stiftungen 
z u grtinden, sich an der Gri.indung einer sol
chen Personenvereinigung zu beteiligen oder 
Mitglied einer solchen Personenvereinigung 
zu sein oder zu werden, es sei denn, dass die 
Personenvereinigung ausschliesslich J uden 
zu Mittgliedern hat; 

2) eine nichtwirtschaftliche Stiftung im 
Sinne der Verordnung Nr. 145/1940 zu er
richten, sich an der Errichtung einer solchen 
Stiftung zu beteiligen oder aus dem Vermo
gen einer solchen Stiftung mittelbar oder un
mittelbar Nutzen zu ziehen, es sei denn, dass 
die S tiftung ausschliesslich von Juden er

' richtet wird oder dass das Stiftungsvermogen 
ausschliesslich Juden zugutekommt; 

3) £Ur eine Personenvereinigung oder 
Stiftung tiitig zu sein, deren Mitglied er ge
miiss Ziffer 1 nicht sein oder aus deren Ver
mogen er gemtiss Ziffer 2 keinen Nutzen 
ziehen darf. 
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het aangeven van ondememingen jood is of 
als jood wordt aangemerkt. 

Artikel 9. 
(1) De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken) 
treft de ter uitvoering dezer verordening 
noodzakelijke maatregelen. Hij kan de hem 
toekomende bevoegdheden delegeeren. 

(2) De R ijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied (Commissaris-Ge
neraal voor Financien en Economische Za
ken) kan ten aanzien van twijfelgevallen, 
welke zich bij de toepassing der voorschrif
ten dezer verordening kunnen voordoen, al
gemeen geldende beslissingen nemen. 

Artikel ro. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 October 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 199. 

22 October z94z. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
deelnemen van joden aan vereenigingen 
van personen en stichtingen zonder eco
nomisch doe!. (Verordeningenblad, Stuk 
44.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fi.ihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van r8 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
Aan een jood is het verboden: 
1) een vereeniging van personen zonder 

economisch doel in den zin der Verordening 
No. 145/1940, houdende bepalingen ter ver
krijging van een overzicht ( Er/assung) van 
vereenigingen van personen en stichtingen 
zonder economisch doe!, op te richten, aan 
de oprichting ..ran een dergelijke vereeniging 
van personen dee! te nemen of lid van een 
dergelijke vereeniging van personen te zijn 
of te warden, tenzij de vereeniging van per
sonen uitsluitend joden als leden heeft; 

2) een stichting zonder economisch doe! 
in den zin der Verordening No. 145/1940 op 
te richten, aan de oprichting van een derge
Jijke stichting dee! te nemen of uit het ver
mogen van een dergelijke stichting direct of 
indirect voordeel te trekken, tenzij de stich
ting uitsluitend door joden is opgericht of 
het vermogen van de stichting uitsluitend 
joden ten goede komt; 

3) werkzaam te zijn voor een vereeni
ging van personen of stichting, waarvan hij 
op grond van het bepaalde onder 1 geen lid 
mag zijn of uit welker vermogen hij op grond 
van het bepaalde onder 2 geen voordeel mag 
trekken. 
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§ 2. 

(1) Ein Jude, der den Bestimmungen 
des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Haft bis zu 
sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
eintausend Gulden oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hands 
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 3. 
Jude im Sinne dieser Verordnung ist eine 

Person, die gemass den Bestimmungen des 
§ 4 der Verordnung Nr. 189/1940 uber die 
Anmeldung von Unternehmen Jude ist oder 
als Jude gilt. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am r. November 

1941 in Kraft. 
Den Haag, am 22. Oktober 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

N°. 200. 

22. Oktober 194I. VERORDNUNG des 
Re,chskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die Be
schaftigung in jud1schen Haushaltungen 
geregelt wird. ( Verordnungsblatt, Stuck 
44.) 

Auf Grund des § s des Erlasses des Fuh
rers uber Ausubung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) In Haushaltungen, in denen ein Jude 
Haushaltungsvorstand ist oder der Hausge
meinschaft standig oder zwar vorubergehend, 
jedoch ohne Unterbrechung fanger als vier 
Wochen angehort, diirfen nur Juden beschaf
tigt werden. 

(2) Im Sinne des Absatzes 1 ist 
1) Jude, wer gemass den B estimmungen 

des § 4 der Verordnung Nr. 189/1940 uber 
die Anmeldung von Unternehmen Jude ist 
oder als Jude gilt; 

2) in einer H aushaltung beschaftigt, wer, 
um dort Arbeiten zu leisten, ganz oder teil
weise auf Zeit oder dauernd in die Hausge
meinschaft aufgenommen ist oder wer, ohne 
in die Hausgemeinschaft aufgenommen zu 
sein, mit alltaglichen H aushaltsarbeiten oder 
anderen alltaglichen, mittelbar oder unmit
telbar mit dem Haushalt in Verbindung 
stehenden Arbei ten beschaftigt ist. 

(3) Abweichend von den Vorschriften 
des Absatzes 1 ist es zufassig, die Beschafti
gung auf Grund eines bestehenden Arbeits
verhaltnisses fortzusetzen 

1) vom Inkrafttn,ten dieser Verordnung 
bis zum 1. Januar 194:.,; 

2) von dem Zeitpunkt, zu dem der Um-

N°. 199-200 

Artikel 2. 

(1) E en jood, die in strijd handelt met 
het in artikel 1 bepaalde, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden en 
geldboete van ten hoogste een duizend gulden 
of met een dezer straffen. 

(2) Strafbare feiten, als bedoeld in het 
vorige lid, wordcn beschouwd als overtredin
gen. 

Artikel 3. 
Jood in den zin dezer verordening is hij 

die op grond van het bepaalde in artikel 4 
der Verordening No. 189/1940 betreffende 
het aangeven van ondernemingen jood is of 
als jood wordt aangemerkt. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt op 1 November 

1941 in werking. 
's-Gravenhage, 22 October 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 200 . 

22 October 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende rege
ling betreffende het doen verrichten van 
arbeids in joodschehuishoudingen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 44.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdhed~n in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Het is verboden niet-joden arbeid te 
doen verrichten in huishoudingen van gezin
nen, waarvan een jood het hoofd is of waar
van een jood blijvend dan we! tijdelijk, mits 
voor langeren tijd dan vier weken ononder
broken, dee! uitmaakt. 

(2) In den zin van het eerste lid : 
1) is jood: hij die op grond van het be

paalde in artikel 4 der Verordening No. 189/ 
1940 betreffende het aangeven van onder
nemingen jood is of als jood wordt aange
merkt; 

2) verricht arbeid in de huishouding van 
een gezin: hij die geheel of gedeeltelijk voor 
bepaalden of onbepaalden tijd in dat gezin 
is opgenomen, om in de huishouding daarvan 
arbeid te verrichten of die zich, zonder in het 
gezin te zijn opgenomen, met dagelijksche 
huishoudelijke werkzaamheden of met an
dere dagelijksche werkzaamheden, welke di 
rect of indirect met de huishouding in ver
band staan, bezighoudt. 

(3) In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde is het geoorloofd arbeid op grond 
van een reeds bestaande dienstbetrekking 
verder te doen verrichten : 

1) vanaf het tijdstip van inwerkingtre
ding dezer verordening tot 1 J anuari 1942 ; 

2) vanaf het tijdstip, waarop de omstan-



N°. 200-201 470 1941 

stand eintritt, der das Verbot nach Absatz 1 

begrlindet, bis zu dem Zeitpunkt, flir den der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhiiltnis nach die
sem Eintritt frlihestens klindigen kann, hoch
stens jedoch dreissig Tage Jang. 

§ 2. 

(1) Vertriige sind unwirksam, soweit sie 
die Verpflichtung zu einer nach § 1 verbo
tenen Beschiiftigung enthalten. 

(2) Die Tatsache, dass die Bestimmun
gen des§ 1, Absatz 1, auf ein Arbeitsverhiilt
nis anwendbar sind oder werden, stellt flir 
den Arbeitgeber keinen wichtigen Grund im 
Sinne des Artikels 1639p, Absatz 1, des nie
derliindischen BUrgerlichen Gesetzbuches 
dar. 

§ 3. 
(1) Wer den Vorschriften des§ 1 zuwider 

jemanden beschaftigt, wird mit Gefiingnis 
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 
zehntausend Gulden oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(2) Die Strafverfolgung einer Person, die 
weder deutscher noch niederliindischer 
Staatsangehoriger noch staatenlos ist, bedarf 
der Zustimmung des Reichskommissars flir 
die besetzten niederliindischen Gebiete. 

(3) Handlungen gemiiss Absatz 1 sind 
Straftaten im Sinne des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 52 /1940 Uber die D eutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/1941. 

§ 4• 
Der Reichskommissar flir die besetzten 

niederliindischen Gebiete (General-kommis
sar flir Verwaltung und Justiz) kann Be
freiung van den Vorschriften dieser Verord
nung erteilen. 

§ 5. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

· Verklindung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung Nr. 

231/,940 Uber die Beschiiftigung Deutscher 
in jUdischen Haushaltungen ausser Kraft. 

Den Haag, am 22. Oktoher 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
8EYSS-INQUART. 

N °. 201. 

,6. Oktober ,94z. ZWEITE DURCH
FUEHRUNGSVERORDNUNG des 
Generalsekretiirs im Ministerium fiir 
Soziale Angelegenheiten zur Kranken
kassenverordnung. (V.erordnungsblatt, 
Srock 44). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver-

digheid, op grand waarvan het in het eerste 
lid bedoelde verbod van toepassing wordt, 
ontstaat, tot het tijdstip, tegen hetwelk de 
werkgever de dienstbetrekking op zijn 
vroegst na het ontstaan dier omstandigheid 
kan opzeggen, ten hoogste echter tot dertig 
dagen nadien. 

Artikel 2. 

(1) Overeenkomsten zijn nietig, voor 
zoover zij de verplichting tot het verrichten 
van .arbeid in strijd met de verbodsbepalin
gen van artikel 1 inhouden. 

(2) Voor den werkgever wordt niet a ls 
dringende reden in den zin van artikel 1639p, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek beschouwd 
het feit, dat de bepalingen van het eerste lid 
van artikel 1 op die dienstbetrekking van 
toepassing zijn of warden. 

Artikel 3. 
(1) Hij die in strijd met het in artikel 1 

bepaalde iemand arbeid doet verrichten, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar en met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Het instellen van een strafvervolgin g 
tegen iemand, die noch de Duitsche nationa
liteit, noch deNederlandsche nationaliteitbe
zit, noch zonder nationaliteit is, kan slechts 
plaats vinden met toestemming van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. 

( 3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
warden beschouwd als delicten in den zin 
van het tweede lid van § 2 der Verordening 
No. 52/,940 betreffende de Duitsche rechter
lijke macht voor strafzaken, zooals deze ge
wijzigd is bij Verordening No. 123/1941. 

Artikel 4. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Bestuur en Justitie) kan vrijstelling van 
bepalingen dezer verordening verleenen. 

Artikel 5. 
(1) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Gelijktijdig treedt de Verordening 

No. 231/,940 betreffende het cloen verrichten 
van arbeid door Duitschers in joodsche huis
houdingen , buiten werking. 

's-Gravenhage, 22 October 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied, 
' SEYSS-!NQUART. 

N°. 201. 

,6 October ,94z. TWEEDE UITVOE-
. RINGSBESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van So
ciale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. ((Verordeningenblad, Stuk 
44.) 

Op grand van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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ordnung Nr. 3/1940 des R eichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen G,~biete 
wird zur Durchfiihrung der §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12 und 15 der Krankenkassenver
ordnung (Nr. 160/1941) verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Anerkennung und Zulassung. 

§ I. 

(1) Ueber Antrage auf Anerkennung als 
Krankenkasse und Zulassung als Allgemeine 
Krankenkasse cntscheidet der Generalsekre
tar im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten auf Vorschlag des Aufsichtskommis
sars fiir die Krankenkassen (im folgenden 
Aufsichtskommissar genannt) . 

(2) Der Aufsichtskommissar erstattet 
seinen Vorschlag nach Anhorung des Bei
rates. 

(3) Anerkennung und Zulassung werden 
im .,Nederlandsche Staatscourant" verof
fentlicht. 

§ 2, 

(1) Der Antrag auf Anerkennung als 
Krankenkasse und seine Beilagen haben zu 
enthalten: 

1) Name und Sitz der beantragenden 
Einrichtung; 

2) die Satzungen und Verwaltungs -
ordnungen der beantragenden Einrichtung; 

3) die Namen der gegenwartigen Leiter 
und Vorstandsmitglieder ; 

4) den ortlichen Wirkungsbereich, Uber 
den sich die Tatigkeit der Einrichtung er
streckt oder vom Tage der Anerkennung an 
erstrecken wird; 

5) die Zahl der unmittelbar Versicherten 
und, wenn moglich, die Zahl der mittelbar 
Versicherten; 

6) Abschriften der Vereinbarungen zwi
schen der Krankenkasse und den Personen 
und Einrichtungen, die bei der Gewahrung 
der Leistungen der Krankenpflege zur Mit
wirkung herangezogen werden; 

7) Unterlagen, die Rechte und Pflichten 
der Versicherten naher regeln ; 

8) Unterlagen, die einen Einblick in den 
Haushaltsplan und die finanziellen Ergeb
nisse der Kranke nkasse gewahren, darunter 
beglaubigte Abschriften der Bilanzen und 

_der Gewinn- und Verlustrechnungen der 
letzten drei J ahre oder, sofern sole he nicht 
aufgestellt warden sind, moglichst genaue 
Angaben Uber die finanziellen Ergebnisse 
dieser drei J ahre. 

(2) Dern Antrag auf Zulassung als All
gemeine Krankenkasse sind ausser den im 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen solche Un
, terlagen beizufi.igen, aus denen hervorgeht. 
dass die in oder auf Grund der Krankenkas
senverordnung den Allgemeinen Kranken
kassen vorgeschriebenen Leistungen gewahr
leistet sind; soweit ein solcher Nachweis 
nicht erbracht werden kann, ist dies zu be
grilnden. 

(3) Wenn der Aufsichtskommissar es zur 
richtigen Beurteilung des Antrags auf An-

en 3 der Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt ter uitvoering van de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, II, 12 en 15 
van het Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941) 
bepaald: 

HOOFDSTUKI. 

Erkenni'ng en toelating. 

Artikel 1. 

(1) Op verzoeken om erkenning als zie
kenfonds en om toelating als Algemeen Zie
kenfonds wordt een beslissing genomen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, op voordracht van 
den Commissaris, belast met het toezicht op 
de ziekenfondsen (hiema te noemen Com
missaris). 

(2) De Commissaris doet zijn voordracht 
na den raad van bijstand te hebben gehoord. 

(3) · Erkenningen en toelatingen worden 
gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscou
rant. 

Artikel 2. 

(1) Een verzoek om erkenning als zie
kenfonds houdt in of gaat vergezeld van: 

r) naam en plaats van vestiging van de 
verzoekende instelling; 

2) statuten en reglementen van de ver
zoekende instelling ; 

3) de namen van de zitting hebbende 
hoof den en bestuurders; 

4) een aanduiding van het geographisch 
gebied, waarover de instelling haar werk
zaamheden uitstrekt of met ingang van den 
datum van erkenning zal uitstrekken; 

5) het aantal rechtstreeks-verzekerden 
en zoo mogelijk het aantal indirect-verzeker
den · 

6) afschriften van de overeenkomsten 
tusschen het ziekenfonds en de personen en 
instellingen, die bij het verleenen van genees
kundige verzorging hun medewerking aan de 
ziekenfondsen hebben te verleenen; 

7) bescheiden, waarin de rechten en ver
plichtingen van de verzekerden nader zijn 
geregeld; 

8) bescheiden, welke een inzicht geven in 
de begrooting en in de financieele resultaten 
van het ziekenfonds, daaronder begrepen ge
waarmerkte afschriften van de balansen en 
van de winst- en verliesrekeningen over de 
laatste drie jaren of, indien deze niet zijn 
opgemaakt, zoo nauwkeurig mogelijke gege
vens betreffende de financieele uitkomsten 
over die jaren. 

(2) B ij een verzoek om toelating als AI
gemeen Ziekenfonds worden, naast de in het 
vorig lid genoemde gegevens, bovendien 
overgelegd bescheiden, waaruit blijkt, dat de 
levering van de bij of ingevolge het Zieken
fondsenbesluit voor Algemeene Ziekenfond
sen verplicht gestelde verstrekkingen is ge
waarborgd; indien dat niet mogelijk is, wor
den de redenen daarvan vermeld. 

(3) Indien de Commissaris zulks voor 
een juiste beoordeeling van een ingediend 
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erkennung oder Zulassung fi.ir notig halt, 
· kann er noch andere als die in den Absatzen 

1 und 2 bezeichneten Unterlagen und Be
weismittel verlangen. 

ABSCHNITT II. 
Aulsicht. 

§ 3. 
(1) Die Leiter und Vorstandsmitglieder 

der Krankenkassen sind verpflichtet, 
1) dem Aufsic~tskommissar und den 

Personen, die in seinem Auftrag die Aufsicht 
durchfi.ihren, alle gewiinschten miindlichen 
oder schriftlichen Auskiinfte zu ertei len und 
Einsichtnahme in die Biicher und Schrift
stiicke zu gewahren, die sich auf die Ver
waltung der Krankenkasse beziehen; 

2) auf Verlangen des Aufsichtskommis
sars vor diesem oder dem Beirat zu er
scheinen; 

3) jahrlich iiber die finanzielle Geba
rung der Krankenkasse dem Aufsichtskom
missar unter Vorlage der Bilanz zum 31. D e
zember und der Gewinn- und Verlustrech
nung des abgelaufenen Rechnungsjahres so
wie eines Haushaltsplanes fi.ir das laufende 
Jahr Rechnung zu legen; 

4) jahrlich dem Aufsichtskommissar 
einen Tatigkeitsbericht iiber das abgelau
fene Jahr einzusenden. 

(2) Die Pflicht nach Absatz 1, Ziffer 1, 
und die Pflicht, auf Verlangen des Aufsichts
kommissars vor diesem oder dem Beirat zu 
erscheinen, erstreckt sich auch auf ausge
schiedene Leiter und Vorstandsmitglieder 
sowie auf Bedienstete und ehemalige Be
dienstete einer Krankenkasse. 

(3) Die dazu vom Aufsichtskommissar 
bevollmachtigten Personen diirfen zu jeder 
Zeit jeden Ort betreten, wo sich mutmass
lich Biicher oder Schriftstiicke befinden, die 
sich auf die Verwaltung einer Krankenkasse 
beziehen. 

(4) Wird den im Absatz 2 bezeichneten 
Personen bei der Ausiibung der Befugnis 
nach Absatz 3 nach Vorzeigung ihrer Voll
macht der Zutritt verweigert, so diirfen sie 
sich ihn notigenfalls mit Hilfe der Staats
oder Gemeindepolizei verschaffen. 

(5) Orte, die zugleich Wohnung oder 
nur durch eine Wohnung hindurch zugang
lich sind, betreten sie gegen den Willen des 
Bewohners nur in Begleitung eines Fahn
dungsbeamten, der mit einem besonderen 
schriftlichen Auftrag des Amtsrichters (kan
tonrechter ), eines Polizeikommissars oder 
des Biirgermeisters der Gemeinde ausgestat
tet ist. 

(6) Ueber das Betreten nimmt der be
gleitende Fahndungsbeamte eine Nieder
schrift auf, die innerhalb von achtundvier
zig Stunden demjenigen, dessen Wohnung 
betreten worden ist, abschriftlich mitgeteilt 
wird. 

verzoek om erkenning of toelating noodzake
lijk acht, kan hij het overleggen van verdere 
bescheiden en gegevens verlangen. 

HOOFDSTUK II. 
Toezicht. 
Artikel 3. 

(1) D e hoofden en bestuurders van een 
ziekenfonds zijn verplicht : 

1) den Commissaris en den personen, die 
vanwege den Commissaris toezicht op de 
ziekenfondsen uitoefenen, alle ter zake ge
wenschte mondelinge of schriftelijke inlich
tingen te verstrekken en inzage te geven van 
de boeken en de bescheiden, welke betrek
king hebben op het beheer van het zieken
fonds; 

2) op vordering van den Commissaris 
voor dezen of in de vergadering van den raad 
van bijstand te verschijnen; 

3) jaarlijks van het door hen gevoerde 
financieele beheer van het ziekenfonds aan 
den Commissaris rekening en verantwoording 
over te leggen, onder overlegging van de ba
lans per 31 December en van de winst- en 
verliesrekening van het afgeloopen boekjaar, 
alsmede van de begrooting voor het loopende 
jaar; 

4) jaarlijks aan den Commissaris te zen
den een verslag van de werkzaamheden van 
het ziekenfonds, betreffende het afgeloopen 
jaar. 

(2) D e verplichting, omschreven in het 
eerste lid, onder r, en de verplichting om op 
vordering van den Commissaris voor dezen 
of in de vergadering van den raad van bij
stand te verschijnen, rusten ook op degenen, 
die hoofd of bestuurder van een ziekenfonds 
zijn geweest, alsmede op de in dienst van een 
ziekenfonds zijnde of geweest zijnde perso
nen. 

(3) D e daartoe door den Commissaris 
gemachtigde personen mogen te alien tijde 
elke plaats betreden, waar zich boeken of 
bescheiden, welke betrekking hebben op het 
beheer van een ziekenfonds, bevinden of wor
den vermoed zich te bevinden. 

(4) Wordt den personen, bedoeld in het 
tweede lid, bij de uitoefening van de in het 
derde lid omschreven bevoegdheid, nadat zij 
hun machtiging hebben getoond, de toegang 
geweigerd, dan kunnen zij zich dien zoo noo
dig verschaffen door het inroepen van de 
hulp van Rijks- of gemeentepolitie. 

(5) In plaatsen, welke tevens een woning 
of alleen door een woning toegankelijk zijn, 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan vergezeld van een opsporings
ambtenaar, die is voorzien van een schrifte
lijken bijzonderen last van den kantonrech
ter, van een commissaris van politie of van 
den burgemeester der gemeente. 

(6) Van het binnentreden wordt door 
den vergezellenden opsporingsambtenaarpro
ces-verbaal opgemaakt, hetwelk binnen twee
maal vier en twintig uur aan dengene, wiens 
woning is betreden, in afschrift wordt mede
gedeeld. 
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§ 4· 
Unbeschadet der Bestimmungen anderer 

Gesetze oder gesetzlicher Vorschriften un
terliegen der U-enehmigung des Aufsichts
kommissars die Satzungen und Verwaltung~·
ordnungen der Krankenkassen, die Regelun
gen iiber die R echte und Pflichten der bei 
den Krankenkassen Versicherten, die Ver
einbarungen zwischen den Krankenkassen 
und den Personen und Einrichtungen, die 
bei der Gewahrung der Leistungen der 
Krankenpflege von den Krankenkassen zur 
Mitwirkung herangezogen werden, sowie die 
Aenderungen dieserSatzungen, Verwaltungs
ordnungen, Regelungen und Vereinbarungen. 

!i 5. 
(1) Der Aufsichtskommissar ist befugt, 

Le11:ern und Vorstanasmitgheaern der Kran
kenkassen zur zweckmass1gen Erfiillung der 
Tatigkeit dieser b:inncnrnngen We1sungen 
zu ene1len 

(z) l::Sei einer Weisung im Sinne des Ab
satzes 1 setzt cter Aurs,cntskommissar eine 
Fnst zur Srellungnanme test. Wenn inner
halo der fes[gesetzten Frist keme Antwort 
einlangt oder wenn der Aufsichtskommissar 
die ernaltene Stellungnahme fiir unbefrie 
digend halt, kann er sicn zur Veroffent
hcnung semer We1sung entschliessen. 

(31 Vor Veri:iffentlichung hort der Auf
sicnrskommissar den l::Seirat; falls eme Stel
lungnanme vorliegt, 1st d1ese dem Beirat 
m1tzute1len. 

(4) Die Veroffentlichung erfolgt im 
.,!>leaerlanasche Staatscourant" sow1e in 
einer oaer menreren vom Aurs1chtskommis
sar zu oestimmenden L-eitungen oaer Z:eit 
scnritten. • 

(5) Uer Beschluss auf Veroffentlichung 
einer We1sung 1st aem Leiter oder den Vor
standsm1tgheaern aer betreitenden Kran
kenkasse mmoestens zwei \Iv ocnen vor der 
Verottentlicnuug mitzute1len. 1Jer Auts1chts
komm1ssar kann im ~mzelfall auch ktirzere 
Fnsten setzen. 

§ 6. 
(1) Die Vercinigung von Krankenkas

sen, die m1t der \.Jeoenragung von Verbind
lichke1ten Versicnerten geg1::,moer veroun
den ist, kann nur m1t Z:usnmmung des Auf
sichtskommissars errolgeu. 

(z) Halt der Auts1chtskommissar die 
Veremigung bestimmter Krankenkassen fiir 
notwe11mg, so kann er von sich aus die L eiter 
und Vorstandsmitglieder d1eser Krankenkas
sen autfordern, innerhalb emer von ihm be
stimmten Frist den Antrag auf Veremigung 
zu stellen. 

(3) Kommen die Leiter oder Vorstands
mitglieder von Krankenkassen nicht inner
halb der festgese tzten Frist einer Aufforde
rung im Sinne des Absatzes 2 nach, so kann 
der Aufsichtskommissar dem Generalsekre-

Artikel 4. 
Onverminderd de bij andere wetten of wet

telijke voorschriften gestelde bepalingen zijn 
aan de goedkeuring van den Commissaris on
derworpen de statuten en reglementen van 
ziekenfondsen, de regelingen van de rechten 
en verplichtingen van verzekerden bij zie
kenfondsen, de overeenkomsten tusschen de 
ziekenfondsen en de personen en instellingen, 
die bij het verleenen van geneeskundige ver
zorging hun medewerking aan de ziekenfond
sen hebben te verleenen, alsmede wijzigingen 
in die statuten, reglementen, regelingen en 
overeenkomsten. 

Artikel 5. 
(1) De Commissaris is bevoegd aan hoof

den en bestuurders van ziekenfondsen aan
wijzingen te verstrekken in het belang van 
een doeltreffende vervulling van de werk
zaamheid dier instellingen. 

(2) Bij het verstrekken van een aanwij
zing, als bedoeld in het eerste lid, stelt de 
Commissaris een termijn vast, binnen welken 

·de hoofden of bestuurders hem hun meening 
omtrent de aangelegenheid, waarop de aan
wijzing bet rekking heeft, kunnen kenbaar 
maken. Indien binnen den vastgestelden ter
mijn geen antwoord wordt ontvangen of in
" <lien de Commissa"ris het ontvangen antwoord 
onbevredigend acht, kan hij besluiten tot 
openbaarmaking van zijn aanwijzing. 

(3) Alvorens tot openbaarmaking over 
te gaan, hoort de Commissaris den raad van 
bijstand; indien antwoord is ingezonden, 
wordt <lit door hem aan den raad van bij
stand overgelegd. 

(4) Openbaarmaking geschiedt in de Ne
derlandsche Staatscourant, alsmede in een of 
meer door den Commissaris aan te w ijzen 
nieuwsbladen en/of tijdschriften. 

(5) Van een besluit tot openbaarmaking 
van een aanwijzing wordt aan de hoofden of 
bestuurders van het betreffende ziekenfonds, 
ten minste twee weken voordat tot publica
tie wordt overgegaan, mededeeling gedaan; 
de 'Commissaris kan in bijzondere gevallen 
dezen termijn verkorten. 

Artikel 6. 
(1) Samenvoeging van ziekenfondsen, 

welke gepaard gaat met de overdracht van 
verbintenissen jegens verzekerden, kan 
slechts geschieden met toestemming van den 
Commissaris. 

(2) lndien de Commissaris van oordeel 
is, dat samenvoeging van bepaalde zieken
fondsen noodzakelijk is, k an hij ambtshalve 
de hoofden of bestuurders van die zieken
fondsen uitnoodigen binnen een door hem 
vastgestelden termijn een gezamenlijk voor
stel tot samenvoeging van die ziekenfondsen 
aan hem te doen. 

(3) lndien hoofden of bestuurders van 
ziekenfondsen in gebreke blijven binnen den 
vastgestelden termijn te voldoen aan een uit
noodiging, als bedoeld in het tweede lid, kan 
de Commissaris een voordracht tot samen-
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tar im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten die Vereinigung der betreffenden 
Krankenkassen vorschlagen. 

(4) Der Aufsichtskommissar teilt den 
Leitem oder Vorstandsmitgliedern der be
treffenden Krankenkassen einen Vorschlag 
im Sinne des Absatzes 3 vor seiner Weiter
leitung an den Generalsekretiir im Ministe
rium fi.ir Soziale Angelegenheiten zur be
fristeten Stellungnahme mit. 

(s) Werden gegen den Vorschlag Be
denken erhoben, so hort der Aufsichtskom
missar vor <lessen Weiterleitung an den Ge
neralsekretiir im Ministerium filr Soziale 
Angelegenheiten den Beirat. 

(6) Die Anordnung des Generalsekre
tiirs im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten zur Vereinigung von Krankenkassen 
hat gleichzeitig die naheren Bedingungen zu 
enthalten. 

( 7) Bei der Vereinigung von Kranken
kassen bleiben die Rechtsverhaltnisse zwi
schen Dritten und den aufgenommenen Kas
sen aufrecht mit der Massgabe, dass die auf
nehmenden oder bei der Vereinigung neu 
errichteten Kassen an die Stelle der aufge
nommenen treten. 

§ 7. 
(r) Wenn eine Krankenkasse einer Wei

sung des Aufsichtskommissars keine Folge 
gibt, groblich oder wiederholt den gesetz
lichen Vorschriften fiir die Krankenkassen 
zuwider handelt oder nicht in der Lage ist, 
ihre Verpflichtungen zu erfUllen, kann sie 
vom Generalsekretiir im Ministerium fiir 
Soziale Angelegenheiten auf Vorschlag des 
Aufsichtskommissars aufgelost werden. 

(2) Der Aufsichtskommissar teilt den 
Leitern oder Vorstandsmitgliedern der be
treffenden Krankenkassen seinen Vorschlag 
im Sinne des Absatzes r vor seiner Weiter
leitung an den Generalsekretar im Ministe
rium fiir Soziale Angelegenheiten zur be
fristeten Stellungnahme mit. 

(3) Werden gegen den Vorschlag Beden
ken erhoben, so hort der Aufsichtskommis
sar vor dessen Weiterleitung an den Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Soziale An
gelegenheiten den Beirat. 

(4) Die Anordnung des Generalsekre
tars im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten zur Auflosung einer Krankenkasse hat 
gleichzeitig die naheren Bedingungen zu ent
halten. 

§ 8. 
(1) Streitigkeiten Uber die Gewahrung 

arztlicher, pharmazeutischer, zahnarztlicher 
und geburtiirztlicher Hilfe oder von Kran
kenhauspflege zwischen 

r) Krankenkassen und Vereinigungen 
von Krankenkassen unter sich; 

2) Krankenkassen und Personen und 
Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung 
Uber die Erbringung der obenbezeichneten 
Leistungen besteht, 
konnen von den Beteiligten dem Aufsichts-

voeging van de betreffende ziekenfondsen 
doen aan den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken. 

(4) De Commissaris deelt den hoofden of 
bestuurders van de betreffende ziekenfond
sen zijn voordracht, als bedoeld in het derde 
lid, mede, alvorens deze te doen, opdat zij 
binnen een vastgestelden termijn bedenkin
gen kunnen inbrengen. 

(s) Worden bedenkingen ingebracht, dan 
hoort de Commissaris den raad van b ijstand, 
alvorens zijn voordracht aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken te doen. 

(6) Een besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
tot samenvoeging van ziekenfondsen regelt 
tevens de wijze, waarop de samenvoeging zal 
geschieden. 

( 7) Bij samenvoeging van ziekenfondsen 
gaan alle rechten, welke derden ontleenen 
aan, en alle verplichtingen, welke derden heb
ben jegens ziekenfondsen, welke ophouden 
te bestaan, van rechtswege over op het bij 
de samenvoeging betrokken ziekenfonds, het
welk blijft bestaan of hetwelk door de sa
menvoeging wordt opgericht. 

Artikel 7. 
(1) Indien een ziekenfonds geen gevolg 

geeft aan een aanwijzing van den Commis
saris, in ernstige mate of herhaaldelijk de 
wettelijke voorschriften betreffende de zie
kenfondsen overtreedt of niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen, kan het door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken op daartoe strekken
de voordracht van den Commissaris worden 
ontbonden. 

(2) De Commissaris deelt den hoofden 
of bestuurders van het betreffende zieken
fonds zijn voordracht, als bedoeld in het eer
ste lid, mede, alvorens deze te doen , opdat 
zij binnen een vastgestelden termijn beden
kingen kunnen inbrengen. 

(3) Worden bedenkingen ingebracht, dan 
hoort de Commissaris den raad van bijstand, 
alvorens zijn voordracht aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken te doen. 

(4) Een besluit van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken tot ontbinding van een ziekenfonds re
gelt tevens de wijze, waarop de ontbinding 
zal geschieden. 

Artiket 8. 
(r) Geschillen betreffende de verstrek

king van geneeskundige, pharmaceutische, 
tandheelkundige en verloskundige verzor
ging of van verpleging in ziekeninrichtingen 
tusschen: 

1) ziekenfondsen of vereenigingen van 
ziekenfondsen onderling; 

2) ziekenfondsen en personen of instel
lingen, met welke een overeenkomst over de 
levering van de hiervoren genoemde ver
strekkingen bestaat, 
kunnen door belanghebbende aan den Com-
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kommissar vorgelegt werden; auf <lessen 
Aufforderung mi.issen sie ihm vorgelegt wer
den. 

(2) In den im Absatz x angeftihrten 
Fallen werden auch alle Schriftsti.icke, die 
zur richtigen Erkenntnis der Streitigkeit bei
tragen ki:innen, urschriftlich oder in beglau
bigter Abschrift vorgelegt. 

(3) Der Aufsichtskommissar vermittelt 
die Schlichtung der ihm vorgelegten Strei
tigkeiten. Er berticksichtigt dabei die Be
lange aller mit der Tatigkeit der Kranken
kassen in Verbindung stehenden P ersonen 
und Einrichtungen. 

§ g. 
(x) Die anerkannten Krankenkassen ha

hen jahrlich dem Staat eine Aufsichtsge
bi.ihr zu zahlen, die nach vom Aufsichtskom
rnissar aufzustellenden Richtlinien entspre
chend den Einnahmen des vorangegangenen 
J ahres berechnet wird. 

(2) Die Allgemeinen Krankenkassen ha
hen zu der Gebi.ihr nach Absatz 1 einen Zu
-schlag zu zahlen, der nach den vom Auf
sichtskommissar aufzustellenden Richtlinien 
entsprechend der Zahl der Versicherten (un
mittelbar und mittelbar Versicherten) im 
vorangegangenen Jahr berechnet wird. 

(3) Krankenkassen, die der Aufsichts 
kommissar mit der Ri.ickversicherung im 
Sinne des § 16 beauftragt hat, haben zu der 
Gebi.ihr nach Absatz x einen Zuschlag zu 
zahlen, der nach den vom Aufsichtskommis
sar aufzustellenden Richtlinien unter Be
ri.icksichtigung des bei ihnen im vorange
gangenen Jahr riickversicherten Gesamtbe
trages berechnet wird. 

(4) Die vom Aufsichtskommissar nach 
den Absatzen x bis 3 aufgestellten Richt
linien bedi.irfen der Genehmigung des Ge
neralsekretiirs im Ministerium fi.ir Soziale 
Angelegenhei ten. 

(s) Wenn die Aufsichtsgebi.ihr oder der 
Zuschlag nach den Absatzen 1 bis 3 bis zu 

.dem vom Aufsichtskommissar festgesetzt en 
Falligkeitstag nicht bezahlt wird, wird die 
Krankenkasse, die in Verzug ist, schriftlich 
gemahnt, innerhalb von vierzehn Tagen nach 
dem Tage der Mahnung ihren Verpflichtun
_gen nachzukommen . Folgt dieser Mahnung 
nicht innerhalb dieser Frist die Zahlung, so 
kann der Aufsichtskommissar einen mit dem 
Recht zur sofortigen Vollstreckung verbun
-denen Zwangsbefehl erlassen. Der Zwangs
befehl wird zugestellt und vollzogen nach 
dem in der Zivilprozessordnung (Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering) fi.ir Ur
teile und beglaubigte Titel vorgeschriebenen 
Verfahren und kann im ganzen Staatsgebiet 
vollzogen werden. 

ABSCHNITT III. 

Hi:ichsteinkommen. 

§ IO. 

J ede Krankenkasse gibt in der Satzung 
oder in _der Verwaltungsordnung das fi.ir die 

missaris worden voorgelegd; op uitnoodiging 
van den Commissaris worden zij hem voor
gelegd. 

(2) In de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid, worden alle bescheiden, welke kunnen 
bijdragen tot een juist inzicht in den a ard 
van een geschil of gewaarmerkte afschriften 
daarvan, mede ter kennis gebracht. 

(3) De Commissaris verleent bemidde
ling tot oplossing van de hem voorgelegde 
geschillen. Hij houdt daarbij rekening met 
de belangen van alle bij de werkzaamheid 
van de ziekenfondsen betrokken personen en 
instellingen. 

Artikel g. 
(x) D e erkende ziekenfondsen zijn jaar

lijks aan het Rijk een geldelijke bijdrage ver
schuldigd, welke overeenkomstig door den 
Commissaris nader te stellen regelen naar 
gelang van hun inkomsten in het voorgaande 
jaar wordt berekend. 

(2) D e Algemeene Ziekenfondsen zijn 
jaarlijks bovendien, behalve de bijdrage, be
doeld in het eerste lid, aan het Rijk een toe
slag verschuldigd, welke overeenkomstig door 
den Commissaris nader te stellen regelen naar 
gelang van het aantal personen, dat bij hen 
rechtstreeks of indirect was verzekerd, in het 
voorgaande jaar wordt berekend. 

(3) De ziekenfondsen, welke door den 
Commissaris zijn aangewezen voor herverze
kering, als bedoeld in artikel 16, zijn, be
halve de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
bovendien aan het Rijk een toeslag verschul
digd, welke overeenkomstig door den Com
missaris nader te stellen regelen naar gelang 
van het totale bedrag, dat bij hen door her
verzekering was verzekerd in het voorafgaan
de jaar, wordt berekend. 

(4) De door den Commissaris overeen
komstig de vorige leden nader t e stellen re
gelen behoeven de goedkeuring van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement van 
Sociale Zaken. 

(s) In geval een bijdrage of toeslag, als 
bedoeld in het eerste tot en met het derde 
lid, niet is voldaan op den daarvoor vastge
stelden vervaldag, wordt het ziekenfonds, 
hetwelk in gebreke is, schriftelijk aange
maand om alsnog binnen veertien dagen na 
de dagteekening van den dienstbrief zijn ver
plichting na te komen. Wordt deze aanma
ning niet binnen den gestelden termijn door 
betaling gevolgd, dan kan de Commissaris 
een dwangbevel uitvaardigen, medebrengen
de het recht van parate executie, hetwelk 
wordt beteekend en ten uitvoer gelegd op de 
wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering t en aanzien van vonnissen 
en authentieke akten voorgeschreven, en 
hetwelk in het geheele Rijk kan worden ten 
uitvoer gelegd. 

HOOFDSTUK III. 

I nkomensgrens. 

Artikel xo. 
Elk ziekenfon-ds stelt in zijn statuten of re

glernenten een inkomensgrens vast, boven 
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Zulassung der Versicherten geltende Hochst
einkommen an, wobei 3, Absatz r, der 
Krankenkassenverordnung zu berticksichti
gen ist. 

ABSCHNITT IV. 

Verwaltung. 
§ II. 

Wenn bei einer Krankenkasse Personen 
im Sinne des § 3 der Krankenkassenverord
nung versichert sind, wird diese Versiche
rung getrennt gefiihrt; dies gilt auch fur die 
Vermogensverwal tun g. 

§ 12 . 

Der Generalsekretar im Ministerium ftir 
Soziale Angelegenheiten erlasst nahere Vor
schriften iiber die Verwaltung Allgemeiner 
Krankenkassen. 

ABSCHNITT V. 

Angehi:irige. 
§ 13. 

(r) Angehorige im Sinne des § 3, Absatz 
2, der Krankenkassenverordnung sind die im 
gemeinsamen Haushalt des unmittelbar Ver
sicherten lebenden Personen, auf die sich 
nach den Bestimmungen des Btirgerlichen 
Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) seine 
Unterhaltspflicht erstreckt sowie die zu sei
ner Familie gehorigen Stief- und Pflegekin
der; Kinder (Stief- und Pflegekinder) zah
len jedoch nur zu den Angehorigen, wenn sie 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben. 

(2) Unmittelbar Versicherte gelten in 
keinem F alle als Angehorige. 

ABSCHNITT VI. 

Leistungen der AJ/gemeinen Krankenkassen. 

§ 14. 
Die im § 3 der Krankenkassenverordnung 

bezeichneten Versicherten haben Anspruch 
auf die folgenden Leistungen: 

r) vollstandige hausarztliche Hilfe - im 
Hause des Patienten wie ,in der Sprechstun
de - mit Einschluss der Geburtsh11fe, so
fern keine Hebamme zur Verfiigung steht, 
und ausserordentliche Geburtsh1lte auf An
trag der behandelnden Hebamme; 

2) vollstandige facha rztliche Hilfe - auf 
Antrag des H a usarzt es - sowohl im Hause 
des Patienten wie in der S prechstunde <lurch 
Facharzte, die auf Grund einer vom Auf
sichtskommissar fes tzust ellenden Regelung 
als solche anerkannt sind, durch nicht fiir 
die Krankenkassen verpflichtete Facharzte 
jedoch erst nach Zustimmung des Vorstan
des der Krankenkasse oder des Vertrauens
arztes; 

3) zahnarztliche Hilfe nach systema
tisch-rationellen Grundsatzen nach den fol 
genden Bestimmungen: 

a) Konsultation, Extraktion, Wundbe
handlung, Inzision und Entfemen von Zahn
stein ohne Zuzahlung durch den Versicher
ten; 

welke geen verzekerden wo.rden toegelaten, 
zulks met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, van het Ziekenfondsen
besluit. 

HOOFD STUK IV. 

Administratie. 
Artikel II. 

Indien bij een ziekenfonds personen, als: 
bedoeld in artikel 3 van het Ziekenfondsen
besluit, zijn verzekerd, wordt een afzonder
lijke administratie van deze verzekering ge
voerd; dit geldt ook voor het vermogensbe
heer. 

Artikel 12 . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken stelt nadere voor
schriften vast betreffende de administratie 
van Algemeene Ziekenfondsen. 

HOOFDSTUK V. 

Gezinsleden. 
Artikel 13. 

(r) Als gezinsleden in den zin van arti
kel 3, tweede lid, van het Ziekenfondsenbe
sluit worden beschouwd de tot het gezin van 
den rechtstreeks-verzekerde behoorende per
sonen, jegens wie hij volgens de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek onderhouds
plichtig is, en de tot zijn gezin behoorende 
stief- en pleegkinderen , met dien verstande, 
dat kinderen (onder wie stief- en pleegkin
deren begrepen) slechts in aanmerking ko
men, indien zij den leeftijd van 16 jaar nog 
niet hebben bereikt. 

(2) Rechtstreeks-verzekerden worden in 
geen geval beschouwd als gezinsleden. 

HOOFDSTUK VI. 

Verstrekkingen bij Algemeene 
Ziekeniondsen. 

Artikel 14. 

De verzekerden, bedoeld in artikel 3 van 
het Ziekenfondsenbesluit, hebben recht op 
de volgende verstrekkingen : 

r) volledige hulp door een huisarts, zoo
wel ten huize van den patient als op spreek
uur, waarbij inbegrepen verloskundige hulp, 
voor zoover geen vroedvrouw beschikbaar is, 
en buitengewone verloskundige hulp op ver
zoek van de behandelende vroedvrouw; 

2) volledige hulp op verzoek van den 
huisarts, zoowel ten huize van den patient 
als op spreekuur, te ve rleenen door specia
listen, die ingevolge een door den Commis
saris te treffen regeling als zoodanig zijn er
kend, zulks evenwel niet, voor zoove r het 
betreft nie t aan het ziekenfonds verbonden 
specialisten, dan na machtiging vanwege het 
bestuur van het ziekenfonds of van den con
troleerend-geneesheer ; 

3) tandheelkundige hulp volgens syste
matisch-rationeele beginselen naar de vol
gende regelen: 

a) consult, extractie, wondbehandeling, 
incisie en verwijdering van tandsteen, zonder 
bijbetaling door den verzekerde; 



1941 477 

b) konservierende und prothetische Hil
fe gegen Zuzahlung nach Massgabe der vom 
Aufsichtskommissar festzusetzendenBestim
mungen; 

c) R ontgenaufnahmen gegen Zuzahlung 
nach Massgabe der vom Aufsichtskommissar 
festzusetzenden Bestimmungen; 

4) Geburtshilfe durch eine Hebamme, 
wenn diese zur VerfUgung steht; 

5) vollstandige Krankenhauspflege bis 
zu 42 Pflegetagen je Krankheitsfall, jedoch 
nur auf arztliche Anweisung und unter Auf
sicht des Vorstandes der Krankenkasse oder 
des Vertrauensarztes; 

6) Beitrag zu den Kosten der Pflege in 
Sanatorien £Ur Tuberkulosepatienten bis zu 
-einem Jahr und bis zu einem vom Aufsichts
kommissar zu bestimmenden Betrag, wenn 
die Pflege auf Antrag eines Beratungsstel
lenarztes erfolgt; 

7) alle Heil- und Verbandsmittel mit der 
Massgabe, dass £Ur Markenartikel bei glei
cher Wirksamkeit das Lokopraparat zu ver
ordnen ist, und dass Einschrankungen mit 
Genehmigung des Aufsichtskommissars ge
macht werden konnen; 

8) aussere Heilverfahren nach den vom 
Aufsichtskommissar festzusetzenden Bestim
mungen ; 

9) die folgenden anderen• Mittel im Sin
ne des § 5 der Krankenkassenverordnung, 
jedoch nur nach Zustimmung des Vorstandes 
oder des Vertrauensarztes und bis zu vom 
Aufsichtskommissar festzusetzenden H ochst
betragen: 

a) Brillen in Modell-Montur; 
b) klinstliche Augen; 
c) Bruchbiinder; 
d) Bauchbander; 
e) Gummistrlimpfe; 
f) orthopadisches Schuhwerk flir starke 

Verbildungen auf Verordnung eines Ortho
paden; 

g) greifbare Fusstlitzen nach Gipsmodell 
auf Verordnung eines Orthopaden; 

h) Stlitzringe; 
i) grosere Apparate wie Korsetts, klinst

liche Glieder, Krlicken, Trageurinale, Anus
Bandagen usw. 

§ 15. 
Das Sterbegeld nach § 6 der Krankenkas

senverordnung betragt £Ur Versicherte im 
Sinne des § 3 jener Verordnung mindestens 
fUnfzig Gulden, £Ur Kinder unter zwei Jah
ren mindestens dreissig Gulden. 

§ 16. 
(1) Allgeme ine Krankenkassen sind ver

pf!ichtet, sich wegen der Kosten der im § 14, 
Ziff em 5 und 6, genannten Leistungen bei den 
vom Aufsichtskommissar zu bestimmenden 
Krankenkassen und wegen der Kosten des 
im § 15 genannten Sterbegeldes bei Lebens
versicherungsgesellschaften zu versichem. 

b) conserveerende en prothetische hulr, 
tegen bijbetalingen volgens door den Com
missaris vast te stellen regelen; 

c) rontgenphoto's tegen bijbetalingen 
volgens door den Commissaris te stellen re
gelen; 

4) verloskundige hulp door een vroed
vrouw, indien deze beschikbaar is; 

5) volledige verpleging. en behandeling 
in een ziekenhuis voor den tijd van ten hoog
ste 42 verpleegdagen per geval, echter a lleen 
op medische indicatie en onder toezicht van
wege het bestuur van het ziekenfonds of van 
den controleerend-geneesheer ; 

6) tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in een sanatorium voor tuberculose
lijders voor den tijd van ten hoogste een jaar 
en tot een door den Commissaris te bepalen 
b edrag, mits de verpleging heeft plaats ge
vonden op advies van een consultatiebureau
arts; 

7) alle genees- en verbandmiddelen, met 
dien verstande, dat voor merkartikelen bij 
gelijke werkzaamheid bet loco-preparaat 
moet worden voorges.chreven, alsmede, dat 
door den Commissaris goed te keuren beper
kingen kunnen worden gesteld; 

8) uitwendige geneeswijzen volgens door 
den Commissaris te stellen regelen; 

9) andere middelen, als bedoeld in arti
kel 5 van het Ziekenfondsenbesluit, zooals 
die hieronder zijn omschreven, doch slechts 
na machtiging vanwege het bestuur of van 
den controleerend-geneesheer en tot door 
den Commissaris bij nadere regeling vast tc 
stellen maximum-bedragen: 

a) brillen in model-montuur; 
b) kunstoogen; 
c) breukbanden; 
d) buikbanden; 
e) elastieken kousen; 
f) orthopaedisch schoeisel voor sterke 

misvormingen, alleen op voorschrift van een 
orthopaed; 

g) steunzolen uit voorraad volgens gips
model, alleen op voorschrift van een ortho
paed; 

h) steunringen; 
i) grootere apparaten, als corsetten, 

kunstledematen, krukken, draagurinalen, 
anus-bandages, enz. 

Artikel 15. 
D e uitkeering bij overlijden, bedoeld in 

artikel 6 van het Ziekenfondsenbesluit, be
draagt voor verzekerden , als bedoeld in arti
kel 3 van dat besluit, ten minste vijftig gul
den; echter voor indirect-verzekerden bene
den den lee ftijd van 2 jaar ten minste dertig 
gulden. 

Artikel 16. 
(1) Algemeene Ziekenfondsen zijn ver

plicht zich wegens de kosten van de in arti 
kel 14, onder 5 en 6, genoemde verstrekkin
gen te verzekeren bij daarvoor door den 
Commissaris aan te wijzen ziekenfondsen en 
wegens die der in artikel 15 bedoelde uitkee
ring bij overlij den bij levensverzekering
maatschappijen. 
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(2) Abweichend von Absatz r kann der 
Aufsichtskommissar genehmigen, dass Kran
kenkassen das Wagnis fiir die im Absatz r 
bezeichneten Kosten selbst tragen. 

ABSCHNITT VII. 

Der Beitrag bei AllgemeinenKrankenkassen. 
§ 17. 

(1) D en im § 9, Absatz 2, der Kranken
kassenverordnung bezeichneten Beitrag 
(Priimie) setzt der Generalsekretiir im Mi
nisterium fiir Soziale Angelegenheiten all
jiihrlich auf Vorschlag des Aufsichtskommis
sars fest. 

(2) Vor Erstattung des Vorschlages hart 
der Aufsichtskommissar den Beirat. 

§ 18. 
(1) Der Beitrag nach § 17 darf das fiir 

die Sicherstellung der in den §§ 14 und 15 
bezeichneten Leistungen notwendige Aus
mass nicht iiberschreiten. 

(2) Fiir andere als die im Absatz 1 an
gefiihrten Zwecke darf ein Beitrag nicht er
hoben werden. 

§ 19. 
(1) D er Beitrag nach § 17 betriigt hach

stens 6 vom Hundert des Lohnes im Sinne 
des Krankenversicherungsgesetzes. 

(2) Wenn die Erhebung eines Beitrags 
von 6 vom Hundert des Lohnes zur Sicher
stellung der in den~~ 14 und 15 bezeichneten 
Leistungen nicht ausreicht, sind die Leistun
gen entsprechend einzuschriinken. 

(3) Einschriinkungen im Sinne des Ab
satzes 2 werden vom Generalsekretiir im 
Ministerium fiir Soziale Angelegenheiten 
auf Vorschlag des Aufsichtskommissars an
geordnet. 

(4) Vor Erstattung des Vorschlags im 
Sinne des Absatzes 3 hart der Aufsichtskom
missar den Beirat. 

§ 20. 

(1) Den Beitrag nach § 17 erheben die 
Trager der gesetzlichen Krankenversiche
rung von den Arbeitgebern der unmittelbar 
Versicherte,11. 

(2) Der Beitrag steht dem Beitrag nach 
den Vorschriften des Krankenversicherungs
gesetzes gleich. Fiir seine Einhebung gelten 
die Bestimmungen des genannten Gesetzes 
entsprechend. Der Generalsekretiir im Mi
nisterium fiir Soziale Angelegenheiten kann 
niihere Vorschriften iiber die Einhebung er
lassen. 

§ 2I. 

(1) Die zu Lasten der Arbeitgeber auf 
Grund des § 20 erhobenen Beitragsbetriige 
fiihren die genannten Krankenversicherungs
triiger an einen Ausgleichsfonds ab, den der 
Aufsichtskommissar fiir die Krankenkassen 
verwaltet-

(2) D en gemass Absatz 1 eingegangenen 
Gesamtbetrag verteilt der Aufsichtskommis
sar halbjiihrig auf die Allgemeinen Kranken
kassen im Verhiiltnis der ihnen angeschlos
senen Gesamtzahlen unmittelbar und mit
telbar Versicherter. 

(2) In afwijking v an het bepaalde in ,het 
eerste lid, kan de Commissaris aan bepaalde 
ziekenfondsen toestaan het risico ter zake 
van genoemde kosten zelf te dragen. 

HOOFDSTUK VII. 

De premie bij Algemeene Ziekenfondsen. 
Artikel 17. 

(1) De premie, bedoeld in artikel 9, twee
de lid, van het Ziekenfondsenbesluit, wordt 
jaarlij ks V,lstgesteld door den Secretaris- Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken op voordracht van den Commissaris. 

(2) Alvorens zoodanige voordracht te 
doen, hoort de Commissaris den raad van 
bijstand. 

Artikel 18. 
(1) De in artikel 17 bedoelde premie 

wordt niet hooger vastgesteld dan noodig is 
voor het bekostigen van de verstrekkingen, 
genoemd in de artikelen 14 en 15. 

(2) Voor andere doeleinden dan die, be
doeld in het eerste lid, wordt geen premie 
geheven. 

Artikel 19. 
(1) De in artikel 17 bedoelde premie be

draagt ten hoogste 6 % van het loon in den 
zin van de Ziektewet. 

(2) Voor zoover een premieheffing van 
6 % van het loon niet voldoende is om alle 
verstrekkingen, genoemd in de artikelen 14 
en 15, te bekostigen, wordeo die verstrek
kingen dienovereenkomstig beperkt. 

(3) Beperkingen, als bedoeld in het twee
de lid, warden vastgesteld door den· Secreta
ris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, op voordracht van den Com
missaris. 

(4) Alvorens een voordracht, als bedoeld 
in het derde lid, te doen, hoort de Commis
saris den raad van bijstand. 

Artikel 20. 

(r) D e in artikel 17 bedoelde premie 
wordt bij de werkgevers van de rechtstrteks
verzekerden geind door de uitvoeringsorga
nen van de wettelijke ziekteverzekering. 

(2) D e in artikel 17 bedoelde premie 
wordt beschouwd als premie overeenkomstig 
de bepalingen van de Ziektewet. Voor haar 
invordering zijn de bepalingen van die wet 
van overeenkomstige toepassing. De Secre
t aris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken kan nadere voorschriften geven 
betreffende de invordering. 

Artikel 21 . 

(1) De bij de werkgevers ingevolge arti
kel 20 ge1nde premiebedragen worden door 
de uitvoeringsorganen van de wettelijke ziek
teverzekering gestort in een verevenings
fonds, dat wordt beheerd door den Commis
saris. 

(2) De ingevolge het eerste lid ontvan
gen bedragen warden elk half jaar door den 
Commissaris verdeeld over de Algemeene 
Ziekenfondsen, naar evenredigheid van de 
bij hen aangesloten totaal-aantallen recht
streeks- en indirect-verzekerden. 
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(3) Allgemeinen Krankenkassen konnen 
nach den vom Aufsichtskommissa r zu er
lassenden Vorschriften Vorschilsse aus dem 
Ausgleichsfonds gewahrt werden. 

ABSCHNITT VIII. 

Angaben. 

§ 22. 

Arbeitgeber und unmittelbar Versicherte 
haben alle Meldungen zu erstatten, die zur 
Sicherstellung einer ordnungsmassigen 
Durchfilhrung der gesetzlichen Vorschriften 
Uber die Krankenkassen <lurch Anordnung 
des Generalsekretars im Ministerium fur 
Soziale Angelegenheiten vorgeschrieben 
sind. 

ABSCHNITT IX. 

Strafbestimniungen. 

§ 23. 
Wer eine ihm nach § 22 auferlegte Pflicht 

nicht erfilllt, wird mit Haft bis zu einem 
Monat oder Gelclstrafe bis zu einhundert 
bestraft. 

§ 24. 
Wer den nach § ro, Absatz 1, der Kran

kenkassenverordnung ihm zur Last fallen
den bezahlten oder geschuldeten Beitrag 
einem Versicherten oder frilher Versicherten 
vom Lohn abzieht oder auf eine andere Wei
se hereinbringt, wird mit Haft bis zu einem 
Monat oder Geldstrafe bis zu einhundert 
Gulden bestraft. 

§ 25. 
Wer einer der Pflichten nach § 3, Absatze 

1 und 2 , nicht genilgt, wird mit Haft bis zu 
drei Monaten oder Geldstrafe bis zu ein
tausend Gulden bestraft. 

§ 26. 
Wer ohne Anerkennung nach § 1 als Kran

kenkasse Tatigkeiten zum .Zwecke der 
Durchfilhrung der Versicherung von Perso
nen filr den Fall der Krankheit in dem in 
der Krankenkassenverordnung festgesetzten 
Mindestumfang a usilbt, wird mit Gefangnis 
bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
filnftausend Gulden bestraft. 

§ 27. 
Wer die Bezeichnung ,.Allgem eine Kran

kenkasse" ( A/gemeen Ziekenfonds) im Sin
ne des § II, Absatz 4, der Krankenkassen
verordnung missbraucht, wird mit Gefang
nis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 
zehntausend Gulden bestraft. 

§ 28. 
Wer in einer nach § 3, Absatze 1 und 2, 

von ihm geforderten Auskunft oder in einer 
M eldung, zu der er nach § 22 verpflichtet 
ist, vorsatzlich Unwahres erklart, wird mit 
Gefangnis bis zu zwei J ahren bestraft. 

(3) Aan Algemeene Ziekenfondsen kun
nen volgens nader door den Commissaris te 
stellen regelen uit het vereveningsforlds voor
schotten worden verleend. 

HOOFDSTUK VIII. 

Opgaven. 

Artikel 22. 

De werkgevers en de rechtstreeks-verze
kerden zijn verplicht alle aangiften te doen, 
welke ter verzekering van een behoorlijke 
uitvoe ring van de wettelijke voorschriften 
betreffende de ziekenfondsen bij besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken zijn bepaald. 

HOOFDSTUK IX. 

Strafbepalingen. 

Artikel 23. 
Hij die niet voldoet aan een hem krach

tens artikel 22 opgelegde verplichting, wordt 
gestraft met hechtenis van t en hoogste een 
ma~nd of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

Artikel 24. 
Hij die krachten's artikel ro, eerste lid, van 

het Ziekenfondsenbesluit voor zijn rekening 
komende betaalde of verschuldigde premie 
afhoudt van of op eenige andere wijze ver
haalt op een verzekerde of gewezen verze
kerde, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van t en 
hoogste honderd gulden. 

Artikel 25. 
Hij die niet voldoet aan een der verplich

tingen, omschreven in artikel 3, eerste en 
tweede lid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 26. 
Hij die werkzaamheden uitoefent, welker 

doe! is de uitvoering van de verzekering van 
personen in geval van ziekte overeenkomstig 
de in het Ziekenfondsenbesluit vastgestelde 
minimum-eischen, zonder dat hij is erkend 
als ziekenfonds op d e wijze, omschreven in 
artikel 1, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste vijfduizend gulden. 

Artikel 27. 
Hij die de benaming ,.Algemeen Zieken

fonds" in den zin van artikel u, vierde lid, 
van het Ziekenfondsenbesluit voert, zonder 
daartoe gerechtigd t e zijn, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste tienduizend gul
den. 

Artikel 28. 
Hij die in een bij artikel 3,eerste entweede 

lid, van hem gevorderde inlichting of in een 
aangifte, waartoe hij krachtens artikel 22 is 
verplicht, opzettelijk een valsche opgave 
doet, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren. 
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§ 29. 
Wird die Straftat von einer juristischen 

Person veriibt, ist der Leiter oder Geschafts
fiihrer dieser Rechtsperson strafbar; wenn 
die Straftat von einer offentlichrechtlichen 
Korperschaft veri.ibt wird, ist strafbar, wer 
die unmittelbare Leitung der betreffenden 
Dienststelle innehat. 

§ 30. 
Bei Zuwiderhandlung gegen § 23 oder § 

24 kann Haft bis zu zwei Monaten oder 
Geldstrafe bis zu zweihundert Gulden ver
hangt werden, wenn seit einer rechtskrafti 
gen Verurteilung des Schuldigen wegen einer 
gleichen Tat noch nicht zwei Jahre vergan
gen sind. 

§ 31. 
Die nach den §§ 26, 27 und 28 strafbaren 

Taten sind Verbrechen ( misdrijven), die 
nach den §§ 23, 24 und 25 strafbaren Taten 
sind Uebertretungen ( overtredingen). 

ABSCHNITT X. 
Uebergangsbestimmungen. 

§ 32. 
Die in dem im § 33, Absatz 1, festgesetz

ten Zeitpunkt bestehenden Versicherungen 
der nach den Vorschriften der Krankenkas
senverordnung als unmittelbar oder mittel
bar versichert geltenden Personen auf die 
Leistungen nach § 14 enden mit diesem Zeit
punkt. 

§ 33. 
(1) Die irn § 10, Absatz 1, der Kranken

kassenverordnung festgesetzte Pflicht zur 
Beitragszahlung beginnt am ersten Tag der 
ersten vollstandigen Lohnperiode im Monat 
November 1941. 

(2) Von diesem Zeitpunkt angefangen, 
hat der Arbeitgeber die Halfte des im § 34 
festgesetzten Beitrages vorn Lohn des un
mittelbar Versicherten einzubehalten. In 
dem im Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt 
beginnt gleichfalls die Pflicht der Arbeitge
ber, den auf sie und auf die unmittelbar Ver
sicherten entfallenden Beitragsanteil an die 
Trager der gesetzlichen Krankenversiche
rung abzufiihren. 

§ 34. 

Der Beitrag nach § 17 betragt fiir das Jahr 
1941 4 vom Hundert des Lohnes im Sinne 
des Krankenversicherungsgesetzes. 

§ 35. 
(1) Nach dem Krankenversicherungs

gesetz Versicherungspflichtige haben sich 
vor dern 16. November 1941 als unmittelbar 
Versicherte bei einer von ihnen zu wahlen
den Allgerneinen Krankenkasse anzurnelden, 
deren Tatigkeit sich auf die Gerneinde ihres 
tatsachlichen Aufenthaltsortes erstreckt. 

(2) Absatz 1 gilt auch fiir die bis zu dern 
irn § 33, Absatz 1, bezeichneten Tag frei
willig angeschlossenen und nummehr versi-

Artikel 29. 
lngeval het strafbaar feit is gepleegd door 

een rechtspersoon , is strafbaar het hoofd of 
de bestuurder van dien rechtspersoon; inge
val het strafbaar feit is gepleegd door een 
publiekrechtelijk lichaam, is strafbaar de 
persoon, die de onmiddellijke leiding heeft 
van den betrokken dienst. 

Artikel 30. 
Bij overtreding van een der artikelen 23 of 

24 kan hechtenis van ten hoogste twee maan
den of geldboete van ten hoogste tweehon
derd gulden worden opgelegd, indien tijdens 
het plegen van het feit nog geen twee jaren 
zijn verloopen, sedert een veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijk feit onherroepe
lijk is geworden. 

Artikel 31. 
D e feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 

26, 27 en 28, worden beschouwd als misdrij
ven, de feiten, strafbaar gesteld in de arti
kelen 23, 24 en 25, als overtredingen. 

HOOFDSTUK X. 
O vergansbepalingen. 

Artikel 32. 
De tot den dag, bedoeld in artikel 33, eer

ste lid, bestaande verzekeringen van perso
nen, die volgens de bepalingen van het Zie
kenfondsenbesluit rechtstreeks- of indirect
verzekerden zijn, eindigen, voor zoover zij 
betrekking hebben op verstrekkingen, als be
doeld in artikel 14, op genoemd tijdstip. 

Artikel 33. 
(1) De verplichting tot premiebetaling, 

bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Zie
kenfondsenbesluit, neemt een aanvang op 
den eersten dag van de eerste voile loonperio
de in de maand November 1941. 

(2) Met ingang van den dag, bedoeld in 
het eerste lid, vangt de verplichting van de 
werkgevers tot het inhouden op het loon van 
de rechtstreeks-verzekerden van de helft van 
de in artikel 34 vastgestelde premie aan. Op 
dien dag neemt eveneens een aanvang de ver
plichting van de werkgevers tot het voldoen 
van het voor hun rekening en voor rekening 
van de rechtstreeks-verzekerden komende 
premie-aandeel aan de uitvoeringsorganen 
van de wettelijke ziekteverzekering. 

Artikel 34. 
De in artikel 1 7 bedoelde premie bedraagt 

voor het jaar 1941 4 % van het loon in den 
zin van de Ziektewet. 

Artikel 35. 
(1) Personen, ingevolge de Ziektewet ver

zekeringsplichtig, zijn verplicht zich v66r 16 
November 1941 als rechtstreeks-verzekerden 
aan tc melden bij een door hen te kiezen Al
gerneen Ziekenfonds, dat zijn werkzaarnheid 
uitstrekt over de gerneente van hun werke
lijke verblijfplaats. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is ook 
van toepassing voor degenen, die tot den dag, 
bedoeld in artikel 33, eerste lid, vrijwillig bij 
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cherungspflichtigen Mitglieder der Kran
kenkasse. 

§ 36. 
(1) Krankenkassen, die am 1. August 

1941 bereits bestanden haben, konnen ·auf 
Antrag mit Wirkung vom 1. November 1941, 
gegebenenfalls unter Auflagen, vorlaufig an
erkannt oder zugelassen werden. Hierbei gilt 
§ 1, Absatz 2, nicht. 

(2) Die vorlaufige Anerkennung oder 
Zulassung erlischt , wenn nicht bis spatestens 
30. Juni 1942 tiber den Antrag auf Anerken
nung oder Zulassung endgtiltig entschieden 
worden ist. 

(3) Andere als die im Absatz 1 bezeich
neten Krankenkassen konnen erst mit Wir
kung vom 1. Juli 1942 anerkannt oder zuge
lassen werden. In besonderen Fallen kann 
von dieser Bestimmung abgewichen werden. 

§ 37. 
(1) Die bis zum Tag des Inkrafttretens 

der Krankenk assenverordnung zwischen den 
Krankenkasen und den Aerzten, Zahnarzten, 
D entisten , Apothekem und Hebammen gel
tenden Vereinbarungen behalten ihre Gtil
tigkeit bis zu einem von Aufsichtskommissar 
naher zu bestimmenden Zeitpunkt. Sie kon
nen auf Anordnung des Aufsichtskommis 
sars auf andere Krankenkassen ausgedehnt 
werden. 

(2) Der Aufsichtskommissar kann Aerz
te, Zahnarzte, D entisten, Apotheker und 
Hebammen, die einer von ihnen eingegange
nen Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 

nicht oder nicht vollig entsprechen, - un
beschadet der Bestimmungen des Btirgerli
chen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) 
tiber die Nichterftillung von Verbindlichkei
t en - zur Zahlung einer von ihm zu bestim
m enden Geldbusse verpflichten, die jedoch 
eintausend Gulden nicht tiberschreiten darf. 

(.,) Bei der Auferlegung einer Geldbusse 
nach Absatz 2 setzt der Aufsichtskommissar 
eine Zahlungsfrist fest. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt § 9, Absatz 4, i.iber Mahnung und 
Eintreibung sinngemass. 

§ 38. 
Wahrend der Zeit der vorlaufigen Zulas

sung auf Grund des § 36 kann mit Zustim
mung des Aufsichtskommissars von den Be
stimmungen der §§ 14 und 15 abgewichen 
werden. 

§ 39· 
(1) P ersonen, die im Zeitpunkt der Ver

ktindung dieser Verordnung im Dienstver
haltnis zu einer Krankenkasse stehen, dtir
fen ohne Rticksicht auf die Art ihrer Ver
wendung aus Anlass der Anerkennung oder 
Zulassung nicht ohne Zustimmung des Auf
sichtskommissars entlassen werden, es sei 
denn, dass sie selbst ihre Entlassung nachge
s ucht haben. 

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten P er-

een ziekenfonds zijn verzekerd en in het ver
volg verzekeringsplichtig zijn. 

Artikel 36. 
( 1) Aan ziekenfondsen, welke op 1 

Augustus 1941 bestonden, kan met ingang 
van 1 November 1941 een voorloopige erken
ning of toelating worden verleend. Aan deze 
voorloopige erkenning of toelating kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Artikel 1 , 

tweede lid, is hierop niet van toepassing. 
(2) De voorloopige erkenning of toela

ting neemt een einde, wanneer niet uiterlijk 
op 30 Juni 1942 op het verzoek om erken
ning of toelating een definitieve beslissing is 
genomen. 

(~) Andere dan de in het eerste lid be
doelde ziekenfondsen kunnen eerst met in
gang van 1 Juli 1942 erkend of toegelaten 
worden, In bijzondere gevallen kan van deze 
bepaling worden afgeweken. 

Artikel 37. 
(1) De tot het tijdstip van.het in werking 

treden van het Ziekenfondsenbesluit tusschen 
de ziekenfondsen en de artsen, tandartsen, 
tandheelkundigen, apothekers en vroedvrou
wen geldende overeenkomsten blijven tot een 
nader door den Commissaris te bepalen tijd
stip van kracht. Zij kunnen door den Com
missaris voor andere ziekenfondsen van 
kracht worden verklaard. 

(2) De Commissaris kan aan artsen, 
tandartsen, tandheelkundigen, apothekers en 
vroedvrouwen, die een door hen aangegan e 
overeenkomst, als bedoeld in het eerste lid, 
niet of n iet geheel nakomen, onverminderd 
hetgeen is bepaald in het Burgerlij k Wetboek 
omtrent het niet nakomen van verbintenis
sen, de verplichting opleggen tot het storten 
in het vereveningsfonds van een door hem 
vast te stellen geldsbedrag, hetwelk niet hoo
ger kan zijn dan duizend gulden. 

(3 ) Bij het opleggen van een verplich
ting, als bedoeld in bet tweede lid, bepaalt 
de C ommis·saris een betalingstermijn, binnen 
welken aan de verplichting moet zijn voldaan. 
Na afloop van dien termijn zijn de bepalin
gen van artikel 9, vierde lid, betreffende aan
maning en invordering van overeenkomstige 
toepassi ng. 

ArtikeI 38. 
Gedurende het tijdperk van voorloopige 

toelating ingevolge artikel 36 kan v an het be
paalde in de artikelen 14 en 15 warden af
geweken, indien en voor zoover zulks door 
den Commissaris wordt goedgekeurd. 

Artikel 39. 
(1) Personen, die op het tijdstip van af

kondiging van dit besluit in dienstbetrekking 
zijn bij een ziekenfonds, worden naar aanlei
ding van de erkenning of toelating van dat 
ziekenfonds, ongeacht den aard van hun 
werkzaamheden, niet ongevraagd ontslagen 
dan met toestemming van den Commissaris. 

(2) Personen, als bedoeld in het eerste 
31 
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sonen haben, soweit sie entbehrlich sind, jede 
ihnen angebotene Beschaftigung anzuneh
men, die ihren Fahigkeiten entspricht ; <lurch 
die neue Beschaftigung darf der Gesamtbe
trag ihres Einkommens nur mit Zustimmung 
des Aufsichtskommissars geschmalert wer
den. 

ABSCHNITT XI. 

Schlussbestimmungen. 

§ 40. 
Der Aufsichtskommissar kann zur Durch

ftihrung dieser Verordnung nahere Vorschrif
ten erlassen, die im ,,Nederlandsche Staats
courant" veroffentlicht werden. 

§ 41. 

Diese Verordnung tritt am x. November 
1941 in Kraft. 

Den Haag, am 16. Oktober 1941. 

Der G.-S. im M in. fiir Soziale Ange
le{alenheiten (mit der Wahrnehmung 
der Geschafte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 202. 

24. Oktober 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars filr die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurch die 
Verordnung Nr. 13 6j1941 Uber die FUr
sorge filr Freiwillige bei der Deutschen 
Wehrmacht, der Waffen-SS und der 
Freiwilligen Legion Niederlande er
ganzt wird. ( Verordnungsblatt, StUck 
45) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Dern § 1 der Verordnung Nr. 136/i 941 
Uber die FUrsorge filr Freiwillige bei der 
deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und 
der Freiwilligen Legion Niederlande wird 
ein neuer Absatz 7 mit folgendem Wortlaut 
hinzugefilgt : 

,, (7) Die Bestimmungen der Absatze 1, 

4, 5 und 6 gelten auch filr die von der Waf
fen-SS zur kurzfristigen Ausbildung Einbe
rufenen ftir die Dauer dieser Ausbildung." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 24. Oktober 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

lid, wier diensten kunnen worden ontbeerd, 
zijn verplicht elke hun aangeboden tewerk
stelling te aanvaarden, welke overeenkomt 
met hun bekwaamheden; het totaalbedrag 
van hun inkomsten mag ten gevolge van de 
nieuwe tewerkstelling geen vermindering on
dergaan dan met toestemming van den Com
missaris. 

HOOFDSTUK XI. 

Slotbepalingen. 

Artikel 40. 

De Commissaris kan ter uitvoering van dit 
besluit nadere i-egelen stellen, welke worden 
openbaargemaakt in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Artikel 41. 

Dit besluit treedt op 1 November 1941 in 
werking. 

's- Gravenhage, 16 October 1941. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

N °. 202. 

24 October 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende aan
vulling der Verordening No. 136/1941 
betreffende den dienst van Nederlanders 
bij de Duitsche Weermacht, de ,,Waffen
SS" of het Vrijwilligerslegioen Neder
land. (Verordeningenblad, Stuk 45.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Aan artikel 1 der Verordening No. 136/ 
1941 betreffende den dienst van Nederlan
ders bij de Duitsche Weermacht, de ,,Waf
fen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Neder
land wordt een nieuw lid 7 toegevoegd, lui
dende: 

,, ( 7) Het bepaalde in de leden 1, 4, 5 en 
6 is eveneens van toepassing op personen, die 
door de ,,Waffen-SS" voor een opleiding van 
korten duur zijn opgeroepen, voor den duur 
dezer opleiding." 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 October 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 
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N°, 20 3. 

Oktober z94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Justiz und fiir Finanzen i.iber die Ein
tragung (overschrijving en inschrijving) 
von Urkunden in die offentlichen Re
gister. (Vei'Ordnungsblatt, Stiick 46.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/r940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
filr die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l, 

(1) Der Generalsekretar im Ministe
rium fiir Finanzen kann durch Vorschriften, 
die im ,,Nederlandsche Staatscourant" ver
kiindet werden, a nordnen, dass bei der Vor
lage einer Urkunde zur Eintragung (over
schrijving of inschrijving) in die offent
lichen Register ausserdem stets oder in den 
in diesen Vorschriften umschriebenen Fal
len eine Abschrift einzureichen ist, die be
stimmten Formerfordernissen geniigt; die 
Eintragung erfolgt sodann dadurch, dass 
eine Buchung ins Tageregister am Tage der 
Einreichung vorgenommen und die Ab
schrift in Verwahr genommen wird. 

(2) Wird den gemass Absatz 1 erlasse
nen Vorschriften nicht geniigt, so ist die 
Eintragung zu verweigern. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkiindung in Kraft. 

Den Haag, am 25. Oktober 1941. 
D er G.-S. im Min. li.ir justiz, 

SCHRIEKE. 

D er G.-S. im Min. li.ir Finanzen (mit der 
Wahrnehmun g der Geschaite beauftragt), 

H . F OSTMA. 

N °. 2 0 4. 

8. November 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fi.ir 
Justiz, wodurch die Verordnung Nr. 
88/1!)41 iiber die strafrechtliche UntP.r
suchung bestimmter Wirtschaftsstraf
sachen erganzt wird. (Verordnungsb/att, 
Stiick 46.) 

Auf Grund des § x der Verordnung Nr. 
23/x940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

Im § 4, Absatz 2, der Verordnung Nr. 
88/1941 iiber die strafrechtliche Unter . 
suchung bestimmter Wirtschaftsstrafsachen 
werden nach dem Wort ,,erlassen" die Wort;! 
,,und aufzuheben" eingefiigt. 

N°. 203. 

25 October z94z. BESLUI T van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Justitie en van Financien be
treffende de overschrijving en inschrij
ving van stukken in de openbare regis 
ters. (Verordeningenblad, Stuk 46.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23 / _ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financien kan bi.i in de Ne
derlandsche Staatscourant bekend te maken 
voorschriften bepalen, dat bij de aanbieding 
van een stuk ter overschrijving of inschrij
ving in de openbare registers steeds of in de 
gevallen, in de voorschriften omschreven,een 
afschrift van het stuk, voldoende aan bepaal
de vormvereischten, moet worden ingele
verd; de overschrijving of inschrijving ge
schiedt dan door boeking in het dagregister 
op den dag der inlevering en door inbewa
ringneming van het afschrift. 

(2) Wordt niet voldaan aan voorschrif
ten, gegeven krachtens · het eerste lid, zoo 
wordt de overschrijving of inschrijving ge
weigerd. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 2~ October 1941. 
De S.-G. van het Dep. van justitie, 

SCHRIEKE. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 

H. POSTMA. 

0
• 2 0 4 . 

8 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van .Tustitie, houdende aanvulling van 
het Besluit No. 88/1941 met betrekking 
tot het strafrechteliik onderzoek in be
paalde strafzaken, ·rakende het econo . 
misch !even. (Verordeningenblad, Stuk 
46.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
x940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

In artikel 4, lid 2, van het Besluit No. 88/ 
1941 met betrekking tot het strafrechtelijk 
onderzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch !even, worden na het woord 
,,gegeven" de woorden ,,en opgeheven" toe
gevoegd. 
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§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
VerkUundung in Kraft. 

D en Haag, am 8. November 1941. 
D er G.-S. im Min. fiir Justiz, 

SCHRIEKE. 

N°. 205. 

8. November z94z . VERORDNUNG des 
Generalsekretlirs im Ministerium flir 
Justiz, wodurch die Verordnung Nr. 
156/1941 Uber die Bestellung von Frie
densrichtern und die Einsetzung eines 
Friedensgerichtshofs erglinzt wird. 
(Verordnungsblatt, StUck 46.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemliss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederllindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 156/1941 Uber die Be
stellung von Friedensrichtern und die Ein
setzung eines Friedensgerichtshofs wird wie 
folgt erglinzt: 

I. 
Nach § 1 werden die folgende n §§ rn und 

1b eingefligt: 

,,§ 1a. 
· Der Generalsekretiir im Ministerium flir 

Justiz bestimmt aus den Protokollflihrern 
( griifiers), Unterprotokollflihrern ( substi
tuut-griffiers) und vereidigten Kanzlei
schreibern (klerken ter ~riffier) im Gerichts
bezirk jedes Friedensrichters einen zum 
ProtokollfUhrer, andere zu wahrnemenden 
Protokollflihrern flir die Behandlung der 
Sachen, flir die die Friedensrichter aus
schliesslich zustlindig sind; die so bestimm
t en Beamten sind im ganzen Gerichtsbezirk 
zustlindig. 

§ 1b. 
Die Generalstaatsanwlilte ( procureurs

generaal) bei den Oberlandesgerichten be
stimmen aus den Oberstaatsanwlilten (offi
cieren van justitie), Unterstaatsanwlilten 
( substituut-officieren van justitie) und 
Amtsanwlilten ( ambtenaren van het open
baar ministerie bij de kanfongerechten) des 
Oberlandesgerichtsbezirks einen zum Staats
anwalt, andere zu wahrnehmenden Staats
anwlilten flir die Behandlung der Sachen, 
flir die d ie Friedensrichter ausschliesslich 
zustlindig sind; die so bestimmten Beamten 
sind im ganzen Gerichtsbezirk zustlindig." 

II. 
Im § 5, Absatz 2, werden nach dem Wort 

,.erlassen" die Worte ,,und aufzuheben" ein
gefli~. 

III. 
.Nach § 5 werden die folgenden §§ 5a und 

5b eingefligt: 

Artikel 2. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 November 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
S CHRIEKE. 

N°. 205. 

8 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende aanvulling van 
het Besluit No. 156/1941, houdende de 
instelling van vrederechters en van een 
vredegerechtshof. (Verordeningenblad, 
Stuk 46.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

H et Besluit No. 156/1941, houdende de in
stelling van vrederechters en van een vrede
gerechtshof, wordt aangevuld als volgt: 

I. 
Na artikel 1 worden de volgcnde artike

len 1a en 1b ingevoegd: 

,,Artikel 1a. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie wijst uit de griffiers, sub
stituut-griffiers en beeedigde klerken ter 
griffie binnen het rechtsgebied van elken 
vrederechter een griffier en waarnemend 
griffiers aan, bevoegd binnen het geheele ge
bied, voor de behandeling van de zaken, 
waarvan de vrederechter bij uitsluiting ken
nis neemt. 

Artikel 1b. 
De procureurs-generaal bij de gerechtsho

ven wijzen ieder uit de officieren en substi
tuut-officieren en ambtenaren van het open
baar ministerie bij de kantongerechten bin
nen het rechtsgebied van het gerechtshof, 
waarbij hij is geplaatst, een officier van jus- . 
titie en waarnemend officieren van justitie 
aan, bevoegd binnen het geheele gebied, voor 
de behandeling van de zaken, waarvan de 
vrederechter, bevoegd binnen dit rechtsge
bied, bij uitsluiting kennis neemt." 

II. 
In artikel 5, lid 2, worden na het woord 

,,gegeven" de woo~d~n ,,en opgeheven" toe
gevoegd. 

III. 
Na artikel 5 worden de volgende artikelen 

- 5a en 5b ingevoegd: 
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,,§ 5a. 
Die Friedensrichter konnen Sitzungen an 

jedem Orte innerhalb ihres Gerichtsbezirks 
abhalten. Sie hestimmen, ob eine Sitzung 
ausserhalb des Gerichtssitzes stattfinden 
soll. 

§ 5b. 
Der G eneralsekretar in Ministerium fi.ir 

Justiz bestimmt aus den Richtern und stell
vertretenden Richtern der Landgerichte in
nerhalb des Gerichtsbezirks jedes Friedens
richters einen zum Untersuchungsrichter 
( rechter-comrnissaris), andere zu stellvertre
t enden Untersuchungsrichtern fi.ir die Be
handlung der Sachen, fi.ir die die Friedens
richter ausschliesslich zustandig sind ; die so 
bestimmten Richter sind im ganzen Ge
richtsbezirk zustandig." 

IV. 
Im § 7, Absatz 2, we·rden nach dem Wart 

,,bestimmt" die Worte ,,den Prasidenten des 
Friedensgerichtshofs," eingefi.igt. 

V. 
Nach § 7, Absatz 2, wird der folgende Ab

satz 2 a eingefi.igt: 
,, (2a) Der G eneralsekretar bestimmt aus 

den Protokollfi.ihrern, Unterprotokollfi.ih
rern und vereidigten Kanzleischreibern des 
Oberlandesgerichts in Den Haag einen zum 
Protokollfi.ihrer, andere zu wahrnehmenden 
Protokollfi.ihrern beim Friedensgerichtshof." 

VI. 
Im § 7 wird der folgende Absatz 4 hin

zugefi.igt: 
., (4) Der Generalsekretar kann G ene

raladvokaten bei einem Oberlandesgericht 
zu wahrnehmenden Generalstaatsanwalten 
beim Friedensgerichtshof bestimmen. Er 
kann einen Oberstaatsanwalt beauftragen, 
bestimmte Sachen vor dem Friedensgerichts
hof wahrzunehmen." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kilndung in Kraft. 

Den Haag, am 8. November 1941. 

Der G.-S . im Min. fiir Ju.stiz, 
SCHRIEKE. 

N °. 206. 

2r. Oktober 1941 . VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien 
fi.ir Finanzen und fi.ir Justiz Uber den 
Umlauf van amtlich nicht zugelassenen 
Zahlungsmitteln. (Verordnungsb/att, 
Stiick 46) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/I940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr . . l / 1940 des Reichskommissars 
filr die besetzten niederfandischen Gebiete 
wird verordnet: 

N°. 205-206 

,,Artikel 5a. 
De vrederechters kunnen zitting hotiden 

op elke plaats binnen hun rechtsgebied. De 
beslissing, of zij buiten de plaats, waar hun 
zetel is gevestigd, zifting zullen houden, ligt 
bij hen zelf. 

Artikel 5b. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie wijst uit de rechters en de 
rechters-plaatsvervangers van de arrondisse
ments-rechtbanken binnen het rechtsgebied 
van elken vrederechter een rechter-commis
saris en rechters-commissarissen-plaatsver
vangers aan, bevoegd binnen het geheele ge
bied, voor de behandeling van de zaken, 
waarvan de vrederechter bij uitsluiting ken
nis neemt". 

IV. 
In artikel 7, lid 2, warden na het woord 

,,benoemt" de woorden ,,den president van 
het vredegerechtshof" toegevoegd. 

V. 
Na artikel 7, lid 2, wordt het volgende lid 

2a ingevoegd: 
,,(2a) De Secretaris-Generaal wijst uit 

den griffier, de substituut-griffiers en de be
eedigde klerken ter griffie van het gerechts
hof te 's-Gravenhage een griffier en waar
nemend griffiers van het vredegerechtshof 
aan." 

VI. 
Aan artikel 7 wordt het volgende lid toe

gevoegd : 
,,(4) De Secretaris-Generaal kan een of 

meer advocaten -generaal bij eenig gerechts
hof aanwijzen als waarnemend procureur
generaal bij het vredegerechtshof. Hij kan 
bepalen , dat een of meer zaken voor het vre
degerechtshof zullen warden vervolgd door 
een door hem aangewezen officier of substi
tuut-officier van justitie." 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 November 1941 . 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

0
• 206. 

2 1 Oc tober 1941 . BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
t en van Financien en van Justitie be
treffende de circulatie van niet-geauto
riseerde betaalmiddelen. (Verordenin
genblad, Stuk 46.) 

Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 
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• " § l. 

(1) Es ist verboten, ohne Qenehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fi.ir Fi

. nan zen Beheifsgeld anzufertigen, auszug~
ben, an z;unehmen oder weiterzuge_ben. 

(2) Als Behelfsgeld gilt alles, was dazu 
bestimmt oder ·gc;:eignet ist, in mehr oder 

· weniger besdiraqkten Peisonenkreise als 
Zahlungsmittel verwendet zu· werden, ins
besondere Mi.inzen, Gutscheine, Zahlungs

' n:iarken, Sparmarkeri und ahnliches. · 

§ 2. 

. (1) Wer der . Vo~schrift des § 1, Absatz 
1, zuwiderhandelt, wird mit Haft bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldst:rafe bis zu 
fi.inftausend Gulden bestraft. 

(2) Wird die strafbare Tat im Rahmen 
des Betriebes einer juristischen Person be
gangen, so wird bestraft, wer den Auftrag zu 
der strafbaren Tat erteilt hat oder bei der 
verbotenen Handlung die tatsachliche Lei
tung hatte. 
· (3) Die nach A.bsatz 1 strafbaren Taten 

sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 3. 
( 1) Behelfsgeld, das im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Verordnung in Umlauf 
ist, kann innerhaib eines Monat s nach die
sem Zeitpunkt den Ausgebem zur Einli:isung 
vorgelegt werden. 

(2) Die Ausgeber sind verpflichtet, spa
testens drei Monate nach Vorlage die Ein
losung vorzunehmen. 

' § 4· 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verki.indung in Kraft. 
D en Haag, am· 21. Oktober 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen ( mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beauftragt), 

M . l\I. ROST VAN TONNINGEN. · 

Der G .-S. im Min . fiir justiz, 
S CHRIEKE. 

N°. 2 0 7. 

8. Oktober z94z. VERORDNUNG des Ge
n eralsekretars im Ministerium fi.ir Fi
nanzen Uber die Abwicklung van Lan
desverteidigungs-Schadensachen. (Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 46.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
~940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver

·ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
· fi.ir die besetzt en niederlandischen Gebiete 
·wird im Sinne der §§ 1 und 3 der Verord
·nung Nr. 141/I941 vero rdnet : 

ABSCHNITT I. 
Einleitende Bestimmung. 

§ I. 

Schadensachen im Sinne der Verordnung 
'Nr. 141/1941 Uber die Zustandigkeit des Mi-

1941 

Artikel 1. 

(1) Het is verboden zonder toest emming 
yan den Secretaris-Generaal van het D epar
'tement van Financien hulpgeld aan te ma
ken, uit te geven, aan te nemen of door te 
geven. 

(2) Onder hulpgeld wordt a lles verstaan, 
wat bestemd of geschikt is in een m in of 
meer beperkten kring van personen als be
taalmiddel te worden gebezigd, in het bijzon
der penningen, bonnen, betaalzegels, spaar
zegels en andere voorwerpen met gelijke 
functie. 

Artikel 2 • 

(1) Hij die in strijd handelt met het be
paalde in artikel 1, lid 1, wordt gestraft met 

-hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste vijf duizend gul
den. 

(2) lndien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen. 

(3) De in lid 1 genoemde strafbare fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 3 . 
(1) Hulpgeld, hetwelk op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit besluit in omloop 
is, kan binnen een maand na <lit tijdstip aan 
de- uitgevers ter inwisseling worden aange-
boden. . 

(2) De uitgevers zijn verpiicht uiterlijk 
drie maanden ria de aanbieding tot inwisse
ling over te ga_an. 

Artikel 4 . . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 2 1_ October 1941. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
M. M . ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep:· van Justltie, 
SCHRIEKE. 

N °. 2 0 7. 

8 October z94z. BE~LUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende de afwikke
ling van defensieschadezaken. (Veror
deningenblad, Stuk 46.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No . . 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt overeenkomstig de artikelen ~ 
en 3 der Verordening No. 141/ 1941 bepaald : 

HOOFDS TUK I. 
lnleidende bepaling. 

· Artikel 1. 

De afwikkeling vaq de _ sch adezaken, .be
doeld in de Verordening No. 141/1941 be-
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nisteriums fi.ir Finanzen auf dem Gebiete 
der sogenannten Verteidigungsschaden wer
den abweichend van den bestehenden ge
setzlichen Vorschriften nach Massgabe der 
nachstehenden Bestimmungen abgewickelt. 

ABSCHNITT II. 

Schadensachen nach dem Einquartierungs
gesetz. 

§ 2 . 

(1) Entschadigungsberechtigten im Sin
ne des Artikels 34 des Gesetzes vom 14. 
September 1866 (Staatsblatt Nr. 138 -
Einquartierungsgesetz) in der Fassung des 
Gesetzes vom 2. Juni 1932 (Staatsblatt Nr. 
229) bietet der Leiter der Abteilung Vertei
digungsschaden im Ministerium fi.ir Finan
zen oder ein van ihm Beauftragter einen be
stimmten Geldbetrag als Ersatz des ent
standenen Schadens an. 

(2) Halt der Geschadigte die ihm vom 
Leiter der Abte ilung Verteidigungsschaden 
angebotene Entschadigung fi.ir unzulanglich, 
so kann er ein schriftliches Gesuch an den 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Finan
zen richten, in dem der beanspruchte Be
trag und die Gri.inde, auf die der Anspruch 
gesti.itzt wird, anzufi.ihren sind; dat Gesuch 
ist stempelfrei, Der Rechtsweg sowie andere 
Rechtsbehelfe sind ausgeschlossen . Das 
Gleiche gilt auch, falls vor dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung bereits eine Be
schwerde gegen die angebotene oder ausge
zahlte Entschadigung eingereicht warden ist, 
sofern die Beschwerde nicht schon nach 
Artikel 12 der Einquartierungsverordnung 
erledigt ist. 

(3) D er Generalsekretar setzt die Ent
schadigung fest; seine Ehtscheidung ist un
anfechtbar. 

ABSCHNITT III. 

Schadensachen nach dem Ueberschn,em 
mungsgesetz und nach dem Gesetz iiber den 

Kriegs- ,md Belageru11gszusta11d. 
§ 3. 

(1) Die einmonatige Frist nach dem 
Zeitpunkt der Bekanntmachung im Sinne 
der Artikel 4 und .'i des Gesetzes vom 15. 
April 1896 (Staatsblatt Nr. 71 - militari
sche Ueberschwemmungen) und der Artikel 
16 und 17 des Gesetzes vom 23. Mai 1899 
(Staatsblatt Nr. 128 - Gesetz i.iber den 
Kriegs- und Belagerungszustand) in der 
Fassung des Gesetzes '(0m 30. November 
1939 (Staatsblatt Nr. 206) sowie die gleiche 
Frist nach der Aufheburtg · des Kriegs- und 

· Belagerungszustandes im Sinne des Artikels 
1 7 des zweiterwahnten G esetzes beginnen 
ohne die vorgesehene vorherige Bekannt
machung und Aufhebung am 1. Dezember 
1941 zu laufen. 

' (2) Die im Artikel 5 des Gesetzes vom 
·15. April 1896 bezeichneten Antrage auf 
Schadensvergi.itung sowie die in den Arti
keln 16 und 17 des Gesetzes Uber den 
Kriegs- und Belagerungszustand bezeichne-

treffende de bevoegdheid van het Departe
ment van Financien op het gebied der zoo
genaamde defensieschade, geschiedt in af
wijking van de bestaande wettelijke vooi
schriften in overeenstemming met de vol
gende bepalingen. 

HOOFDSTUK II. 

Schadezaken - Inkwartieringswet. 

Artikel 2 . 

(1) Aan de rechthebbenden op schade
loosstelling, bedoeld in artikel 34 der Wet 
van 14 September 1866 (Staatsblad No. 138 
- Inkwartieringswet) laatstelijk gewijzigd 
bij de Wet van 2 Juni 1932 (Staatsblad No. 
229) wordt door of namens het Hoofd van 
de Afdeeling D efensieschade -van het Depar
tement van Financien een bepaald b edrag in 
geld als vergoeding voor de ontstane schade 
aangeboden. 

(2) Acht de belanghebbende de hem aan
geboden schadeloosstelling niet voldoend,e, 
dan kan hij zich bij verzoekschrift tot den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien wenden onder vermelding van 
het bedrag, waarop hij aanspraak meent te 
kunnen maken, zoomede van de gronden, 
waarop deze aanspraak berust. Het verzoek
schrift is niet aan zegelrecht onderworpen. 
Een beroep op den rechter of eenige andere 
voorziening is uitgesloten. Hetzelfde geldt 
ook in het geval, dat v'oor het in werking 
treden van dit besluit bereids bezwaren zijn 
ingediend tegen een aangeboden of uitbe
taalde schadeloosstelling, voor zoover deze 
bezwaren niet reeds volgens artikel 12 van 
het Inkwartieringsbesluit zijn afgedaan. 

(3) De Secretaris-Generaal stelt de scha
deloosstelling vast; tegen zijn beslissing kan 
niet warden opgekomen. 

HOOFDSTUK Ill. 

Schadezaken - Inundatiewet en Wet op den 
Staat van Oorlog en Beleg. 

Artikel 3. 
(1) De termijn van een m aand na de 

dagteekening der kennisgeving, bedoeld in 
de artikelen 4 en .'i der Wet van 15 April 
1896 (Staatsblad No. 71 - Militaire Inun
datien) en in de artikelen 16 en 17 der Wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. 128 -
Wet op den Staat van Oorlog en Beleg) , 
laatstelijk gewijzigd bi.i de Wet van 30 No
vember 19.,9 (Staatsblad No. 206), zoome
de de gelijke termijn na de opheffing van 
den staan van oorlog en beleg, bedoeld in 
artikel 17 van de in de tweede plaats ge
noemde wet, gaat, zonder de bovenvermelde 
voorafgaande kennisgeving en opheffing, in 
op 1 December 1941. 

(2) Aanvragen tot vergoeding van scha
de, als bedoeld in artikel .'i der Wet_ yan 1·5 
April 1896, of tot het erlangen van -schade- . 
loosstelling wegens wegruimingen _ en inge
bruiknemingen, als bedoeld in de artikelen 
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ten Antrlige auf Schadlosstellung wegen 
Wegraumung oder Inanspruchnahme sind 
innerhalb der im Absatz 1 erwahnten ein
monatigen Frist beim Generalsekretiir im 
Ministerium fi.ir Finanzen einzureichen. 

(3) Die Einreichung eines neuen An
trages unterbleibt, wenn bereits ein Antrag 
eingereicht und der Geschadigte von dem in 
der Verordnung Nr. 141/ 1941 bezeichneten 
Verteidigungsschadenausschuss Uber die In
behandlungnahme schriftlich benachrichtigt 
worden ist. 

§ 4. 
(1) Der Leiter der Abteilnng Verteidi 

gungsschaden prilft die Antrlige und bietet 
den Geschadigten einen bestimmten Geld
betrag als Ersatz des entstandenen Schadens 
an. . 

(2) Wird von Staats wegen Ersatzleist-. 
ung in Natur gegeben oder ist es aus anderen 
GrUnden nicht moglich, sogleich ein Ange
bot im Sinne des Absatzes r zu machen, so 
kann dem Geschadigten auf schriftlichen 
Antrag vom Generalsekretar im Ministe
rium fUr Finanzen ein Vorschuss oder Dar
lehen gewahrt werden, die mit der Entscha
digung zu verrechnen sind. 

§ 5. 
(1) Halt der Geschadigte die ihm vom 

Leiter der Abteilung Verteidigungsschaden 
angebotene Entschadigung fi.ir unzulanglich, 
so kann er ein schriftliches Gesuch an den 
Generalsekretar im Ministerium fi.ir Finan
zen richten, in dem der beanspruchte Betrag 
und die GrUnde, auf die der Anspruch ge
stiltzt wird, anzufi.ihren sind; das Gesuch ist 
stempelfrei . Der Rechtsweg sowie andere 
Rechtsbehelfe sind ausgeschlossen . 

(2) Der Generalsekretar setzt die Ent
schadigung fest ; seine Entscheidung ist un
anfechtbar. 

(3) B (,i Inkrafttreten dieser Verordnung 
vor einem Zivilgericht anhangige Verfahren 
werden nach den bisher geltenden Vorschrif
ten zu Ende gefi.ihrt. Die Entscheidung des 
Richters tritt an die Stelle der Entscheidung 
des Generalsekretars. 

ABSCHNITT IV. 
Schadensachen nach den Allgemeinen An
forderungsgesefzen z9.18 und z939 und nach 

dem Seeschi/fanlorderungsgesetz z939. 

§ 6. 
(1) 1st Uber den Entschlidigungsbetrag 

fi.ir eine Anforderung auf Grund des Allge
meinen Anforderungsgesetzes 1938 (Staats
blatt Nr. 634) oder des Allgemeinen Anfor
derungsgesetzes Hl3Q (Staatsblatt Nr. 631) 
oder des Seeschiffanforderungsgesetzes 1939 
(Staatsblatt Nr. 635) keine Einigung zu
stande gekommen und kann auch der Leiter 
der · Abteilung Verteidigungsschaden keine 
Einigung mit dem Berechtigten herbeiflih
ren , so kann der Berechtigte ein schriftli-

16 en 17 der Wet op den Staat van Ootlog 
en Beleg, moeten binneh den in lid 1 bedoel
den termijn van een maand worden inge
diend bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien. 

(3) Geen nieuwe aanvraag wordt inge
diend, indien reeds een aanvi-aag werd inge
diend en de belanghebbende van de in de 
Verordening No. 141/i941 bedoelde Advies
commissie-vorderingen een schriftelijk be
richt over het in behandeling nemen daar
van heeft ontvangen. 

Artikel 4. 
(r) Het Hoofd van de Afdeeling Defen

sieschade onderwerpt de aanvragen der be
langhebbenden aan een onderzoek en biedt 
dezen daama een bepaald bedrag in geld aan 
als vergoeding voor de geleden schade. 

(2) In het f~eval .van Rijkswege schade
vergoeding in natura wordt verleend dan wel 
het om andere redenen niet m ogelijk is ter
stond een aanbod in den zin van lid r te 
doen, kan de belanghebbende, op schrifte
lijke aanvraag aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, een met 
de schadevergoeding te verrekenen voor
schot of crediet worden verleend. 

Artikel -~-
(1) Acht de belanghebbende de hem door 

het Hoofd van de Afdeeling Defensieschade 
aangeboden schadevergoeding niet voldoen
de, dan kan hij zich bij verzoekschrift tot 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien wenden onder vermel
ding van bet bedrag, waarop bij aanspraak 
meent te kunnen maken, zoomede van de 
gronden, waarop deze aanspraak berust. Het 
verzoekscbrift is niet aan zegelrecbt onder
worpen. Een beroep op den rechter of eeni
ge andere voorziening is uitgesloten. 

(2) De Secretaris-Generaal stelt de scba
devergoeding vast; tegen zijn beslissing kan 
niet worden opgekomen. 

(::i) De op den dag van bet in werking 
treden van dit besluit bij den burgerlijken 
rechter aanhangige geschillen worden vol
gens de tot dusverre geldende bepalingen 
berecht. De uitspraak van den rechter treedt 
in de plaats van de beslissing van den Se
cretaris-Generaal. 

HOOFDSTUK IV. 

Schadezaken - AlRemeene Vorderingswet
ten z938 en z939, Zeeschepenvorderin,gswet 

z939. 
Artikel 6. 

(r) Is met betrekking tot het aan scha
devergoeding uit te keeren bedrag ter zake 
van een vordering op e:rond der Algemeene 
Vorderingswet rq:18 (Staatsblad No. 634) 
of van de Algemeene Vorderingswet 1939 
(Staatsblad No. 6.1 1) of van de Zeeschepen
vorderingswet 19_1q (Staatsblad No. 635) 
geen overeenstemming bereikt, en kan ook 
het Hoofd van de Afdeeling Defensieschade 
niet tot overeenstemming met den rechtbeb
bende geraken, dan kan deze laatste zich bij 
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ches Gesuch an den Generalsekretiir im Mi
nisterium Finanzen richten, in dem der be
anspruchte ~etrag und die Gri.inde, auf die 
der Anspruch gesti.itzt wird, anzufi.ihren sind ; 
das Gesuch ist stempelfrei. D er Rechtsweg 
sowie andere Rechtsbehelfe sind ausgeschlos
sen. 

(2) Der Generalsekretiir setzt die Ent
schiidigung fest ; seine Entscheidung ist un
anfechtbar. 

(3) Ratte der Gemeindevorstand bei In
krafttreten dieser Verordnung gemiiss Arti
kel 8, Absatz 3, des Allgemeinen Anforde
rungsgesetzes 1938 bereits Sachverstiindige 
bestellt oder gemiiss Artikel II, Absatz 3, 
des Allgemeinen Anforderungsgesetzes 1939 
oder Artikel 4, Absatz 2, des Seeschiffan
forderungsgesetzes 1939 bereits einen Aus
schuss mit der Festsetzung der streitigen 
Entschiidigung oder Vergi.itung dafi.ir, <lass 
Schiffsriiume zur Verfi.igung gestellt wurden, 
beauftragt, so fi.ihren die Sachverstiindigen 
oder der Ausschuss ihre Tiitigkeit nach den 
bisher geltenden Bestimmungen zu Ende. 
Ihre Festsetzung tritt an die Stelle der Ent
scheidung des Generalsekretiirs. 

ABSCHNITT V . 

Schl:.tssbestimmung. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

ki.indung in Kraft. 
D en Haag, am 8. Oktober 1941. 

Der G .-S . im ll./lin. liir Finanzen ( mit 
der Wahrnemung der Geschiilte be
auftragt), 
Jn Vertretung, 

F . L . RAMBONNET. 

5. November z94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretiire in den Ministerien fi.ir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt und 
fi.ir Landwirtschaft und Fischerei i.iber 
das Kartellwesen (Kartellverordnung) . 
(Verordnungsblatt, Sti.ick 46.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fi.ir die besetzten niederliindischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung sind 
,, Generalsekretiir": der Generalsekretar 

im Ministerium fi.ir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt ; 

Personen"· 
~) nati.irli~he P ersonen; 
2) Unternehmungen, Betriebe der offent

lichen Hand oder Anstalten, die ihren Sitz 
in den Niederlanden haben; 

verzoekschrift. tot den Secretaris- Generaal 
van het Departement van Financien wenden 
onder vermelding van het bedrag, waarop hij 
aanspraak meent te kunnen maken, zoome
de van de gronden, waarop deze aanspraak 
berust. Het vetzoekschrift is niet aan zegel
recht onderworpen. Een beroep op den rech
ter of eenige andere voorziening is ui tgeslo
ten. 

(2) De Secretaris -Generaal stelt de 
schadeloosstelling vast; tegen zijn beslissing 
kan niet worden opgekomen. 

(3) Heeft op den dag van het in werking 
treden van dit besluit het gemeentebestuur 
volgens artikel 8, lid 3, der Algemeene Vor
deringswet 1938 reeds schatters aangewezen, 
dan we! volgens artikel II, lid 3, der Alge
meene Vorderingswet 19.19 of artikel 4 , lid 2, 
der Zeeschepenvorderingswet 19.19 de vast
stelling eener betwiste schadeloosstelling of 
eener vergoeding voor de beschikbaarstel
ling van scheepsruimte reeds opgedragen aan 
een commissie, dan beeindigen de schatters 
of de commissie hun werkzaamheid volgens 
de tot dusverre geldende bepalingen. Hun 
vaststelling treedt in de plaats van d e be
slissing van den S ecretaris-Generaal. 

HOOFDSTUK V. 

Slotbepaling. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 October 1941. 

De waarnemend S.-G. van het D ep . van 
Financien, 

Namens dezen, 
F . L. RAMBONNET. 

N °. 208. 

5 November z94z. BESLUIT van de S e
cretarissen- Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit). ( Verordeningenb/ad, 
Stuk 46.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1 . 

Dit besluit verstaat onder: 
.,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ; 

,,personen": 
1) natuurlijke personen; 
2) binnen Nederland gevestigde onderne

mingen, diensten of instellingen ; 
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3) Tochterunternehmungen, Zweigstellen 
und andere Niederlassungen von Unterneh
mungen, B etrieben der offentlichen Hand 
oder Anstalten, die ihren Sitz ausserhalb der 
Niederlande haben, wenn die Tochterunter
nehmungen, Zweigstellen oder Niederlas
sungen ihren Sitz in den Niederlanden ha
ben; 

.,gewerbliche Regelungen" : Bestimmun
gen zur Regelung des Wettbewerbs ein
schliesslich der fi nanziellen Verpflichtungen 
zwischen Personen, die ein Unternehmen in 
irgendeinem Zweig des Handels oder des Ge
werbes im weitesten Sinne betreiben. 

§ 2. 

(,) Gewerbliche Regelungen, die nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung zu
stande kommen, sind schriftlich abzufassen. 

(2) D er Generalsekretii.r kann in Bezug 
auf gewerbliche Regelungen, die vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung zustande 
gekommen sind, anordnen, <lass sie nach
trii.glich schriftlich niederzulegen sind. 

(3) Alle gewerblichen Regelungen, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung bestehen oder die nach dem In
krafttreten zustande kommen, sowie alle 
Abii.nderungen, die in gewerblichen Rege
lungen vorgenommen werden, s ind durch die 
an der Vereinbarung Beteiligten oder in 
deren Auftrag einer vom Generalsekretii.r zu 
bestimmenden Stelle mitzuteilen. Dasselbe 
gilt fUr die Beendigung von gewerblichen 
Regelungen. 

(4) Wird eine der in den Absii.tzen I bis 
3 erwii.hnten Verpflichtungen nach Ansicht 
des Generalsekretii.rs nicht erfiillt, so kann 
dieser anordnen, dass die betreffende. ge
werbliche Regelung iiberhaupt oder fUr eine 
von ihm zu bestimmende Zeit keine Wir
kung hat. 

§ 3. 
Der Generalsekretii.r kann gewerbliche Re
gelungen allgemein verbindlich erklii.ren. Er 
kann mit dieser Verbindlicherklii.rung Be
dingungen verkniipfen. 

§ 4· 
Der Generalsekretii.r kann allgemein ver

bindliche gewerbliche Regelungen festsetzen . 

§ 5. 
(1) Der Generalsekretii.r kann, notigen

falls unter von ihm zu stellenden Bedingun
gen, bei der Allgemeinverbindlicherklii.rung, 
bei der Festsetzun g oder wii.hrend der Lauf
zeit einer gewerblichen R egelung anordnen, 
dass bestimmte P ersonen oder Personen 
gruppen hieran nicht oder nur teilweise ge
bunden sein sollen. · 

(2) D er Generalsekretii.r kann ausserdem 
fUr die im Absatz I bezeichneten P ersonen 
oder P ersonengruppen, soweit sie Hand
Jungen vornehmen, die ihrer Natur nach un
ter eine allgemein verbindliche gewerbliche 
R egelung fallen sollten, ab weichende Vor
schriften erlassen. 

3) binnen Nederland gevestigde filialen, 
bijkantoren of andere nederzettingen van 
buiten Nederland gevestigde ondememin
gen, diensten of instellingen; 

.,bedrijfsregelingen": bepalingen ter rege
ling van de mededinging, financieele ver
plichtingen daaronder begrepen, tusschen 
personen, die een bedrijf uitoefenen in eeni
gen tak van handel of nijverheid in den 
ruimsten zin. 

Artikel 2 . 

(1) Bedrijfsregelingen, welke tot stand 
worden gebracht na de inwerkingtreding van 
dit besluit, moeten schriftelijk worden op
gemaakt. 

(2) D e Secretaris-Generaal kan ten aan
zien van ·bedrijfsregelingen, welke tot stand 
zijn gekomen v66r de inwerkingtreding van 
dit besluit, bepalen, dat zij alsnog schrifte
lijk moeten worden opgemaakt. 

(3) Van alle bedrijfsregelingen, welke 
bij de inwerkingtreding van dit besluit be
staan, dan we! na de inwerkingtreding tot 
stand worden gebracht, alsmede van alle wij
zigingen, welke in bedrijfsregelingen worden 
aangebracht, moet door of namens de bij de 
regeling betrokkenen kennis worden gegeven 
aan een door den Secretaris-Generaal aan te 
wijzen instantie. Hetzelfde geldt voor het 
beeindigen van hedrijfsregelingen. 

(4) Indien naar het oordeel van den Se
cretaris-Generaal niet wordt voldaan aan 
een der in de leden 1, 2 of -~ bedoelde ver
plichtingen, kan de Secretaris-Generaal be
palen, dat de betrokken bedrijfsregeling ge
durende een onbepaalden dan wel een door 
hem te bepalen tijd buiten werking zal zijn. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal kan bedrijfsrege

lingen algemeen verbindend verklaren. Hij 
kan aan deze verbindendverklaring voor
waarden verbinden. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal kan algemeen ver

bindende bedrijfsregelingen vaststellen. 

Artikel 5. 
(1) D e Secretaris-Generaal kan, al dan 

niet onder door hem te stellen voorwaarden, 
bij de algemeene verbindendverklaring, bij 
de vaststelling of tijdens den looptij d van 
een bedrij fsregeling bepalen, dat bepaalde 
personen of groepen van personen daaraan 
niet of slechts ten deele zullen zijn gebonden. 

(2) D e Secretaris-Generaal is tevens be
voegd voor de in lid I bedoelde personen of 
groepen van personen ten aanzien van han
delingen, welke naar haar aard onder een 
algemeen verbindende bedrijfsregeling zou
den moeten vallen, afwijkende voorschriften 
vast te stellen. 
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. § 6. 
(1) Der GeneraJsekretar kan gewe

rbliche Regelungen ganzlich oder teilweise 
•als unverbindlich erklaren. 

(2) Der Generalsekretar kann Beschli.is
se zur Durchfi.ihrung von gewerblichen Re

. gelungen ganzlich oder teilweise abandem 
oder fi.ir mwerbindlich erklaren. 

(3) Absatz 2 gilt insbesondere im Hin
blick auf solche Beschli.isse, die die ganze 
oder teilweise Aussperrung eines Unterr:ieh
mens vom normalen Geschaftsverkehr zum 
Gegenstand haben. Der Generalsekretar 

-kann ferner allgemein anordnen, dass derar
tige Beschli.isse nur mit seiner Genehmigung 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
durchgefi.ihrt werden diirfen. 

§ 7. 
(1) Die fi.ir a llgemeinverbindlich erklar

te oder vom Generalsekretar festgesetzte 
gewerbliche Regelung ist fi.ir jeden verbind
lich, soweit er Handlungen vornimmt, die 
ihrer Natur nach unter diese gewerbliche 
Regelung fallen. 

(2) Derjenige, ·fi.ir den eine gewerbliche 
Regelung nach Absatz 1 verbindlich ist oder 
fi.ir den eine abweichende Vorschrift gemass 
§ 5, Absatz 2, erlassen worden -ist, ist jedem 
gegeni.iber, der daran ein begri.indetes Inte
resse hat, zur Einhaltung derselben ver
pflichtet. 

(3) J edermann ist verpf!ichtet, sich al
ler Handlungen zu enthalten, durch die er 

-andere rechtlich oder wirtschaftlich in ihrer 
Handlungsfreiheit in Bezug auf dasjenige 

' beschrankt, was der Natur nach unter die 
fi.ir unverbindlich erklarte gewerbliche Re
gelung fallen wi.irde. Diese Verpflichtung 

' gilt jedem gegeni.iber, der an der Erhaltung 
der erwahnten H andlungsfreiheit ein be
gri.indetes Interesse hat. 

(4) Falls wegen de r Nichtbefolgung 
einer Verpflichtung nach Absatz 2 oder 3 
-schadenersatz gefordert wird und der Um
fang des Schadens nicht ermittelt oder nicht 
in Geldwert angegeben werden kann, kann 
der Richter einen Betrag nachBilligkeit fest
setzen. 

§ 8. 
(1) Der Generalsekretar kann alle Aus

ki.infte oder solche Angaben und Mitteilun
gen verlangen, die mit der Durchfi.ihrung 

.dieser Verordnung zusammenhang.en. 

(2) Jedermann · ist verpflichtet, in der 
vom Generalsekretar bestimmten Weise und 
innerhalb der von ihm bestimmte n Frist die 
von ihm verlangten Auski.infte zu erteilen 
und Angaben oder Mitteilungen zu machen. 

(3) Der Generalsekretar kann, bevor er 
auf Grund der §§ 2 bis 6 Massnahmen trifft, 
die lnteressenten oder andere von ihm zu 
bestimmende Personen bezi.iglich der zu tref
fenden l1Aassnahmen anhoren. 

(4) Wer vom Generalsekretar auf Grund 
des Absatzes 3 vorgeladen wird, ist ver
pflichtet, dieser Vorladung Folge zu leisten. 

(5) Denjenigen, die der im Absatz 4 .er-

:Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal kan bedrijfs

regelingen geheel of gedeeltelijk onverbin
dend verklaren. 

(2) De Secretaris-Generaal kan beslui
ten ter uitvoering van een bedrijfsregeling 
geheel of gedeeltelijk wijzigen of onverbin
dend verklaren. 

(.1) Lid 2 is in het bijzonder van toepas
sing op de besluiten, welke betrekking heb
ben op de geheele of gedeeltelijke uitslui
ting van personen van het normale econo
mische verkeer. De Secretaris-Generaal kan 
voorts in het algemeen bepalen, dat derge
lijke besluiten ~lechts met zijn toestemming 
of slechts onder bepaalde voorwaarden mo
gen worden uitgevoerd. 

Artikel 7. 
(1) De algemeen verbindend verklaarde 

of de door den Secretaris-Generaal vastge
stelde bedrijfsregeling is verbindend voor 
een ieder, ten aanzien van die handelingen, 
welke naar haar aard onder deze bedrijfs
regeling vallen. 

(2) Degene, voor wien een bedrijfsrege
ling ingevolge het vorige lid verbindend is of 
voor wien een afwijkend voorschrift, als be
doeld in artikel 5, lid 2, is vastgesteld, is tot 
nakoming daarvan gehouden tegenover een 
ieder, die bij die nakoming een redelijk be
Jang heeft. 

(3) Een ieder is verplicht zich te ont
' houden van gedragingen, waardoor hij een 
antler rechtens of economisch in zijn vrij
heid beperkt ten aanzien van datgene, het
welk naar zijn aard onder een onverbindend 
verklaarde bedrijfsregeling zou vallen. D eze 
verplichting geldt tegenover een ieder, die 
bij het voortbestaan van bedoelde vrijheid 
een redelijk belang heeft. 

(4) lngeval wegens het niet-nakomen 
van een verplichting, opgelegd bij leden 2 of 
.,, schadevergoeding wordt gevorderd, is, in
dien de omvang der schade niet kan worden 
nagegaan of deze niet in geld kan worden 
gewaardeerd, de rechter bevoegd een bedrag 
naar billijkheid vast te stellen. 

Artikel 8 . 
(1) De Secretaris-Generaal kan alle in

lichtingen vragen of het doen van die op
gaven of mededeelingen verlangen, welke in 
verband staan met de uitvoering van dit be
sluit. 

(2) Een ieder is verplicht de van hem 
verlangde in!ichtingen, opgaven of mede
deelingen te verstrekken op de wijze en bin
nen den termijn, aangegeven door den Se
cretaris-Generaal. 

(3) De Secretaris-Generaal is bevoegd, 
alvorens maatregelen te treffen op grond van 
de artikelen 2 tot en met 6, belanghebbenden 
of andere door hem aan te wijzen personen 
omtrent te treffen maatregelen te hooren. 

(4) Ieder, die door den Secretaris-Gene
raal op grond van lid., is opgeroepen , is ver
plicht aan de oproeping gevolg te geven. 

(5) Aan degenen, die aan de in lid 4 be-
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wiihnten Votladung Folge geleistet haben, 
kann der Generalsekretiir eine Entschiidi
gung filr Zeitversaumnis und filr Reise- und 
Aufenthaltskosten in Hohe des erlittenen 
Schadens zuerkennen. Die Artikel 21 und 24 

des Gesetzes zur Festsetzung der Tarife filr 
Justizgeblihren in Strafsachen vom 18. April 
1874 (Staatsblatt Nr. 66) sind sinngemiiss 
anzuwenden. 

§ g. 

(1) Wenn <ler Generalsekretiir Massnah
men auf Grund dieser Verordnung trifft, 
kann er zur Durchflihrung oder Ueberwa
chung dieser Massnahmen Bevollmiichtigte 
oder Organe einsetzen. 

(2) Der Generalsekretiir kann den im 
Absatz 1 erwiihnten Organen Rechtsfahig
kei t v erleihen. 

(3) Der G eneralsekretiir regelt die Be
fugnisse , die Zusammensetzung und die Ar
beitsweise der im Absatz 1 erwiihnten Be
vollmiichtigten oder Organe. 

§ 10. 

Vom G eneralsekretiir erlassene Anordnun
gen und getroffene Entscheidungen auf 
Grund der §§ 2, 3, 4 und 5, Absatz 1, §§ 6 
und g werden im .,Nederlandsche Staatscou
rant" veroffentlicht. 

§ II. 

Wird etwas einer auf Grund dieser Ver
ordnung getroffenen Massnahme zuwider ge
tan oder unterlassen, so kann vom General
sekretiir, notigenfalls unter Zwang, auf Kos
ten des Zuwiderhandelnden der den Mass 
nahmen entsprechende Zustand hergestellt 
werden; dabei konnen n i:i tigenfalls alle dem 
Zuwiderhandelnden zur Verfilgung stehen
den Arbeitskriifte oder Gilter verwendet 
werden. 

§ 12. 

Zur B estreitung der Kosten, die mit der 
Durchfilhrung dieser Verordnung verbunden 
sind, konnen nach den vom Generalsekretiir 
festzusetzenden Richtlinien Geblihren von 
den beteiligten Personen erhoben werden. 

§ 13. 
(1) Mittels vollstreckbaren Zahlungsbe

fehls konnen eingetrieben werden 

1) die nach § 11 geschuldeten Kosten 
und 

2) die nach § 12 geschuldeten Gebilhren, 
wenn der Schuldner, nachdem er zur Zah
lung aufgefordert worden ist, es versiiumt, 
seine Zahlungspflicht zu erflillen. 

(2) Der Zahlungsbefehl wird vom Ge
neralsekretiir ausgefertigt und vom Priisiden
ten des L andgerichts ( arrondissements
rechtbank), in dessen Sprengel der Schuld
ner seinen Wohnort oder Sitz hat, filr voll
streckbar e.rkliirt. Ist der Zahlungsbefehl ge
gen einen Schuldner gerichtet, der in den 
Niederlanden keinen Wohnort oder Sitz hat, 
so wird der Zahlungsbefehl vom Prasiden
ten des Landgerichts Den Haag filr voll
streckbar erkliirt. 

doelde oproeping hebben gevolg gegeven, 
kan door den Secretaris-Generaal een ver
goeding worden toegekend wegens tijdver
zuim en reis- en verblijfkosten ten bedrage 
-der geleden schade. De artikelen 21 en 24 

van de Wet tot vaststelling der tarieven van 
gerechtskosten in strafzaken van 18 April 
1874 (Staatsblad No. 66) zijn van overeen
komstige toepassing. 

Artikel g. 
(1) Indien de Secrecaris-Generaal maat

regelen treft op grond van dit besluit, kan 
hij gemachtigden of organen aanwijzen, be
last met de uitvoering en het toezicht op de 
naleving van die maatregelen. 

(2) De Secretaris-Generaal kan aan de 
in het eerste lid bedoelde organen rechtsper
soonlijkheid verleenen. 

(:i) De Secretaris-Generaal regelt nader 
de bevoegdheden, respectievelijk samenstel
ling en werkwijze, van de in het eerste lid 
bedoelde gemachtigden, respectievelijk or-
ganen. 

Artikel 10. 

Beschikkingen en beslissingen van den 
Secretaris-Generaal, genomen krachtens de 
artikelen 2, 3, 4, 5, eerste lid , 6 en g, wor
den in de NederlandscheStaatscourant open
baargemaakt. 

Artikel II. 

Hetgeen in strijd met eenigen krachtens 
dit besluit getroffen maatregel is of wordt 
verricht of is nagelaten, kan door den Se
cretaris-Generaal , desnoods met behulp van 
den sterken arm, worden te niet gedaan, be
let of verricht op kosten van den overtreder 
en zoo noodig met gebruikmaking van alle 
den overtreder ten dienste staande arbeids
krachten of goederen. 

Artikel 12. 

Ter bestrijding van kosten, verbonden aan 
de uitvoering van dit besluit, kunnen van de 
betrokken personen gelden worden gevor
derd , hetgeen i;eschiedt met inachtneming 
van nader door den Secretaris-Generaal te 
stellen regelen. 

Artikel 13. 
(1) Bij dwangbevel, medebrengende het 

recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan t e tasten, kunnen worden 
ingevorderd : 

1) de ingevolge artikel II verschuldigde 
kosten; 

2) de ingevolge artikel 12 verschuldigde 
gelden, indien de schuldenaar, na tot beta
ling gesommeerd te zijn, in gebreke blijft aan 
zijn betalingsplicht te voldoen. 

(2) Het dwangbevel wordt door den Se
cretaris-Generaal uitgevaardigd en executoir 
verklaard door den president van de arron
dissements-rechtbank, in welker rechtsge
bied de schuldenaar zijn woonplaats dan we! 
zijn zetel heeft. Indien het dwangbevel is 
uitgevaardigd tegen een schuldenaar, die 
niet zijn woonplaats of zetel binnen Neder
land heeft, wordt het dwangbevel executoir 
verklaard door den president van de arron
dissements-rechtbank te 's-Gravenhage. 
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(3) Der Zahlungsbefehl wird auf Kos
ten des Schuldners <lurch den Gerichtsvoll
zieher zugestellt und nach den Vorschriften 
<ler Zivilprozessordnung (Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering) iiber Urteile und 
vollstreckbare Urkunden vollstreckt. 

(4) Innerhalb von dreissig Tagen nach 
Zustellung kann gegen den Zahlungsbefehl 
<lurch Ladung des Staates vor das Landge
richt, dessen Prii.sident den Befehl fiir voll
streckbar erklart hat, Einspruch erhoben 
werden. 

(s) Der Einspruch hemmt die Voll
streckung des Zahlungsbefehls. Dies kann 
jedoch im Kurzverfahren (kort geding) auf
gehoben werden. 

(6) Der Richter ist bei der Verteilung 
<ler B eweislast frei. 

§ 14. 
Die Organe der Provinzen, Gemeinden 

und anderer Korperschaften, die Anordnun
gen erlassen konnen, sowie der Wirtschafts
verbii.nde gemii.ss der Verordnung Nr. 206/ 
1940 iiber den Aufbau einer Selbstverwal
tungsorganisation zur F orderung der ge
werblichen Wirtschaft in der Fassung der 
Verordnung Nr. 89/r941 und die Industrie
und Handelskammem sind verpflichtet, die 
von ihnen in Bezug auf die Durchfiihrung 
dieser Verordnung verlangte Mitarbeit zu 
gewii.hren. 

§ i5. 
(1) Mit Haft bis zu einem Jahr oder 

Geldstrafe bis zu fiinfundzwanzigtausend 
Gulden wird bestraft, 

1) wer einer in oder auf · Grund dieser 
Verordnung erlassenen Vorschrift oder auf
erlegten Verpflichtung nicht nachkommt ; 

2) wer bei den in oder auf Grund dieser 
Verordnung verlangten Anzeigen Auskiinf
ten, Angaben oder Mitteilungen unrichtige 
Angaben macht. 

( 2) Wird eine der nacht Absatz 1 straf
baren Handlungen vorsii.tzlich begangen, so 
kann auf Gefangnis bis zu zwei J ahren oder 
auf Geldstrafe bis zu fiinfzigtausend Gulden 
erkannt werden. 

( 3) D ie nach Absatz 2 strafbaren Hand
Jungen sind Verbrechen ( misdrijven), die 
iibrigen nach diesem Paragraphen strafbaren 
Handlungen Uebertretungen ( overtredin
gen). 

(2) Wird eine der nach Absatz 1 straf-
2 strafbare Handlung im Rahmen des Be
triebes einer juristischen P erson begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zur Hand
lung gegeben hat oder bei der verbotenen 
Handlung oder bei der Unterlassung die tat
sii.chliche Leitung hatte. 

(s) Der Richter kann die Veroffentli
chung des Urteils anordnen. 

§ 16. 
(1) Wer an der Durchfiihrung diese, 

Verordnung und der Ueberwachung ihrer 
Einhaltung beteiligt ist oder war, ist zur Ge
heimhaltung dessen, was er in seiner Eigen
schaft erfii.hrt oder erfahren hat, verpflich
tet,_ soweit er nicht auf .Grund einer gesetz-

(3) Het dwangbevel wordt op kosten 
van den schuldenaar bij deurwaardersexploit 
beteekend en ten uitvoer gelegd op de bij 
het Wetboek van Burgerlijke R echt~vorde
ring ten aanzien van vonnissen en authen
tieke akten voorgeschreven wijze. 

(4) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning staat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van den Staat voor de ar
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(s) Het verzet schorst de tenu itvoerleg
ging van bet dwangbevel. Deze schorsing kan 
in kart geding warden opgeheven. 

(6) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

Artikel 14. 
De organen van de provincies, gemeenten 

en andere lichamen met verordenende be
voegdheid, van bedrijfsorganisaties, als be
doeld in het Besluit No. 206/r940 betref
fende den opbouw van een zelfstandige orga
nisatie ter ontwikkeling van het bedrijfs
leven, gewijzigd bij Besluit No. 89/1941, als
mede de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken, zijn verplicht de van haar ter zake van 
de uitvoering van dit besluit gevorderde 
medewerking te verleenen. 

Artikel r 5. 
(1) Met hec htenis van ten hoogste een 

jaar of geldboete van ten hoogste vijfentwin
tig duizend gulden wordt gestraft : 

r) hi_i die een bij of krachtens dit besluit 
gesteld voorschri ft of opgelegde verplichting 
niet naleeft; 

2) hij die bij het doen van de bij of 
krachtens dit besluit verlangde kennisge
vingen, inlichtingen, opgaven of mededee
lingen onjuiste opgaven doet. 

(2) Indien de schuldige een der feiten, 
bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste tw-:!e jaren of geldboete _van ten 
hoogste vijftig duizend gulden . 

(3) De in bet tweede lid stra fbaar ge
stelde feiten warden als misdrijven, de ove
rige in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
als overtredingen beschouwd. 

(4) Indien een der bij lid 1 en 2 straf
baar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingcsteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot bet feit opdracht gaf of 
bii het verboden handelen of het nalaten de 
feitelijke leiding had. 

(s) De rechter kan de openbaarmaking 
van bet vonnis gelasten. 

Artikel 16. 
(i). Allen, die betrokken zijn of zijn ge

weest bij de uitvoering van e n bet toezicht 
op de naleving van dit besluit, zijn ver
plicht tot geheimhouding van al hetgeen zij 
in bun hoedanigheid vernemen of hebben 
vemomen, voor zoover zij niet ingevolge 



lichen Vorschrift oder wegen seines Amtes 
oder Berufes zur Mitteilung darliber befugt 
oder verpflichtet ist. 

(2) Wer vorsatzlich diese Geheimhal
tungspflicht verletzt, wird mit Gefangnis bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
fiinftausend 'Gulden bestraft. 

(3) Wer die Geheimhaltungspflicht fahr
lassig verletzt, wird mit Haft bis zu drei Mo
naten oder G eldstrafe bis zu dreitausend 
Gulden bestraft. 

(4) Die nach den Absiitzen 2 und 3 straf
baren Handlungen sind Verbrechen ( mis
drijven). 

§ 17. 
Verfahren wegen der nach dieser Verord

nung strafbaren Handlungen gehoren in er
ster Instanz zur ausschliesslichen Z ustiindig
keit des Wirtschsftsrichters gemiiss den Be
stimmungen der Verordnung Nr. 71/ 1941 
Uber die gerichtliche Behandlung von Wirt
schaftsstrafsachen. 

§ 18. 

(1) Bei der Verurteilung wegen einer 
nach § 15 strafbaren Handlung konnen GU
ter, die <lurch diese Handlung erlangt war
den sind oder mit denen sie verlibt wurde, 
mit ihrer Verpackung eingezogen werden, 
ohne RUcksicht darauf, ob sie dem Verur
teilten gehoren oder nicht. 

(2) Der Generalsekretiir kann Vorschrif
ten Uber die Bestimmung der auf Grund des 
Absatzes 1 eingezogenen GUter und Verpac
kungen erlassen. 

§ 19. 
Mit der Fahndung nach den in dieser Ver

ordnung mit Strafe bedrohten Handlungen 
sind ausser den im oder auf Grund des Ar
tikels 141 der Strafprozessordnung (Wet
boek van Stralvordering) bezeichneten Per
sonen beauftragt: 

1) die Ubrigen Beamten der Staats- und 
Gemeindepolizei; 

2) die im Artikel 77 des Arbeitsgesetzes 
1919 ( Arbeidswet z9z9) genannten Beam
ten · 

3) andere dazu vom Generalsekretiir be
auftragte Personen. 

§ 20. 

Die Fahndungsbeamten sind jederzeit be
rechtigt, alle Gegenstiinde, die zur Aufdec
kung der Wahrheit dienen konnen oder Ein
ziehung, Vernichtung oder Unbrauchbarma
chung angeordnet werden kann, zu beschlag
nahmen und zwecks Beschlagnahme die Aus
lieferung dieser Gegenstiinde ' zu fordern . 

§ 21. 

(r) Die Fahndungsbeamten konnen je-
. derzeit Einsichtnahme in alle BUcher und 
Belege fordern, wenn sie eine solche Ein
sichtnahme zur richtigen Erfiillung ihrer 
Aufgaben flir notwendig erachten. 

(2) Sie konnen jederzeit alle Orte und 
Riiume betreten, deren Betreten sie zur rich-

494 1941 

eenig wettelijk voorschrift of uit hoofde van 
hun ambt of beroep tot mededeeling daar
van bevoegd of gehouden zijn. 

(2) Hij die opzettelijk deze verplichting 
tot geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de verplichting tot geheimhouding is te wij
ten, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

(4) De bij lid 2 en , strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 

Artikel 17. 
Over alle misdrijven en overtredingen, 

waartegen in dit besluit straf is bedreigd, 
oor~eelt in eersten aanleg bij uitsluiting de 
eco1omische rechter, bedoeld in Besluit No. 
71/ 941 betreffende de berechting van straf
zak n, rakende het economisch !even. 

Artikel 18. 
(. ) Bij veroordeeling wegens een feit, 

strarbaar gesteld bij artikel 15, kunnen goe
der1n, door middel van dat feit verkregen of 
wa,ymede of met betrekking tot welke dat 
feit.Jis gepleegd, met hun verpakking worden 
ver!j,eurdverklaard, ongeacht of zij den v er
oordeelde toebehooren. 

( ~) Door den Secretaris-Generaal kun
nen l regelen worden gesteld met betrekking 
tot de bestemming van de krachtens lid 1 

veroeurd te verklaren goederen en verpak
kin j' en. 

Artikel 19. 
J.14et· de opsooring van de bij dit besluit 

straibaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of rachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, 
bel j st: 

r) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gembentepolitie: 

2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van.[de Arbeidswet 1q19; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 20 . 

De opsporingsambtenaren zijn te alien 
ti.ide bevoegd om in beslag te nemen , zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorweroen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen of 
welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
onbruikbaarmaking kan worden bevolen. 

Artikel 21. 

(1) De opsporingsambtenaren kunnen te 
alien tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. 

(2) Zij hebben te alien tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij be-
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tigen Erflillung der ihnen gestellten Aufga
ben begrlindeter Weise for notwendig er
achten. Notigenfalls verschaffen sie sich den 
Zutritt unter Zwang ( met behulp van den 
sterken arm). 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Artikels 120 der Strafprozessordnung ( Wet
boek van Strafvorderin~) konnen sie Woh
nungen gegen den Willen des Bewohners nur 
betreten in Begleitung eines Polizeikommis
sars oder des Blirgermeisters der Gemeinde 
oder versehen mit einem allgemeinen oder 
besonderen schriftlichen Auftrag des Gene
ralstaatsanwaltes des Oberlandesgerichts 
oder des Staatsanwaltes oder mit einem be
sonderen schriftlichen Auftrag des Polizei
kommissars oder, falls in der Gemeinde kein 
Polizeikommissar seinen Sitz hat, des Biir
germeisters. Ueber dieses Betreten wird eine 
Niederschrift aufgenommen, wovon demje
nigen, <lessen Wohnung betreten wurde, in
nerhalb von achtundvierzig Stunden eine 
Abschrift ausgehandigt wird. In der Nieder
schrift 'ist der Zeitpunkt des Betretens Uf\d 
der damit beabsichtigte Zweck anzugeben. 

(4) Die Fahndungsbeamten sind be
rechtigt, Personen zu bezeichnen, die mit 
ihnen die im Absatz 2 erwahnten Orte be
treten konnen. Im Falle des Absatzes 3 ist 
dies in die Niederschrift aufzunehmen. 

§ 22, 

Wer infolge seines Standes, Berufes oder 
Amtes zur Geheimhaltung verpflichtet ist, 
kann Auskiinfte, Angaben und Mitteilungen, 
das Dulden einer Untersuchung und die 
Einsichtnahme in Blicher, Unterlagen und 
Schriftstlicke verweigern, jedoch nur soweit 
es sich um Kenntnisse oder Unterlagen han
delt, die ihm in seiner Eigenschaft anver
traut warden sind. 

§ 23. 
( 1) Der Generalsekretar erlasst die zur 

Durchfohrung dieser Verordnung erforder
lichen Vorschriften. 

(2) Der Generalsekretar kan.n seine Be
fugnisse aus § 2, Absatze 2 und 3, und den 
§§ 8, II und 20 libertragen. 

§ 24. 

Soweit bei einer gewerblichen Regelung 
oder einer abweichenden Vorschrift gemass 
§ 5, Absatz 2, deren Allgemeinverbindlich
erklarung oder Festsetzung oder Unverbind
licherklarung erwogen wird, Personen bet rof
fen sind, die auf dem Gebiet der Erniih
rungswirtschaft im Sinne des § 1 der Ver
ordnung Uber die Organisation der Ernah
rungswirtschaft 1941 (Nr. 69/1941) tatig 
sind, wird die betreffende Massnahme im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretar im 
Ministerium for Landwirtschaft und Fische
rei oder einem von diesem bestellten Bevoll
mlichtigten vorgenommen. Im librigen blei
ben die Bestimmungen der Verordnung liber 
die Organisation der Ernahrungswirtschaft 
1941 unberiihrt. 

treding daarvan voor een goede vervulling 
van hun taak redelijkenyijze noodig oordee
len. Zoo noodig verschaffen zij zich den toe
gang met behulp van den sterken arm. 

(3) Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 120 van bet Wetboek van Strafvorde
ring treden zij in woningen tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan vergezeld van 
een commissaris van politie of van den bur
gemeester der gemeente, dan we! voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij 
het gerechtshof of van den officier van ju
stitie, of van een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie of in 
gemeenten, waar geen commissaris van po
litie is, van den burgemeester. Van dit bin
nentreden maken zij proces-verbaal op, 
waarvan binnen tweemaal 24 uur aan den
gene, in wiens waning is binnengetreden, een 
afschrift wordt u itgereikt of toegezonden. 
Het proces-verbaal maakt mede melding van 
het tijdstip van i,et binnentreden en van het 
daarmede beoogde doe!. 

(4) De opsporingsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen, die met hen 
de in lid 2 bedoelde plaatsen kunnen betre
den. In het geval, bedoeld in lid 3, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

Artikel 22 . 

Zij, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn , kunnen zich van het verstrekken 
van inlichtingen, van het doen van opgaven 
en van mededeelingen, van het gedoogen van 
onderzoek en van het verleenen van inzage 
in de boeken, bescheiden en geschriften ver
schoonen, doch uitsluitend met betrekking 
tot datgene, waarvan de wetenschap hun in 
hun hoedanigheid is toevertrouwd. 

Artikel 23. 

(1) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
voor de uitvoering van dit besluit nadere 
regelen vast te stellen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
de hem in dit besluit in de artikelen 2, lid 
2 en 3, en 8, 11 en 20 gegeven bevoegdheden 
op anderen over te dragen. 

Artikel 24. 

Voor zoover bij een bedrijfsregeling of een 
afwijkend voorschrift, als bedoeld in artikel 
5, lid 2, waarvan de algemeene verbindend
verklaring of vaststelling dan we! de onver
bindendverklaring wordt overwogen, perso
nen betrokken z ijn, werkzaam op het gebied 
der voedselvoorziening, als omschreven in ar
tikel I van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (No. 6g/1q41), wordt de be
trokken maatregel genomen in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij 
of een door dezen aangewezen gemachtigde. 
Overigens blijven de bepalingen van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 on
verminderd van kracht. 
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§ 25. 
Die Vorschriften der Verordnung Nr. 218/ 

1940 iiber die Ernennung eines Bevollmach
tigten fur die Preise bleiben unberiihrt. 

§ 26. 
Das Gesetz iiber Unternehmervereinba

rungen 1935 (Ondernemersovereenkomsten
wet 1935, Staatsblatt Nr. 310) tritt ausser 
Kraft. 

§ 27. 
(1) Diese Verordnung tritt am siebenten 

Tage nach dem Tage ihrer Verkiindung in 
Kraft. 

(2) Sie wird als ,,Kartellverordnung" zi
tiert. 

D en Haag, a m 5. November 1941. 

Der G.-S. im Min. liir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H . M. HIRSCHFELD. 

D er G.-S . im Min. liir L andwirtschait 
und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

N °. 209. 

Oktober 194z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Waterstaat iiber die Auslibung d er Bin
nenschiffahrt innerhalb der Niederlande 
(Binnenschiffahrtsverordnung 1941). 
(Verordnungsblatt, Stlick 46). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
15/1940, des § 2 der Verordnung Nr. 218/ 
1940 und des § 7 der Transportpreisverord
nung 1940 (Nr. 24s/1940) und gemass den 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars fiir die besetzten nieder
landischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(1) Ohne Genehmigung ist es verboten, 
ein Schiff zu beladen, Gliter zwecks Lage
rung oder · zwecks Beforderung zwischen 
zwei innerhalb der Niederlande gelegenen 
Orten an Bord zu nehmen, diese Giiter in 
dem Schiffe zu lagern und zu befordern oder 
aus diesem Schiffe zu li:ischen. 

(2) Die Genehmigung kann mit Be
dingungen verkniipft werden. 

§ 2. 

(1) Eine Genehmigung nach § 1 kann 
erteilt werden : 

1) fur wilde Fahrt (wilde vaart) mit 
oder ohne Lagerung und fiir Lagerung al
lein ; 

2) fur Linienschiffahrt (beurtvaart); 
3) fiir Transporte fiir eigenen Bedarf; 
4) fiir besondere Transporte. 
(2) Von einem noch zu bestimmenden 

Zeitpunkt an wird eine der im Absatz 1 

unter Ziff er 1, 3 oder 4 genannten -Genehmi
gungen dem Besitzer (houder) eines Binnen
schiffes nur erteilt, wenn er Mitglied eines 

1941 

Artikel 25. 
De bepalingen van het Besluit No. 218/ 

1940 in zake de benoeming van een Gemach
tigde voor de Prijzen blijven onverminderd 
van kracht. 

Artikel 26. 
De Ondernemersovereenkomstenwet 193 5 

(Staatsblad No. 310) treedt buiten werking. 

Artikel 27. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

zevenden dag na dien zijner afkondiging. 

(2) Het kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Kartelbesluit". 

's-Gravenhage, 5 November 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 209. 

24 October 1941. BESLUIT van denSecre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat betreffende de uitoefening 
van de binnenscheepvaart in Nederland 
(Binnenscheepvaartbesluit 1941). (Ver
ordeningenblad, Stuk 46). 

Op grond van artikel 1 van de Verordening 
No. 15/r940, van artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 en van artikel 7 van het Ver
voerprijsbesluit 1940 (No. 245/1940) en in 
overeenstemming met de artikelen 2 en 3 der 
Verordening No. 3 /1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
'bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Het in een vaartuig inladen of in la
ding nemen van goederen voor opslag, dan 
wel voor vervoer van cje eene binnen Neder
land gelegen plaats naar de andere, de opslag 
en het vervoer van die goederen in dat vaar
tuig, zoomede de lossing uit dat vaartuig, is 
zonder een daartoe strekkende vergunning 
verboden. 

(2) Aan de vergunning kunnen voor
waarden worden verbonden. 

Artikel 2. 

(1) Een vergunning, als bedoeld in arti
kel 1, kan worden verleend voor: 

1) wilde vaart, al dan niet verbonden 
met opslag, of voor opslag alleen; 

2) beurtvaart; 
3) eigen vervoer; 
4) bijzonder vervoer. 
(2) Met ingang van een nader te bepalen 

datum kan een vergu):lning, als bedoeld in 
het vorige lid, onder 1, 3 of 4, slechts worden 
verleend aan een houder van een binnenvaat
tuig, indien hij lid is van een bij de Stichting 
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bei der Stiftung Niederlandische Binnen
schiffahrt-Zentrale (Stichting Nederland
sche Binnenvaart Centrale) angeschlossenen 
Vereins oder der Vereinigung Zentralbliro 
fiir die Rhein- und Binnenschiffahrt (Ver
eeniging Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart) ist. 

(3) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Waterstaat kann fiir naher zu bestim
mende Kategorien von Besitzern (houders) 
von Binnenschiffen Befreiung von der im 
Absatz 2 vorgeschriebenen Mitgliedschaft 
erteilen. 

(4) Die Satzungen und Verwaltungsord
nungen der Stiftung Niederlandische Bin
nenschiffahrt-Zentrale werden vom Gene
ralsekretar im Ministerium fiir \Vaterstaat 
im Einvernehmen mit der Organisations
kommission (Erste Durchfiihrungsverord
nung Organisation der gewerblichen Wirt
schaft, .,Nederlandsche Staatscourant" 1940, 
Nr. 221) festgesetzt. 

(5) Bis zu dieser Festsetzung finden die 
geltenden Satzungen und Verwaltungsord
nungen Anwendung, soweit der Generalse
kretar im Einvernehmen mit der Organisa
tionskommission n icht ausdrilcklich etwas 
anderes verfiigt. 

(6) Nach Beendigung der Tatigkeit der 
Organisationskommission werden die Rege-
1 ungen gemass den Absatzen 4 und 5 vom 
zustandigen Generalsekretar erlassen, faJls 
spater nichts anderes bestimmt wird. 

§ 3. 
(1) Die Genehmigungen nach § 1 wer

den von den Befrachtungskommissaren nach 
Anhorung eines Beratungsausschusses er
teilt. 

( 2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Waterstaat besteJlt die B efrachtungs
kommissare und ihre Beratungsausschlisse 
fiir die Bezirke und regelt ihre Befugnisse. 

§ 4· 
(1) Die Auslibung der Linienschiffahrt 

ist nur gestattet, wenn der Inhaber einer Ge
nehmigung fiir Linienschiffahrt Mitglied 
eines der dem Niederlandischen Binnen
schiffahrtbliro (Nederlandsch Binnenvaart
bureau) angeschlossenen Vereine ist. 

(2) § 2, Absatze 4 bis 6, gelten sinnge
mass. 

§ 5. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fiir Waterstaat kann fiir von ihm zu bestim
mende FaJle dem Besitzer (houder) eines 
Schiffes d ie Verpflichtung auferlegen !assen, 
sein Schiff flir vom Generalsekretar zu be
stimmende Zwecke gegen Verglitung zu ver
wenden. Die Verglitung wird vom General
sekretar auf Grund von Richtlinien festge
setzt, die er im Einvernehmen mit dem Be
vollmachtigten flir die Freise bestimmt. 

(2) Falls die Schiffsbesitzer (houders) 
nicht Uber fiir solche Zwecke vorgeschrie
bene Genehmigungen verfiigen, werden diese 
von Amts wegen von dem zustandigen Be
frachtungskom missar erteilt. 

Nederlandsche Binnenvaart Centrale aange
sloten vereeniging of van de Vereeniging 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnen
vaart. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan voor nader te 
bepalen categorieen van houders van birmen
vaartuigen dispensatie verleenen van het in 
het vorige lid voorgeschreven lidmaatschap. 

(4) De statuten en reglementen van de 
Stichting Nederlandsche Binnenvaart C en
trale worden door den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Waterstaa t, in 
overleg met de Organisatiecommissie (Eerste 
Uitvoeringsbesluit Organisatie Bedrijfsleven 
1940, Nederlandsche Staatscourant ·No. 221), 
vastgesteld. 

(5) Tot aan de vaststeJling hiervan gel
den de bestaande statuten en reglementen, 
voor zoover afwijking niet wordt voorge
schreven door den Secretaris-Generaal, in 
overleg met de Organisatiecommissie. 

(6) Na beeindiging van de werkzaamhe
den der Organisatiecommissie worden de in 
de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde re

. gelingen door den Secreta ris-Generaal getrof
fen, t enzij later anders wordt b epaald. 

Artikel 3. 
(r) De in artikel 1 bedoelde vergunnin

gen warden door de bevrachtingscommissa
rissen, na het hooren van een commissie van 
advies, verleend. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de be
vrachtingscommissarissen en hun commi~sies 
van advies voor de districten en regelt hun 
bevoegdheden. 

Artikel 4. 
(1) Het deelnemen aan de b innenland

sche beurtvaart is slechts geoorloofd, indien 
de houder van een vergunning voor beurt
vaart lid is van een der bij het Nederland
sche Binnenvaartbureau aangesloten ver
eenigingen. 

(2) De leden 4, 5 en 6 van artikel 2 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Waterstaat kan voor door hem 
aan te geven gevaJlen aan den houder van 
een vaartuig de verplichting doen opleggen, 
zijn vaartuig voor door hem aan te geven 
doeleinden te bezigen tegen een vergoeding, 
door hem vastgesteld op grand van richtlij
nen, in overleg met den Gemachtigde voor 
de Prijzen bepaald. 

(2) In het geval, dat de houders niet be
schikken over voor deze doeleinden voorge
schreven vergunningen, warden deze ambts
halve uitgereikt door den betrokken bevrach
tingscommissaris. 

32 
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(3) Bei Weigerung des Besitzers (hou
der) oder der Besatzung, den ihnen gemass 
Absatz 1 auferlegten Verpflichtungen sofort 
nachzukommen, kann der Generalsekretar 
die Besatzung und sonstige an Bord befind
liche Fersonen van der Folizei ( met den 
sterken arm) vom Schiff entfernen, dieses 
bemannen und fi.ir die bestimmten Zwecke 
gebrauchen !assen, ohne dass der Besitzer 
(houder) des Schiffes dafi.ir eine VergUtung 
beanspruchen kann. Bei Anwendung solcher 
Massnahmen bleiben die in Bezug auf Schiff 
und Ladung abgeschlossenen Versicherungen 
auch unter den geanderten Verhaltnissen in 
Kraft. 

(4) Zur Bestreitung van Vergiitungen 
nach Absatz 1, die nicht unmittelbar zu Las
ten eines Befrachters oder Vermieters gehen, 
kann der Generalsekretiir im Einvernehmen 
mit dem Bevollmachtigten fiir die Freise 
eine allgemeine GebUhr von den Fracht- und 
Mietpreisen fi.ir Transport und Lagerung er
heben, Uber die die Vertrage durch Vermitt
lung oder im Auftrag des Befrachtungskom
missars abgeschlossen worden sind. 

(5) Die GebUhr nach Absatz 4 ist van 
den Frachtfiihrern und Vermietern auf eine 
vom Generalsekretiir zu bestimmende Weise 
zu entrichten und ist im Frachtpreis inbe
griffen, falls der Generalsekretar im Ein
vernehmen mit dem Bevollmachtigten fi.ir 
die Freise nichts anderes bestimmt. 

§ 6. 
(1) Gegen Entscheidungen der Befrach

tungskommissare kann der Betroffene, so
weit sie sich nicht auf eine einzelne Reise 
oder auf Lagerung beziehen, innerhalb van 
zwei Wochen beim Appellationsrat fi.ir Be
frachtungsangelegenheiten ( Raad van Be
roep voor Bevrachtingszaken) Berufung ein
legen. 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Waterstaat bestellt die Mitglieder des 
Apellationsrates und regelt ihre Befugnisse. 

(3) Die Berufung hat keine aufschieben
de Wirkung, es sei denn, dass der General
sekretiir etwas anderes bestimmt. 

(4) Die Entscheidungen des Appella
tionsrates bedUrfen der Genehmigung des 
Generalsekretiirs, um rechtsverbindlich zu 
sein. 

§ 7. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

fiir Waterstaat erlasst nahere Vorschriften 
Uber die AusUbung der Binnenschiffahrt in
nerhalb der Niederlande. 

(2) Die auf Grund dieser Verordnung zu 
erlassenden Vorschriften mUssen mit der 
Verordnung Nr. 206/I940 Uber den Aufbau 
einer Selbstverwaltungsorganisation zurFor
derung der gewerblichen Wirtschaft und mit 
ihren Durchfiihrungsvorschriften in Ueber
einstimmung stehen. 

§ 8. 
Der Generalsekretar im Ministerium fur 

(3) Bij weigering van den houder of de 
bemanning am de hun ingevolge lid 1 opge
legde verpJichtingen terstond na te komen, 
kan de Secretaris-Generaal de bemanning en 
andere zich aan boord bevindende personen 
met den sterken arm van het schip doen ver
wijderen, het vaartuig doen bemannen en 
daarvan het bedoelde gebruik doen maken, 
zonder dat de houder van dat vaartuig des
wege op eenige vergoeding aanspraak kan 
maken. Bij toepassing van deze maatregelen 
blijven de met betrekking tot het schip en 
de lading gesloten verzekeringen oak onder 
de gewijzigde omstandigheden van kracht. 

(4) Ter bestrijding van in het eerste lid 
bedoelde vergoedingen, welke niet rec-ht
streeks ten laste van een bevrachter of ver
huurder komen, kan de Secretaris-Generaal , 
in overleg met den Gemachtigde voor de 
Frijzen, een algemeene heffing stellen op de 
vracht- en huurprijzen van vervoer en op
slag, ter zake waarvan de overeenkomsten 
zijn gesloten met tusschenkomst van of van
wege een bevrachtingscommissaris. 

(s) De in het vierde lid bedoelde heffing 
is door vervoerders en verhuurders te voldoen 
op door den Secretaris-Generaal te bepalen 
wijze en is in den vrachtprijs inbegrepen, ten
zij door den Secretaris-Generaal, in overleg 
met den Gemachtigde voor de Frijzen, anders 
wordt bepaald. 

Artikel 6. 
(1) Tegen beslissingen der bevrachtings

commissarissen kan de belanghebbende, voor 
zoover deze niet betrekking hebben op een 
reis of op opslag, binnen twee weken bij den 
Raad van Beroep voor Bevrachtingszaken 
in beroep komen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de leden 
van den Raad van Beroep voor Bevrachtings
zaken en regelt hun bevoegdheden. 

(3) Het instellen van een beroep heeft 
geen opschortende werking, t enzij de Secre
taris-Generaal anders bepaalt. 

(4) Ten einde bindende kracht te ver
krijgen, behoeven de uitspraken van den 
Raad van Beroep voor Bevrachtingszaken de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal. 

Artikel 7. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Waterstaat stelt nadere voor
schriften vast betreffende de uitoefening van 
de binnenscheepvaart in Nederland. 

(2) De ten gevolge van dit besluit te ge
ven voorschriften dienen in overeenstemming 
te zijn met de voorschriften van het Besluit 
No. 206/,940 betreffende den opbouw van 
een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven, alsmede met de in aan
sluiting daarop reeds uitgevaardigde of nag 
uit te vaardigen uitvoeringsvoorschriften. 

Artikel 8. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe-
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Waterstaat stellt im Einvernehmen mi t dem· 
Bevollmachtigten fi.ir die Freise Richtlinien 
i.iber Frachten , Mieten , Befrachtungsbedin
gungen, G ebi.ihren und Provisionen fest . 

§ 9. 
(1) Auf Uebertretungen der Best immun

gen dieser Verordnung und ihrer Durchfi.ih
rungsvorschri ft en finden, sofern sie keine 
Preisvorschriften sind, die Artikel 3 bis 6 des 
Gesetzes i.iber den Gebrauch von Beforde
rungsmitteln 1939 (Staa tsblatt Nr. 528) ent
sprechende Anwendung. 

(2) Unbeschadet der Bestimmung des 
Absatzes 1 kann der Generalsekretar im Mi
nisterium fi.ir Waterstaat bei Uebertretung 
der Vorschriften dieser Ve rordnung und 
ihrer Durchfi.ihrungsvorschriften die im § 1 

erwahnten G enehmigungen einziehen !assen. 

§ IO . 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche 
nach dem Tage ihrer Verki.indung in Kraft . 

(2) Gleichzeit ig treten ausser Kraft : 
1) der Beschluss des Oberbefehlshabers 

de r Land- und Seemacht vom 19. Mai 1940 
(,,Nederlandsche S taatscourant" Nr. 95) 
iiber die Befracht un gskommissionen ; 

2) der B eschluss des Oberbefehlshabers 
der Land- und Seem acht vom 23. Mai 1940 
( ,,N ederlandsche S taatscourant" Nr. 98) 
i.iber die L inienschiffah rt; 

3 ) das G esetz vom 5. M ai 1933 i.iber 
zeit weilige Massnahmen zur F orderung einer 
m oglichst gleichm assigen Frachtverteilung 
in der B innenschiffah rt (Staa tsblat t Nr. 
2 51); 

4) § 4 der Verordnung Nr. 176/1940 i.iber 
die E rhohung der T ransportkapazitat der 
Binnenflotte. 

§ II. 

(1) Gi.iltige Befrachtungsb i.icher , Befrei
ungen, Genehmigungen oder Bescheinigun
gen auf G rund des im § 10 unter Ziffer 3 
genannten G esetzes gelten bis auf Widerruf 
als die im § 2 genannten Genehmigungen. 

( 2) l nsoweit der Generalsekretar im M i
nisterium fi.i r Waterstaat nichts anderes ver
fi.igt, bleibt die Einteilung der Bezirke, die 
zuletzt auf Grund des genannten Gesetzes 
gait, in K raft . 

§ 12. 

D iese Verordnung wird als ,,Binnenschiff
fahrtsve rordnung 1941" zitiert. 

Den Haag, am 24. Oktober 1941. 
Der G .-S. im Min . fiir Waterstaat. 

0 . G. W . S PITZEN. 

N °. 210. 

22. November I941 . VERORD NUN G des 
Reichskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete i.iber den Nieder
landischen Kult u rrat. ( Verordnungs
blatt, St i.ick 47 .) 

Auf Grund des § 5 des E rlasses des Fi.ih
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug-

m ent van Waterstaat stelt, in overleg m et 
den G emachtigde voor de Prijzen, richtlijnen 
betreffende de v rachten , huren , bevrachtings
voorwaarden, vergoedingen en provisies vast . 

Artikel 9. 
(1) M et betrekking tot overtreding van 

de voorschriften , bij of krachtens dit besluit 
gegeven, voor zoover geen prijsvoorschriften 
zijnde, is het bepaalde in de artikelen 3 tot 
en met 6 van de W et Gebruik Vervoerrnid
delen 1939 (Staatsblad No. 528) van ove r
eenkomstige toepassing. 

(2) Onverrninderd het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel kan de Secret a ris
G eneraal van het D epartement van Water
staat met betrekking tot overtreding van de 
voorschriften, bij of krachtens dit b esluit ge
geven, vergunningen, als bedoeld in art ikel 
r , doen intrekken. 

Artikel 10. 

( 1) Dit besluit treedt een week na afkon
diging in werking. 

( 2) T egelijkertijd treden buiten werking: 
1) het Besluit van den Opperbevelheb 

ber van L and- en Zeemacht van 19 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant No. 95) ten 
aan zien van de B evrachtingscommissies; 

2) het Besluit v an den Opperbevelheb
ber van Land- en Zeemacht van 23 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant No. 98) ten 
aanzien van de B innenlandsche Beurt vaart; 

3 ) de W et v an 5 M ei 1933, houdende 
tijdelijke m aatregelen t er bevordering van 
een zooveel mogelijk evenredige vrachtver
deeling in de b innenscheepvaart (Staatsblad 
No. 2 51) ; 

4) artikel 4 van het B esluit No. 17611940 
tot verhooging van de vervoerscapaciteit der 
Binnenvloot. 

Art ikel 11. 
(1) Geldige bevracht ingsboekjes. onthef

fingen, goedkeuringen of verklaringen krach
tens de in artikel 10, onder 3, genoemde wet 
gelden, tot opzeggens toe, als een der in arti
kel 2 bedoelde vergunningen. 

(2 ) Voor zoover door den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Waterstaat 
niet anders wordt bepaald, b lijft de indeeling 
in districten van kracht, zooals deze laatste
lijk ingevolge de in het eerste lid bedoelde 
wet gold. 

Artikel 12. 

Dit besluit wordt aangehaald als ,,Binnen
scheepvaartbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 24 October 194 1. 
D e S.- G. v an h at D ep. van Waterstaat. 

D . G. W . S PITZEN. 

N °. 2 10. 

22 N ovember 194z. VERORDE NING van 
den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlan dsche gebied betreffende den 
N ederlandschen K ultuurraad. (Verorde
ningenblad, Stuk 47.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee-
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nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

(r) Der Nierlerlandische K u lturrat for
dert die Entwicklung des niederlandischen 
Kulturlebens und der niederlandischen Kul
turpflege. 

(2) In Erflillung dieser Aufgabe obliegt 
es dem Kulturrat, alle Erscheinungen des 
Kulturlebens zu beobachten sowie alle Stel
len und Einrichtun gen, die flir das Kultur
leben oder, auf dem Gebiet der Kulturpflege 
tatig sind, durch Rat zu untersttitzen und 
ihnen Anregun gen zu geben. 

§ 2 . 

Der Kulturrat ist eine Kiirperschaft des 
offentlichen Rechts. Er hat seinen Sitz in 
D en Haag. 

§ 3. 
( r) An der Spitze des K;lturrats steht 

der Prasident. E r vertritt den Kulturrat ge
richtlich und aussergerichtlich. 

( 2) Der Prasident bestellt flir den Fall 
seiner Verhinderung ein Mitglicd des Kul
turrats, das ihn nach den von ihm erteilten 
Richtlinien vertritt. 

§ 4· 
(r) Der Kulturrat besteht aus minde

stens zwanzig Mitgliedern. Sie werden vom 
Prasidenten berufen und abberufen. 

(2) D ie Mitgliedschaft im K ulturrat ist 
ein E hrenamt. 

§ 5. 
(r) Der Prasident und die Mit glieder 

des Kulturrats werden vor Antritt ihres Am
tes vereidigt. 

(2) Die Eidesformel wird <lurch Verwal
tungsanordnung des R eichskommissars fest
gelegt. 

§ 6. 
(r) Der Prasident £asst seine Entschlies

s ungen unter eigener Verantwortung. Er 
!asst sich hierbei von den Mitgliedem des 
Kulturrats beraten. 

( 2) Im tibrigen wird die Geschaftsord
nung des Kulturrats vom Prasidenten gere
gelt. 

§ 7. 
Dern Prlisidenten steht zur Vorbereitung 

und Durchflihrung seiner Entschliessungen 
eine Kanzlei zur Verfligung. Sie wi rd vom 
Geschaftsflihrer geleitet, den der Prasident 
bestellt. 

§ 8. 
(r) Der Prlisident ist befugt, sich von 

alien niederllindischen Behiirden, Aemtern, 
Anstalten, K orperschaften und Einrichtun
gen offentlichrechtlicher und btirgerlich 
rechtlicher Art tiber a lle Angelegenheiten un
terrichten zu \assen, die seine Au fgabe (§ r) 
betreffen. 

( 2) D ie im Absat z I bezeichneten Stel-

ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

Artikel r . 
(r) De Nederlandsche Kultu urraad be

vordert de ontwikkeling van het Nederland
sche kultuur!even en van de verzorging van 
de Nederlandsche kultuur. 

( 2) Bij de vervulling van deze taak is de 
Kultuurraad verplicht a lle uitingen van het 
kultureele !even gade te slaan, zoomede alle 
diensten en instellingen, welke op het gebied 
van het kultuurleven of de kultuurzorg werk
zaam zijn, door het geven van adviezen te 
steunen en deze door het nemen van initia
tief tot bepaalde werkzaamheden op te wek
ken. 

Artikel 2. 

De K ultuurraad is een rechtspersoonlijk
heid bezittend openbaar lichaam. Zijn zetel 
is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 3. 
(r) Aan het hoofd van den Kultuurraad 

staat de President. Hij vertegenwoordigt den 
Kultuurraad in en buiten rechte. 

(2) De President benoemt een lid van 
den Kultuurraad om hem in geval van zijn 
afwezigheid met inachtneming van de door 
hem gegeven richtlijnen te vertegenwoordi
gen. 

Artikel 4. 
(r) De Kultuurraad bestaat uit t \!n min

ste twintig leden. Zij worden door den Pre
sident benoemd en ontslagen. 

(2) Het lidmaatschap van den Kultuur
raad is een eereambt. 

Artikel 5. 
(r) De President en de leden van den 

K ultuurraad worden voor het aanvaarden van 
hun ambt beeedigd. 

(2) De eedsformule wordt bij instructie 
van den R ijkscommissaris v astgesteld. 

Artikel 6. 
(r) De President is voor zijn beslissingen 

verantwoordelijk. De leden van d en K ultuur
raad dienen hem bij het nemen van een be
slissing van advies. 

(2) Voor het overige wordt de werkwijze 
van den Kultuurraad door den P resident bij 
reglement vastgesteld. · 

Artikel 7. 
D e President heeft, ter voorbereiding en 

uitvoering van zijn beslissingen, een bureau 
tot zijn beschikking. Aan het hoofd van <lit 
bureau staat een dagelijksche bestuurder, die 
door den President wordt benoemd. 

Artikel 8. 
(r) De President is bevoegd zich gege

vens te laten verstrekken door alle Neder
landsche autoriteiten, bureaux, instellingen, 
lichamen en inrichtingen, zoowel van pu
bliekrechtelijken als van privaatrechtd ijken 
aard, betreffende alle aan gelegenheden, wel
ke op zijn taak (artikel r ) b etrekking hebben. 

( 2) De in het eerste lid bedoelde instel-
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Jen sind verpflichtet, dem Prasidenten die 
von ihm gewiinschten Auskiinfte zu erteilen, 
sowie ihm und den von ihm beauftragten 
Personen Besichtigungen zu ermoglichen 
und Zutritt zu Veranstaltungen zu gewah
ren. 

(3) Die Generalsekretare in den Minis
terien fiir Erziehung, Wissenschaft und Kul
turverwaltung sowie fiir Volksaufklarung 
und Klinste unterrichten den Prasidenten 
rechtzeitig Uber ihre wichtigeren Vorhaben 
auf Gebieten, die die Aufgaben des Kultur
rats (§ 1) betreffen. 

§ 9. 
(1) Die Kosten der Tatigkeit des Kul

turrats tragt der Staat. 
(2) Der Prasident stellt alljahrlich einen 

Haushaltsplan auf, der der Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fiir 
Finanzen bedarf. Der Prasident ist flir die 
ordnungsmassige Durchfiihrung des Haus
haltsplans verantwortlich. 

(.1) Die Jahresabschlussrechnung des 
Kulturats unterliegt alljahrlich der Nach
priifung durch die Oberste Rechnungskon
trollbehorde ( Algemeene Rekenkamer). Auf 
Grund des Berichtes der Obersten Rech
nungskontrollbehorde erteilt der Generalse
kretar im Ministerium fur Finanzen dem 
Prasidenten Entlastung. 

§ IO. 

Die zur Durchflihrung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften konnen durch 
Verwaltungsanordnung des Reichskommis
sars flir die besetzten niederlandischen Ge
biete erlassen werden. 

§ II. 

Diese Verordnung t ritt am Tage ihrer Ver
kiindung in K raft. 

D en Haag, am 22. November 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niE:derlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 211. 

22. November 194z. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten n ie
derlandischen Gebiete liber die Nieder
landische Kulturkammer. (Verordnungs
blatt, Stlick 47.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fiih
rers liber Auslibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S. 77'd) verordne ich: 

ABSCHNITT I. 

Aulgaben und Z ie/setzung der Niederlandi
schen Kulturkammer. 

§ I. 

(1) Die Angehorigen der Tatigkeitsge
biete der bildenden Klinste einschliesslich 
der Baukunst und des Kunsthandwerks , der 

lingen zijn verplicht den President de door 
hem gewenschte inlichtingen te verstrekken, 
zoomede hem en de door hem gemachtigde 
personen in staat t e stellen tot inspecties en 
hun toeganir te verleenen tot al hetgeen door 
hen wordt georganiseerd. 

(3) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuuroescherming, zoomede van Volks
voorlichting en Kunsten, stellen den Presi
dent tijdig in kennis van hun meer belang
rijke plannen op het gebied, hetwelk tot de 
taak van den Kultuurraad (artikel 1) be
hoort. 

Artikel 9. 
( 1) H et Rijk draagt de kosten, verbonden 

aan de werkzaamheden van den Kultuurraad. 
(2) De President maakt jaar!Uks een be

grooting op, welke de goedkeurir,g van den 
Secretaris-Generaal van het D eoartement 
van Financien behoeft. De President is ver
antwoordeliik voor een regelmatig beheer 
volgens de begi-ooting. 

(3) De jaarlij ksche rekening van den Kul
tuurraad is telkenjare aan de verificatie door 
de Algemeene Rekenkamer onderworpen. Op 
grond van het rapport der Algemeene Reken
kamer verleent de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien den P resi
dent d echarge. 

Artikel rn. 
De ter uitvoering van deze verordening 

noodzakelijke voorschriften kunnen bij in
structie van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied worden gege
ven. 

Artikel 11. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's- Gravenhage, 22 November 1941. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. ,.. 

22 November 194I. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
Nederlandsche Kultuurkamer. (Veror
deningenblad, Stuk 47). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Fuhrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , biz. 778) bepaal ik: 

AFDEELING I. 

Van de taak en het doe/ iler Nederlandsche 
Kultuurkamer. 

Artikel 1 . 

(1) Zij die werkzaam zijn op het gebied 
van de beeldende kunsten, daaronder begre
pen de bouwkunst en het kunstambacht, of 



Musik, des Schrifttums, des Theaters, des 
Films und der Presse werden in Gilden zu
sammengefasst. Diese Gilden werden zur 
Niederliindischen Kulturkammer vereinigt. 

(2) Die Niederlandische Kulturkammer 
hat die Aufgabe, <lurch Zusammenwirken 
der Angehorigen aller von ihr umfassten Ta
tigkeitsgebiete die niederlandische Kultur in 
Verantwortung flir Volle und Land zu for
dern , die fachlichen, wirtschaftlichen und so
zialen Angelegenheiten der kulturkammer
pflichtigen Berufe zu regeln und zwischen 
alien Bestrebungen der ihr angehorenden 
Gruppen einen Ausgleich zu bewirken. 

§ 2 , 

Die Niederlandische Kulturkammer ist 
eine Korperschaft des offentlichen Rechts 
im Sinne des Artikels 152 der Verfassungs
urkunde. Sie hat ihren Sitz in Den Haag. 

ABSCHNITT II. 

Mitgliedschaft in der Kulturkammer. 

§ 3. 
Wer bei der Erzeugung, der Wiedergabe, 

der geistigen oder technischen Verarbeitung, 
der Verbreitung, der Erhaltung, dem Absatz 
oder der Vermittlung des Absatzes von Kul
turgut mitwirl:t, muss Mitglied der Nieder
landischen Kulturkammer sein, es sei denn, 
<lass seine Mitwirkung eine ausschliesslich 
kaufmannische, biiromassige, technische oder 
mechanische Tatigkeit ist. 

§ 4. 
(1) Kulturgut im Sinne dieser Verord

nung ist_ 
1) jede Schopfung oder Leistung der 

Kunst, wenn sie der Oeffentlichkeit iibermit
telt wird; 

2) jede andere geistige Schopfung oder 
Leistung, wenn sie <lurch Druck, Film, Funk 
oder Schallband der Oeffentlichkeit iiber
mittelt wird. 

(2) Dern Druck im Sinne des Absatzes 
1, Ziffer 2, steht jede Art der Vervielfalti
gung <lurch ein Massenvervielfaltigungsver
fahren gleich. 

§ 5. 
Die Herstellung von Vorerzeugnissen gilt 

nicht als Erzeugung oder Verarbeitung von 
J.<:ulturgut im Sinne dieser Verordnung. 

§ 6. 

Fiir den Begriff der Mitwirkung im Sinne 
des § 3 ist es unerheblich, ob die Tatigkeit 

1) entgeltlich oder unentgeltlich, 
2) <lurch Korperschaften des offentlichen 

oder biirgerlichenRechts, <lurch nicht rechts
fahige Personenvereinigungen oder <lurch 
natiirliche Personen, 

3) <lurch Niederlander, niederlandische 
Untertanen oder Auslander, 
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op het gebied van de muziek, de literatuur, 
het theaterwezen, het filmwezen of het pers
WP.zen, worden in gilden vereenigd. D eze gil
den vorm~n te zamen de Nederlandsche Kul
tuurkamer. 

(J) Het is de taak van de Nederlandsche 
Kultuurkamer door de samenwerking van 
alien, die op het terrein van een harer groe
pen werkzaam zijn, de Nederlandsche kul
tuur in het licht van haar verantwoordelijk
heid tegenover de volksgemeenschap te be
vorderen, de vakkundige, economische en 
maatschappelijke aangelegenheden der kul
tuurberoepen te regelen en overeenstemming 
te brengen in het streven der tot haar behoo
rende groepen. 

Artikel 2. 

De Nederlandsche Kultuurkamer is een 
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar 
lichaam in den zin van artikel 152 der Grond
wet. Haar zetel is gevestigd te 's-Graven
hage. 

AFDEELING II. 

Van het lidmaatschap van de Nederlandsche 
Kultuurkamer. 

Artikel 3. 
Hij die medewerkt aan de voortbrenging, 

de weergave, de geestelijke of technische be
werking, de verspreiding, de instandhouding, 
het in het verkeer brengen of de bemiddeling 
tot het in het verkeer brengen van kultuur
goed, is verplicht lid te zijn van de Neder
landsche Kultuurkamer, tenzij <lit medewer
ken een uitsluitend commercieele, admi
nistratieve, technische of mechanische werk
zaamheid is. 

Artikel 4. 
(1) Onder kultuurgoed in den zin van 

deze verordening wordt begrepen : 
1) iedere kunstschepping of kunstver

richting, welke voor het publiek waarneem
baar wordt gemaakt; 

2) iedere andere geestelijke schepping of 
verrichting, welke door middel van druk, 
film, radiouitzending of geluidsband voor het 
publiek waarneembaar wordt gemaakt. 

(2) Met druk in den zin van lid 1, onder 
2, wordt iedere soort van vermenigvuldiging 
op een voor massavermenigvuldiging ge
eigende wijze gelijkgesteld. 

Artikel 5. 
Het vervaardigen van voor de samenstel

ling van een kultuurgoed noodig materieel 
wordt niet beschouwd als het voortbrengen 
of bewerken van kultuurgoed in den zin van 
de7.e verordening. 

Artikel 6. 
Medewerken in den zin van artikel 3 vindt 

plaats, onverschillig of de werkzaamheid 
wordt verricht 

-1) al dan niet tegen belooning; 
2) door rechtspersoonlijkheid bezittende 

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke licha
men, door niet rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereenigingen van personen of door 
natuurlijke personen; 

3) joor Nederlanders, Nederlandsche on
derdanen of vreemdelingen; 
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4) in selbstandiger oder unselbstandiger 
Stellung 
ausgeiibt wird. 

§ 7. 
(1) Der Prasident der Niederlandischen 

Kulturkammer kann bestimmen, dass Falle 
geringfiigiger oder gelegentlicher Ausiibung 
einer Tatigkeit im Sinne des § 3 die Ver
pflichtung zur Mitgliedschaft in der Nieder
landischen Kultur-kammer nicht begriinden. 

(2) Personen, die eine solche Tatigkeit 
ausiiben wollen, miissen im Besitze eines 
vom Prasidenten ausgestellten Befreiungs
scheines sein. Der Prasident kann anordnen, 
dass flir bestimmte Tatigkeitsgruppen die 
Ausstellung eines Befreiungsscheines nicht 
erforderlich ist. 

(3) Die Ausstellung des Befreiungsschei
nes kann von der Zahlung einer der beab
sichtigten Tatigkeit angemessenen Gebiihr 
abhangig gemacht werden. Fiir die Beitrei
bung dieser Gebiihr gilt § 19, Absatz 2, ent
s prechend. 

(4) Wer im Sinne des Absatzes 1 von 
der Mitgliedschaft in der Niederlandischen 
Kulturkammer befreit ist, unterliegt hin
sichtlich seiner Tatigkeit im Sinne des § 3 
in vollem Umfange der Verordnungs- und 
Verfiigungsbefugnis der Niederlandischen 
Kulturkammer. 

§ 8. 
Ein Vertrag, der eine Person, die nicht 

Mitglied der Niederlandischen Kulturkam
mer ist, zu einer Tatigkeit verpflichtet, die 
sie nur als Mitglied der Niederlandischen 
Kulturkammer ausiiben darf, ist nur unter 
der Bedingung wirksam, dass der Verpflich
tete in die Niederlandische Kulturkammer 
aufgenommen wird, es sei denn, dass § 7 
Anwendung findet. 

§ 9. 
( 1) P ersonenvereinigungen und S tiftun

gen , die der Niederlandischen Kulturkam
mer angehoren oder angehoren miissen, sind 
verpflichtet, ihre Satzung dieser Verord
nung sowie den auf Grund der Abschnitte 
IV und V ergehenden Massnahmen anzupas
sen. 

(2) Sobald die Neuordnung des Vereins
und Stiftungswesens abgeschlossen ist, blei
ben hinsichtlich der im Absatz 1 bezeich
neten Personenvereinigungen und Stiftun
gen die Bestimmungen der §§ 5 und 6 der 
Verordnung Nr. 145/r940 iiber d ie Erfassung 
nichtwirtschaftlicher P ersonenvereinigungen 
und Stiftungen sowie der §§ r und 2 sowie 
4 bis 9 der Verordnung Nr. 41 /1941 zur Neu
ordnung auf dem Gebiete der nichtwirt
schaftlichen Personenvereinigungen und 
Stiftungen gleichwohl in Kraft; die Befug
nisse des im § 1, Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 41 /1941 bezeichneten Kommissars wer
den alsdann vom Prasidenten ausgeiibt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt trifft der vorerwahnte 
Kommissa r seine Entscheidungen hinsicht
lich der im Absatz I bezeichneten P ersonen
vereinigungen und Stiftungen im Einver-

4) do0r ondernemers of door personen, 
die in dienstbetrekking werkzaam zijn. 

Artikel 7. 
(1) De President van de Nederlandsche 

Kultuurkamer kan bepalen, dat het lidmaat
schap van de Nederlandsche Kultuurkamer 
niet is vereischt in gevallen, waarin van de 
uitoefening eener werkzaamheid, als bedoeld 
in artikel 3, slechts in onbeduidende mate 
of bij enkele gelegenheden sprake is. 

(2) Degenen, die zoodanige werkzaam
heid wenschen uit te oefenen, moeten in het 
bezit zijn van een door den President afge
geven bewijs van vrijstelling. De President 
kan bepalen, dat voor bepaalde groepen van 
werkzaamheid de afgifte van een bewijs van 
vrijstelling niet is vereischt. 

(3) De afgifte van het bewijs van vrij
stelling kan worden afhankelijk gesteld van 
de betaling van een voor de beoogde werk
zaamheid redelijk recht. Ten aanzien van de 
invordering van dit recht is artikel 10, twee
de lid, van overeenkomstige toepassing. 

(4) Hij die in den zin van het eerste lid 
is vrijgesteld van het lidmaatschap van de 
Nederlandsche Kultuurkamer, is t en aanzien 
van zijn werkzaamheid in den zin van artikel 
3 ten voile onderworpen aan de verordenende 
en beschikking gevende bevoegdheid van de 
Nederlandsche Kultuurkamer. 

Artikel 8. 
Een overeenkomst, krachtens welke iemand, 

die niet lid is van de Nederlandsche Kultuur
kamer, verplicht is tot een werkzaamheid, 
welke hij slechts als lid van de Nederlandsche 
Kultuurkamer mag uitoefenen, is slechts on
der deze voorwaarde van kracht, dat de be
treffende persoon als lid van de Nederland
sche Kultuurkamer wordt toegelaten, tenzij 
het bepaalde bij artikel 7 van toepassing is. 

Artikel 9. 
0

(1) Vereenigingen van personen en stich
tingen, welke lid van de Nederlandsche Kul
tuurkamer zijn of moeten zijn, zijn verplicht 
haar statuten met deze verordening en met 
de maatregelen, welke ingevolge het bepaalde 
bij de Afdeelingen IV en V worden genomen, 
in overeenstemming te brengen. 

(2) Zoodra de herordening van het ver
eenigings- en stichtingswezen voltooid is, 
blijven ten aanzien van de in het vorig lid 
bedoelde vereenigingen van personen en 
stichtingen de bepalingen der artikelen 5 en 
6 der Verordening No. 145/1940, houdende 
bepalingen ter verkrijging van een overzicht 
( Erfassung) van vereenigingen van personen 
en stichtingen zonder economisch doel, als
mede de artikelen 1, 2 en 4 tot en met 9 der 
Verordening No. 41/1941, t en einde te komen 
tot een herordening op het gebied van de niet 
comme~cieele vereenigingen en stichtingen, 
onvermmderd van kracht; de bevoegdheden 
van den Commissaris, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1 der Verordening No. 41/1941, 
worden dan door den President ui tgeoefend. 
Tot dat tijdstip neemt genoemde Commissa
ris zijn besluiten ten aanzien van de in het 
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nehmen mit dem Prasidenten; der Prasident 
ist befugt, diesbezilgliche Antrage zu stellen. 

§ IO. 

(1 ) Jildische oder jildisch versippte P er
sonen konnen weder Mitglied der Nieder
landischen Kulturkammer noch Mitglied 
einer Personenvereinigung sein, die der Nie
derEindischen Kulturkammer angehort oder 
angehoren muss. Es ist diesen Personen fer
ner verboten, 

1) eine P ersonenvereinigung zu griinden 
oder sich an der Griindung einer P ersonen
vereinigung zu beteiligen, die der Nieder
landischen Kulturkammer angehort oder an
gehoren muss; 

2) eine S tiftung zu errichten, sich an 
ihrer Errichtung zu beteiligen oder aus ihrem 
Vermogen mittelbar oder unmittelbar Nut
zen zu ziehen, wenn diese der Niederlandi
schen Kulturkammer angehort oder ange
horen muss; 

3) fiir eine in Ziffer 1 bezeichnete Per
sonenvereinigung oder fiir eine in Ziffer 2 

bezeichnete S tiftung t atig zu sein oder a ls 
Gast an Veranstaltungen solcher P ersonen
vereinigungen und Stiftungen teilzunehmen. 

(2) Der G eneralsekretar im Ministerium 
fiir Volksaufklarun g und Kilnste ka~m in be
sonders gelager ten Einzelfallen gestatten, 
dass 

1) eine judi5che oder jildisch versippte 
Person Mitglied der N iederlandischen Kul
turkammer wird; 

2) Personenvereinigungen oder S t iftun
gen, die der Niederlandischen Kulturkam
mer angehoren miissen, von der Mitglied
schaft befreit sind, wenn sie ausschliesslich 
Juden zu Mitgliedern haben oder wenn das 
Stiftungsvermogen ausschliesslich Juden zu
gute k omt. 

§ I I. 

( 1) Jildische Personen im Sinne dieser 
Verordnung sind 

1) Personen, die von mehr als einem 
volljiidischen Grosselternteil abstammen; 

2) andere a ls die in Ziffer 1 bezeichneten 
Personen, die entweder am 9. Mai 1940 der 
jiidischen Religionsgemeinschaft angehort 
haben oder danach in sie aufgenommen wor
den sind. 

(2) Jiidisch versippte P ersonen im Sin
ne dieser Verordnung sind solche Personen, 
die mit einer im Absat z 3 bezeichneten Per
son verheiratet sind oder in einer eheahn
lichen Lebensgemeinschaft leben. 

(3) Als volljildisch gilt ein Grosseltern
teil ohne weiteres, wenn er der jildischen Re
ligionsgemeinschaft angehort hat. 

§ 1 2. 

Der Prasident der Niederlandischen Kul
turkammer kann die Aufnahme einer P erson 
in die Niederlandische Kulturkammer ab
lehnen oder ein Mitglied aus der Niederlan
dischen Kulturkammer ausschliessen, wenn 

eerste lid genoemde vereenigmgen van per
sonen en stichtingen in overeenstemming met 
den President ; de President is bevoegd h ier
op betrekking hebbende voorstellen in te die
n en. 

Artikel 10. 

(1) Joden of joodsch-vermaagschapte 
personen kunnen niet lid zijn v an de N eder
landsche Kultuurkamer noch van een ver
eeniging van personen, welke lid der Neder
landsche Kultuurkamer is of moet zijn.Voorts 
is aan dezen personen verboden: 

1) het oprichten of het deelnemen aan d e 
oprichting van een vereeniging van personen, 
welke lid der Nederlandsche Kultuurkamer 
is of moet zijn; 

2) het in het !even roepen van een stich
ting of het deelnemen daaraan, alsmede het 
direct of indirect voordeel trekken uit bet 
vermogen eener stichting, indien die stich
ting lid van de Nederlandsche Kultuurkamer 
is of moet zijn; 

3) het werkzaam zijn ten behoeve van 
een vereeniging van personen, als bedoeld 
onder 1, of van een stichting, als bedoeld 
onder 2, of a ls gast dee! te nemen aan het
geen door zoodanige vereenigingen van per
scnc'1 en stichtingen wordt georganiseerd. 

(z) D e Secretaris-Generaal van het De
partemcnt van Volksvoorlichting en Kunstcn 
kan ;., bi,izondere gevallen toestaan, dat 

1) een jood of een joodsch-vermaag
schapte persoon lid van de Nederlandsche 
K ultuurkamer wordt; 

2) vereenigingen van personen of stich
tingen, welke lid van de Nederlandsche Kul
tuurkamer moeten zijn, van de verplichting 
lid te zijn worden vrijgesteld, in dien haar 
leden uitsluitend joden zijn of indien het 
stichtingsvermogen uitsluitend ten bate van 
joden wordt aangewend . 

Artikel 1 1. 

(1 ) 
zijn: 

Jood in den zin dezer verordening 

1) degenen die van meer dan een vol
joodschen grootouder stammen; 

2) andere dan de onder 1 aangeduide per
sonen, die hetzij op g M ei 1940 tot de 
joodsch-kerkelijke gemeenschap hebben be
hoord of na <lien datum daarin zijn opgeno
men. 

( 2) Als joodsch-vermaagschapte persoon 
in den zin van deze verordening wordt be
schouwd degene, die met een persoon, als be
doeld in lid 3, is gehuwd of daarmede in con
cubinaat leeft. 

(3) Een grootouder wordt zonder meer 
als voljoodsch aangemerkt, wanneer deze tot 
de jcodsrh-kerkelijke gemeenschap heeft be
hoord. 

Artikel 12. 

D e President van de Nederlandsche Kul
tuurkamer kan de toelating van een persoon 
als lid van de Nederlandsche Kult uurkamer 
weigeren of een lid van de Nederlandsche 
K ultuurkamer uitsluiten, indien uit feiten 
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Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
dass die im Frage kommende Person die filr 
die Ausiibung ihrer Tatigkeit erforderliche 
Zuverlassigkeit oder Eignung nicht besitzt. 

ABSCHNITT III. 

Leitung und Verwaltungsau fbau der Nieder
liindischen Kulturkammer. 

§ 13. 
(1) An der Spitze der Niederlandischen 

Kulturkammer steht der Prasident. 
(2) Der Prasident der Niederlandischen 

Kulturkammer emennt und entlasst seinen 
Stellvertreter, die Leiter der Gilden und den 
Geschaftsfilhrer. 

(3) Der Prasident vertritt die Nieder
landische Kulturkammer gerichtlich und 
aussergerichtlich. 

§ 14. 
(1) Die Gilden der Niederlandischen 

Kulturkammer werden nach Bedarf in Fach
gruppen eingeteilt. 

(2) Die Leiter der Fachgruppen werden 
mit Genehmigung des Prasidenten vom Lei
ter der betreffenden Gilde bestellt. 

§ 15. 
(1) Zur Durchfilhrung der Aufgaben der 

Kulturkammer k onnen Provinzialdienststel
len errichtet werden. 

(2) Der Prasident der Niederlandischen 
Kulturkammer kann bestimmen, dass eine 
Provinzialdienststelle fiir mehrere Provinzen 
zustiindig ist. 

(3) Die Leiter der Provinzialdienststel -
len werden vom P rasidenten nach Anhorung 
der Leiter der Gilden bestellt. 

§ 16. 
(1) Die in den §§ 13, Absatz 2, 14, Ab

satz 2, und 15, Absatz 3, bezeichneten Per
sonen werden vor Antritt ihres Amtes ver
eidigt. 

(2) Die Eidesformel wird durch Verwal
tungsanordnung festgelegt. 

ABSCHNITT IV. 

Verordnungsbefugnis der Niederliindischen 
Kulturkammer. 

§ 17. 
(1) Die Niederlandische Kult urkammer 

hat im Rahmen ihres Aufgabenbereichs Ver
ordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 153 
der Verfassungsurkunde. 

(2) Der Prasident der Niederlandischen 
Kulturkamm er i.ibt die Verordnungsbefug
nis aus. 

§ 18. 

Die auf Grund des § 17 erlassenen Ver
ordnungen werden im ,.Anordnungsblatt der 
Niederlandischen Kulturkammer" verki.in
det. 

§ 19. 
(1) In einer auf Grund des § 17 erlas

senen Schlichtungsordnung konnen Bestim
mungen i.iber die Schlichtung von Streitig-

blijkt, dat de betreffende persoon niet be
schikt over de betrouwbaarheid of de ge
schiktheid, welke voor de uitoefening van 
zijn werkzaamheid is vereischt. 

AFD EELING III. 

Van het bestuur en de inrichting van de 
Nederlandsche Kultuurkamer. 

Artikel 13. 
(1) Aan het hoofd van de Nederlandsche 

Kultuurk2mer staat de President. 
(2) De President der Nederlandsche Kul

tuurkam•~r benoemt en ontslaat zijn plaats
verv,mgt:r, de gildeleiders en den dagelijk
schen bestuurder. 

(3) De President vertegenwoordigt de 
Nederlandsche Kultuurkamer zoowel in als 
buiten rechte. 

Artikel 14. 

(r) De gilden der Nederlandsche Kul
tuurkamer worden voor zoover noodig onder
verdeeld in vakgroepen. 

(2) De !eiders der vakgroepen worden 
met toestemming van den President door den 
betreffenden gildeleider benoemd. 

Artikel 15. 
(1) Ter 'llitvoering van de taak der Ne

derlandsche Kultuurkamer kunnen provinci
ale bureaux worden ingesteld. 

(2) D e President der Nederlandsche Kul
tuurkamer kan bepalen, dat de bevoegdheid 
van een provinciaal bureau zich tot meerde
re provincies uitstrekt. 

(3) De !eiders van de provinciale bu
reaux worden door den President benoemd, 
na de gildeleiders te hebben gehoord. 

Artikel 16. 
(1) De in de artikelen 13, lid 2, 14, lid 2, 

en 15, lid 3, bedoelde personen worden voor 
het aanvaarden van hun ambt beeedigd. 

(2) D e eedsformule wordt bij instructie 
vastgesteld. 

AFD EELI NG IV. 

Van de verordenende bevoegdheid der N e 
derlandsche Kultuurkamer. 

Artikel 17. 
(1) D e Nederlandsche Kultuurkamer be

zit binnen het kader van haar taak verorde
nende bevoegdheid in den zin van artikel 
153 der Grondwet. 

(2) Deze verordenende bevoegdheid 
wordt door den President der Nederlandsche 
Kultuurkamer uitgeoefend. 

Artikel 18. 

Verordeningen, uitgevaardigd ingevolge 
het bepaalde bij artikel 17, worden afgekon
digd in het ,.Verordeningenblad der Neder
landsche Kultuurkamer". 

Artikel 19. 
(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 

artikel 1 7 uit te vaardigen bemiddelingsregle
ment kunnen voorschrift en worden uitge-
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keiten zwischen Mitgliedem der Niederlan 
dischen Kulturkammer getroffen werden. 

(2) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, <lass kein Mitglied ein Verfahren 
vor dem Zivilrichter und ein nur auf Privat
klage hin einzuleitendes Verfahren vor dem 
Strafrichter gegen ein anderes Mitglied an-
hangig machen darf, bevor das Schlichtungs
verfahren beendet ist, es sei denn, dass dem 
Mitglied ein Verlust von Fristen droht. Der 
Richter priift von Amts wegen, ob nach der 
Schlichtungsordnung ein Verfahren vor ihm 
zulassig ist. 

(3) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass die Schlichtungsstellen biir
gerlichrechtliche Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedem endgi.iltig als Schiedsgerichte 
entscheiden. 

(4) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, dass die Vorschriften der Absatze 
1 und 3 auf Antrag beider Beteiligter auch 
auf die Schlichtung und, Entscheidung von 
Streitigkeiten zwischen einem Mitglied und 
einem Dritten Anwendung finden. 

§ 20. 

(1) In einer auf Grund des § 17 erlasse
nen Beitragso~dnung kann geregelt werden, 
welche Beitrage die Mitglieder der Kultur
kammer an diese zu zahlen haben. 

(2) Die Beitrage werden, soweit sie nicht 
rechtzeitig entrichtet werden, auf Grund 
einer Verfiigung des Prasidenten der Nie
derlandischen Kulturkammer beigetrieben. 
Diese ist auf Grund einer Ausfertigung, die 
im Eingang die Worte ,,Im Namen des 
Rechts" fiihrt, sofort gemass den Bestim
mungen der niederlandischen Zivilprozess
ordnung vollstreckbar. 

§ 21. 

(1) In einer auf Grund des§ 17 erlasse 
nen Verordnung konnen Ordnungsstrafen bis 
zu eintausend Gulden angedroht werden. 

(2) Eine Ordnungsstrafe kann erst ver
hangt werden, nachdem derjenige, der zu 
ihrer Verhangung befugt ist, das beschuldig
te Kammermitglied gehort hat. 

(3) § 20, Absatz 2, gilt entsprechend . 

(4) Im iibrigen regelt sich das Verfah
ren bei der Verhangung von Ordnungsstrafen 
nach einer auf Grund des § 1 7 erlassenen 
Ordnungsstrafverfahrensordnung. 

ABSCHNITT V. 

Verfiigungsbefugnis der Niederlandischen 
Kulturkammer. 

§ 22. 
(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 

der Niederlandischen Kulturkammer konnen 
der Prasident und die von ihm dazu ermach
tigten Kammerorgane gegeniiber den Kam-

vaardigd betreffende de bemiddeling in ge
schillen tusschen leden van de Nederland
sche Kultuurkamer. 

(2) H et bemiddelingsreglement kan be
palen, dat geen lid tegen een ander lid een 
vordering voor den burgerlijken rechter mag 
instellen of een klacht wegens een slechts op 
klachte vervolgbaar feit mag indienen, alvo
rens de bemiddelingsprocedure is beeindigd, 
tenzij het verloopen van termijnen daarvan 
het gevolg dreigt te zijn. De rechter onder
zoekt ambtshalve, of een voor hem aanhan
gig gemaakte procedure volgens het bemid
delingsreglement toelaatbaar is . 

(3) Het reglement kan bepalen, dat de 
met de bemiddeling van geschillen belaste 
instanties over burgerrechtelijke geschillen 
tusschen leden in hoogste instantie als 
scheidsmannen beslissen. 

(4) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat op verzoek van beide partijen het 
eerste en derde lid ook kan worden toegepast 
op de bemiddeling in en het beslechten van 
geschillen tusschen een lid en een derde. 

Artikel 20 . 

(1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 17 uit te vaardigen contributieregle
ment kan worden geregeld, welke contributie 
de leden van de Nederlandsche Kultuurka
mer aan haar dienen te betalen. 

(2) De contributies worden, voor zoover 
deze niet tijdig voldaan worden, ingevorderd 
op grond van een beschikking van den Presi
dent der Nederlandsche Kultuurkamer. Deze 
is volgens de bepalingen van het Wetboek 
van Burgerlijke R echtsvordering terstond 
uitvoerbaar op een grosse, welke aan het 
hoofd voert de woorden: ,,In Naam van het 
R echt". 

Artikel 21. 

( 1) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 17 uitgevaardigde verordening kun
nen tuchtrechtelijke straffen tot ten hoogste 
een duizend gulden gesteld worden. 

(2) Een tuchtrechtelijke straf kan slechts 
worden opgelegd, nadat degeen, die tot die 
oplegging bevoegd is, het verdachte lid van 
de Nederlandsche Kultuurkamer heeft ge- ' 
hoord. 

(3) Artikel 20, tweede lid, is van over
eenk omstige toepassing. 

(4) Overigens geschiedt de te volgen 
procedure bij het opleggen van tuchtrechte
lijke straffen volgens een op grond van arti
kel 17 uitgevaardigde verordening betreffen
de de tuchtrechtelijke strafprocedure. 

AFDEELING V. 

Van de beschikking gevende bevoegdheid van 
de Nederlandsche Kultuurkamer. 

Artikel 22. 

(I) Binnen het kader van de taak van de 
Nederlandsche Kultuurkamer kunnen zoowel 
de President als de organen der Kultuurka
mer, welke hij daartoe machtiging heeft ver-
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mermitgliedern in Einzelfiillen Verfi.igungen 
erlassen 

1) iiber die Ausiibung ihrer kammer
pflichtigen Tiitigkeit, 

2) iiber ihre Mitarbeit bei d er Tiitigkeit 
der Kammer, 

3) im iibrigen, soweit dies in einer auf 
Grund des § 17 erlassenen Verordnung vor
gesehen ist. 

(2) Die Mitglieder der Kulturkammer 
haben den auf Grund des Absatzes 1 er
geheenden Verfi.igungen Falge zu leisten. 

(3) § 7, Absatz 4, findet Anwendung. 

§ 23. 

(1) Auf Grund des § 22 kann der Priisi
dent der Niederliindischen Kulturkammer 
insbesondere 

x) Bedingungen fi.ir die Eroffnung, den 
Betrieb und die Schliessung von Unterneh
mungen festsetzen, in denen eine kammer
pflichtige Tiitigkeit ausgeiibt wird; 

2) Richtlinien iiber den Inhalt der zwi
schen den einzelnen von der Kammer um
fassten Berufsgruppen abzuschliessenden 
Tarifvertriige erlassen, wobei die Bestim
mungen der Verordnung Nr. 217/1940 iiber 
die Gestaltung der Lohne und Gehiilter und 
der sonstigen Arbeitsbedingungen unbe
riihrt bleiben. Unberiihrt bleiben ebenfalls 
die Befugnisse des Generalsekretiirs im Mi
nisterium fi.ir Soziale Angelegenheiten; sie 
werden nach Anhorung des Priisidenten aus
geiibt. 

(2) Massnahmen des Priisidenten auf 
Grund des Absatzes r begri.inden keine Ent
schiidigungsanspri.iche. 

§ 24. 

Verfi.igungen, die auf Grund des § 22 e1-
lassen werden, werden den Betroffenen be
kanntgemacht. Als Bekanntmachung gilt 
auch eine Verki.indung im ,,Anordnungsblatt 
der Niederliindischen Kulturkammer". 

§ 25. 
(x) Wer einer auf Grund des § 22 er

lassenen Verfi.igung zuwiderhandelt, kann 
mit einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend 
Gulden von demjenigen bestraft werden, der 
die Verfi.igung erlassen hat, soweit dies in der 
Verfiigung ausdriicklich angedroht warden 
ist. 

(2) § 21, Absatze 2 bis 4, finden ent
sprechende Anwendung. 

ABSCHNITT VI. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den Ab
·schnitten IV und V. 

§ 26. 
(r) Der Priisident der Niederliindischen 

Kulturkammer kann, soweit dies zur Vorbe
reitung seiner Entscheidungen erforderlich 
ist, Zeugen horen oder horen !assen. 

leend, ten opzichte van de leden der Kultuur
kamer in afzonderlijke gevallen beschikkin
gen geven: 

r) betreffende de uitoefening van de 
werkzaamheden, in verband waarmede het 
lidmaatschap der Kamer verplicht is; 

2) betreffende hun deelneming aan de 
werkzaamheden der Kamer. 

3) overigens, indien en voor zoover zulks 
bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 17 
uitgevaardigde verordening is bepaald. 

(2) De leden der Nederlandsche Kul
tuurkamer dienen gevolg te geven aan be
schikkingen, gegeven ingevolge het eerste lid. 

(3) Artikel 7, vierde lid, is van toepas-
sing. 

Artikel 23. 

(r) lngevolge het bepaalde bij artikel 22 
is de President der Nederlandsche Kultuur
kamer meer in het bijzonder bevoegd : 

r) voorwaarden vast te stellen voor het 
openen en het sluiten van, alsmede het uit
oefenen van het bedrijf in ondememingen, 
welke voor de uitoefening harer werkzaam
heid lid der Kultuurkamer moeten zijn; 

2) richtlijnen uit te vaardigen betreffen
de den inhoud van collectieve arbeidsover
eenkomsten, welke tusschen de afzonderlijke 
beroepsgroepen, welke de Kamer omvat, war
den aangegaan. Daarbij blijven de bepalingen 
der Verordening No. 217/1940 betreffende de 
totstandkoming van regelingen in zake loo
nen, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden 
onverminderd van kracht. Evenzeer blijven 
de bevoegdheden van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
onverminderd bestaan; deze warden uitge
oefend, na den President te hebben gehoord. 

(2) Maatregelen van den President, ge
nomen op grand van het eerste lid, vestigen 
geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 24. 

Beschikkingen, gegeven ingevolge het be
paalde bij artikel 22, warden aan de betrok
kencn medegedeeld. Als mededeeling geldt 
ook de openbare bekendmaking in het ,,Ver
ordeningenblad der Nederlandsche Kultuur
kamer". 

Artikel 25. 
(x) Hij die in strijd met een ingevolge het 

bepaalde bij artikel 22 gegeven beschikking 
handelt, kan door dengeen, die die beschik
king heeft gegeven, warden gestraft met een 
tuchtrechtelijke straf van ten hoogste een 
duizend gulden, indien en voor zoover zulks 
in de beschikking uitdrukkelijk is gesteld. 

(2) Het tweede tot en met vierde lid van 
artikel 2 r is van overeenkomstige toe passing. 

AFDEELING VI. 

Bepalingen, betrekking hebbende op de 
aideelingen IV en V. 

Artikel 26. 

(r) De President van de Nederlandsche 
Kultuurkamer kan, voor zoover zulks ter 
voorbereiding van zijn beslissingen noodza
kelijk is, getuigen hooren of laten hooren. 
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(2) Wer vom Prasidenten oder in seinem 
Auftrage als Zeuge oder Sachverstandiger 
vorgeladen wird, muss der Vor!adung F olge 
leisten und Zeugnis ablegen oder als Sach
verstandiger mitwirken. Die Artikel 217 bis 
219 der Strafprozessordnun g finden entspre
chende Anwendung. Ein Zeuge oder Sach
verstandiger, der nicht erscheint, kann auf 
Anordnung des Prasidenten zwangsweise 
vorgefi.ihrt werden. 

(3 ) Der Prasident kann Zeugen und 
Sachverstandige eidlich vernehmen oder ver
nemhen !assen, soweit sie das Alter von sech
zehn Jahren erreicht haben. Der Zeuge wird 
darauf beeidigt, dass er die ganze Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit aussagen wird, 
und der Sachverstandige darauf, dass er 
seine Aufgabe gewissenhaft erfi.illen wird. 
Die Zeugen und Sachverstandigen sind ver
pflichtet, den Eid zu leisten. 

(4) Die Bestimmungen der Gesetze vom 
17. Juli 19II (Staatsblatt Nr. 215) und vom 
28. April 1916 (Staatsblatt Nr. 174) finden 
Anwendung. 

(s) Wenn der Zeuge sich bei seiner Ver
nehmung ohne gesetzlichen Grund weigert, 
die gestellten Fragen zu beantworten oder 
die von ihm verlangte Erklarung abzugeben, 
den verlangten Eid oder das Gelobnis zu 
leisten, so kann ihm der Prasident, falls er es 
im Int eresse der Untersuchung fi.ir erforder
lich halt, eine Geldstrafe bis zu tausend 
Gulden auferlegen. § 20, Absatz 2, gilt ent
sprechend. 

(6) Die Zeugen und Sachverstandigen 
erhalten auf Verlangen eine Entschadigung 
von der Niederlandischen Kulturkammer, 
die vom Prasidenten gemass den Artikeln 61, 
63, 65 und 66 des T arifs fi.ir J ust izgebi.ihren 
und Geblihren in Zivilsachen (Tariel van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken) festgesetzt wi rd . 

ABSCHNITT VII. 

Haushalt und Kosten der Niederlandi schen 
Kulturkammer. 

§ 27. 

(,) Soweit die Niederlandische K ultur
kammer die Kosten ihrer T atigkeit nicht 
aus eigenen Einki.inften zu bestreiten ver
m ag, tragt diese Kosten der Staat. 

( 2) Der Prasident d er Niederlandischen 
Kulturkammer stellt alljahrlich einen Haus
h altsplan auf, der der G enehmigung des Ge
neralsekretars im Ministerium fi.ir Finan
zen bedarf. Der Prasident ist fi.ir die ord
nungsmassige Durchfi.ihrung des H aushalts
plans verantwortlich. 

(3) Die Jahresabschlussrechnung der 
Kult urka miner unterliegt alljahrlich der 
N achpriifung <lurch die Oberste R echnungs
kont rollbehi:irde ( Algemeene Rekenkamer). 
Auf Grund des Berichtes der Obersten R ech
nungskontrollbehi:i rde erteilt der G eneral
sekretar im Ministerium fi.ir Finanzen dem 
Prasidenten der Niederlandischen Kultur
kammer Entlastung. 

(2) Ieder die door of vanwege de n Pre
sident als getuige of deskundige is opgeroe
pen, is verplicht aan die oproeping gevolg 
te gcven en getuigenis af te leggen of zijn 
dienster, als deskundige te verleenen. De ar
tikelen 217, 218 en 219 van het Wetboek van 
Strafvordering zijn toepasselijk. De getuige 
of deskundige, die niet verschijnt, kan op 
bevel van den President worden voorgeleid. 

(3) D e President kan de getuigen en des
kundigen onder eede hooren of la ten hooren, 
mits zij den leeftijd van zestien jaren hebben 
bereikt. H ij beeedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zegi;en, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zijn geweten zal vervullen. De ge
tuigen en deskundigen zijn verplicht den eed 
a f te leggen. 

(4) De bepalingen der wetten van 17 Juli 
19II (Staatsblad No. 215) en van 28 April 
1916 (Staat sblad No. 174) zijn toepasselijk. 

(5) lndien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevor
derde eed, de verklaring of b elofte af te leg
gen, kan d e President, zoo hij dit in het be
lang van het onderzoek noodzakelijk acht, 
den getuige een geldboete opleggen van ten 
hoogste duizend gulden. Artikel 20, lid 2, 

geldt dienovereenkomstig. 

(6) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstelling van de 
N ederlandsche Kultuurkamer, door den Pre
sident te begrooten overeenkomstig de arti
kelen 61, 63, 65 en 66 van het Tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke za
ken. 

AFDEELING VII. 

Van het beheer en de kosten der N eder
landsche Kultuurkamer. 

Artikel 27. 

(1) In zooverre de Nederlandsche Kul
tuurkamer haar werkzaamheden niet uit 
eigen inkomsten kan bekostigen, worden de 
kosten daarvan gedragen door het R ijk. 

(2) D e President der Nederlandsche Kul
tuurkamer maakt jaarlijks een begrooting op, 
welke de goedkeuring van den Secretar is
Generaal van het Departem ent van Finan
cien behoeft. De President is verantwoorde
lijk voor een regelmatig beheer volgens de 
begrooting. 

(3) D e jaarlijksche rekening van de Kul
tuurkamer wordt telkenjare aan de verifica
tie door de Algemeene Rekenkamer onder
worpen. Op grond van het rapport der Al
gemeene Rekenkamer verleent de S ecretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien den President van de Nederland che 
Kultuurkamer decha rge . 
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ABSCHNITT VIII. 

Die Staatsaufsicht. 

§ 28. 

Die Niederlandische Kulturkammer un
tersteht der Aufsicht des Generalsekretars 
im Ministerium fiir Volksaufklarung und 
Kiinste. 

§ 29. 

( 1) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Volksaufklarung und Kiinste kann auf 
Antrag eines Betroffenen oder von Amts 
wegen eine auf Grund des § r 7 erlassene 
Verordnung, eine auf Grund des § 22 erlas
sene Verfiigung oder einen anderen Be
schluss des Prasidenten oder eines Organs 
der Niederlandischen Kulturkammer fiir 
nichtig erklaren, wenn sie einer Best immung 
dieser Verordnung oder einer anderen ge
setzlichen Vorschrift widerspricht oder das 
Allgemeinnwohl gefahrdet. Aus dem glei
chen Grund kann der Generalsekretar auf 
Antrag eines Betroffenen oder von Amts 
wegen eine Entscheidung des Prasidenten 
oder eines Organs der Kammer fiir vorlaufig 
unwirksam erklaren, jedoch nicht after als 
einmal und nur fiir einen bestimmten Zeit
raum, der nicht !anger als ein Jahr sein darf. 

(2) Eine Erklarung gemass Absatz r ist 
mit Grunden zu versehen und in der glei
chen 'vVeise kundzumachen, wie der betrof
fene Beschluss. 

ABSCHNITT IX. 

Bestimmungen iiber die Mitwirkung staat
/icher Behorden bei der Durchfiihrung der 

Aufgaben der Niederlandischen Kultur
kammer. 

§ 30. 
Der Prasident der Niederlandischen Kul 

turkammer kann den Generalsekretar im 
Ministerium fiir Justiz, was das in diesem 
Ministerium gefiihrte Strafregister betrifft, 
sowie die Gerichtsschreiber ( griffiers) der 
Landgerichte ( arrondissements-rechtban
ken), was die in den Gerichtsschreibereien 
gefi.ihrten Strafregister betrifft, um kosten
freie Ausziige aus diesen Registern ersuchen. 
Diesem Ersuchen ist Falge zu leisten. 

§ 31. 
Die Polizeibehorden sind auf Ersuchen 

des Prasidenten verpflich tet, die Befolgung 
der Bestimmungen der §§ 3, 7, Absatz 2, und 
32, Absatz 2, sowie von Massnahmen zu er
zwingen, die auf Grund der §§ x7, 22 und 26 

getroffen werden. 

ABSCHNITT X. 
Str,~fvorschrif ten. 

§ 32. 
( 1) Wer entgegen der Vorschrift des § 3 

nicht Mitglied der Niederlandischen Kultur
kammer oder entgegen der Vorschrift des § 7 
nicht im Besitze eines B efreiungsscheines ist 
und gleichwohl eine kammerpflichtige Ta-

AFDEELING VIII. 

Van het toezicht van Staatswege. 

Artikel 28. 

De Nederlandsche Kultuurkamer is aan 
het toezicht van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten onderworpen. 

Artikel 29. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
kan op verzoek van een belanghebbende, dan 
we! uit hoofde van zijn ambt, een ingevolge 
het bepaalde bij artikel r 7 uitgevaardigde 
verordening, een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 22 gegeven beschikking dan we! eenig 
antler besluit van den P resident of van een 
orgaan der Nederlandsche Kultuurkamer nie
tig verklaren, indien deze strijdig is met eeni
ge bepaling dezer verordening of met een 
antler wettelijk voorschrift, dan we! het al
gemeen belang in gevaar brengt. Orn dezelf
de reden kan de Secretaris-Generaal, op ver
zoek van een belanghebbende of uit hoofde 
van zijn ambt, een beslissing van den Presi
dent of van een orgaan der Kamer tijdelijk 
schorsen, doch niet vaker dan eenmaal en 
slechts voor een bepaalden tijd, welke niet 
!anger mag zijn dan een jaar. 

(2) Een verklaring ingevolge lid x dient 
met redenen te worden omkleed en op de
zelf de wijze te worden afgekondigd als het 
betreffende besluit. 

AFDEELING IX. 

Van de medewerking van R ijksoverheids
organen bij de uitvoering v an de taak der 

Nederlandsche Kultuurkamer. 

Artikel 30. 
De President der Nederlandsche Kultuur

kamer kan den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, wanneer het be
treft het door dit Departement aangehouden 
strafregister, en den griffier der arrondisse
mentsrechtbank, wanneer het betreft het ter 
griffie aangehouden strafregister, verzoeken 
om afgifte van kostelooze uittreksels uit deze 
registers. Aan dit verzoek wordt gevolg ge
geven. 

Artikel 31. 
De politie-autoriteiten zijn op verzoek van 

den President verplicht, voor de handhaving 
van de bepalingen der artikelen 3, 7, lid 2, 

en 32, lid 2, alsmede van maatregelen, welke 
ingevolge het bepaalde bij de artikelen 17, 2 2 
en 26 worden getroffen, zorg te dragen. 

AFDEELING X. 
Strafbepalingen. 

Artikel 32 . 

(r) Hij die in strijd met het bepaalde bij 
artikel 3 niet lid is van de Nederlandsche 
Kultuurkamer of in strijd met het bepaalde 
bij artikel 7 niet in het bezit is van een be
wijs van vrijstelling en niettemin een der 
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tigkeit ausUbt, wird mit Geldstrafe bis zu 
flinftausend Gulden bestraft. 

(2) Wird von einer Personenvereinigung 
oder Stiftung, die der Niederlandischen Kul
turkammer angehoren muss, eine kammer
pflichtige Tatigkeit ausgeUbt, ohne dass 
diese Personenvereinigung oder Stiftung 
Mitglied der Kulturkammer oder im Besi!z 
eines Befreiungsscheins ist, so werden die 
Mitglieder des Verwaltungsorgans mit den 
im Absatz 1 bezeichneten Strafen bestraft; 
ein solches Mitglied bleibt straffrei, wenn 
die strafbare Handlung ohne sein Zutun be
gangen worden ist. 

(3) Die nach den Absatzen I und 2 straf
baren Handlungen sind Uebertretungen. 

ABSCHNITT XI. 

Uebergangs- und Schlussvorschriften . 

§ 33. 
(1) Diese Verordnung findet auf eine 

Tatigkeit im Sinne des § 3 frUhestens von 
dem Zeitpunkt ab Anwendung, zu dem die 
flir diese Tatigkeit zustandige Gilde errich
tet ist. 

(2) W er nach der Errichtung einer Gilde 
eine Tatigkeit im Sinne des § 3 fortsetzen 
will, muss unverzUglich, spatestens jedoch 
binnen vier Wochen, einen Antrag auf Auf
nahme in die Niederlandische Kulturkam
mer bei ihren Prasidenten stellen. 

(3) Er darf die Tatigkeit fortsetzen, bis 
Uber seinen gemass Absatz 2 gestellten An
trag edgliltig entschieden ist. 

(4) Abweichend von der Bestimmung 
des § 8 bleibt ein Vertrag der dort bezeich
neten Art, der zu dem im Absau 1 bezeich
neten Zeitpunkt besteht, solange wirksam, 
als die gemass Absatz 3 zu fallende Entschei
dung nicht ergangen ist. Der Vertrag erlischt 
mit sofortiger Wirkung, falls der gemass Ab
satz 2 gestellte Antrag abgelehnt wird. An
dernfalls bleibt er auch Uber den im Absatz 
1 bezeichneten Zeitpunkt hinaus wirksam. 

§ 34· 
(,) Im Zeitpunkt der Errichtung der 

Gilde ,,Film" tritt die Verordnung Nr. 160/ 
1940 Uber die Organisation des Filmwesens 
ausser Kraft. 

(2) Mit Wirkung von diesem Zeitpunkt 
geht das Vermogen der Niederlandischen 
Lichtspielvereinigung (Nederlandsche Bios
coopbond) in das Eigentum der Niederlan
dischen Kulturkammer Uber, die auch in 
alle privatrechtlichen AnsprUche und Ver
bindlichkeiten der Niederlandischen Licht
spielvereinigung eintritt. 

(1) 
Gilden 

§ 35. 
Den Zeitpunkt der Errichtung der 
bestimmt der Generalsekretar im 

werkzaamheden, welke onder deze Kamer 
vallen, uitoefent, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Wordt door een vereeniging van per
sonen of stichting, welke lid van de Neder
landsche Kultuurkamer moet zijn, een der 
werkzaamheden, welke onder deze Kamer 
vallen, uitgeoefend, zonder dat deze vereeni
ging van personen of stichting lid der Kul
tuurkamer of in het bezit van een bewijs van 
vrijstelling is, wordt de strafvervolging inge
steld en worden de in lid 1 bedoelde straffen 
uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 
Geen straf wordt uitgesproken tegen den be
stuurder, van wien blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is begaan. 

(1) Strafbare feiten, als bedoeld in het 
eerste en tweede lid, worden beschouw<l als 
overtredingen. 

AFDEELING XI. 

Overgangs- en slotbepa/ingen. 

Artikel 33. 
(1) Deze verordening vindt met betrek

king tot eenige werkzaamheid in den zin v an 
artikel 3 op zijn vroegst toepassing vanaf 
het tijdstip, waarop het voor die werkzaam
heid in aanmerking komend gilde is inge
steld. 

(2) Hij die na de instelling van een voor 
hem in aanmerking komend gilde een werk
zaamheid in den zin van artikel 4 wil blijven 
uitoefenen, moet bij den President van de 
Nederlandsche Kultuurkamer onverwijld, en 
we! uiterlijk binnen vier weken, een verzoek 
tot opneming als lid indienen. 

(3) Hij mag de werkzaamheid blijven 
uitoefenen, zoplang op het in het vorig lid 
bedoelde verzoek nog niet een eindbeslissing 
is gegeven. 

(4) Met afwijking van de bepaling van 
artikel II blijft een overeenkomst, als daar 
bedoeld, welke op het in het eerste lid van 
dit artikel aangeduide tijdstip bestaat, van 
kracht, zoolang de beslissing, bedoeld in het 
vorig lid, niet is gegeven. De overeenkomst 
gaat onmiddellijk teniet, wanneer het over
eenkomstig lid 2 ingediend verzoek wordt af
gewezen. Vindt geen afwijking plaats, dan 
blijft zij ook na het in het eerste lid bedoelde 
tijdstip van kracht. 

Artikel 34. 

(1) Op het tijdstip, waarop het ,,Film
gilde" wordt ingesteld, treedt het B esluit No. 
160/ 1940 betreffende de organisatie van het 
filmwezen buiten werking. 

(2) Met ingang van dat tijdstip gaat het 
vermogen van den Nederlandschen Bioscoop
bond in eigendom van de Nederlandsche Kul
tuurkamer over, welke ook treedt in alle pri
vaatrechtelijke rechten en verbintenissen van 
den Nederlandschen Bioscoopbond. 

Artikel 35. 
(,) Het tijdstip van de instelling der gil

den wordt bepaald door den Secretaris-Gene-
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Ministerium fi.ir Volksaufklarung und Ki.in
ste und macbt ibn durch Verlautbarung im 
,,Nederlandscbe Staatscourant" bekannt. 

(2) Bis zur Erricbtung der Gilden kann 
der Generalsekretar vorlaufige Einricbtun
gen scbaffen und Personen oder Personen
gemeinscbaften mit der vorlaufigen Arbeit 
und der Ausi.ibung der Befugnisse der Gil
denleiter betrauen. 

(3) Die Niederlandiscbe Kulturkammer 
gilt als erricbtet, sobald zwei Gilden be
steben. Dies ist durcb den Generalsekretar 
im Ministerium fi.ir Volksaufklarung und 
Ki.inste durcb Verlautbarung im ,,Neder
landscbe Staatscourant" bekanntzumacben. 

§ 36. 
Diese Verordnung tritt am Tage ibrer 

Verki.indung in Kraft. 
Den Haag, am 22. November 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
niederlandischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 212. 

22. November 1941. VIERTE VERORD
NUNG des Reicbskommissars fi.ir die 
besetzten niederlandiscben Gebiete, wo
durcb die Verordnung Nr. 108/1940 
(Vierte Verordnung i.iber besondere ver
waltungsrecbtlicbe Massnabmen) er
ganzt wird. (Verordnungsblatt, Sti.ick 
47.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Fi.ib
rers i.iber Ausi.ibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne icb: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 108/1940 (Vierte Ver
ordnung i.iber besondere verwaltungsrecbt
licbe Massnabmen) wird wie folgt erganzt: 

Dern§ 1 wird unter Ziffem 16 und 17 fol
gendes binzugefi.igt: 

,,16) den Prasidenten des Niederlandi
scben Kulturrats; 

17) den Prasidenten der Niederlandi
scben Kulturkammer." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ibrer 
Verki.indung in Kraft. 

Den Haag, am 22. November 1941. 
Der R eichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

N°. 213. 

22. November 1941. VERORDNUNG des 
Reicbskommissars fi.ir die besetzten nie
derlandischen Gebiete, wodurcb die Ver
ordnung Nr. 50/r941 i.iber Massnabmen 
im Seeverkebr abgeandert und erganzt 
wird. (Verordnungsblatt, Sti.ick 48.) 

raal van Volksvoorlicbting en Kunsten , die 
betzelve in de Nederlandscbe Staatscourant 
openbaar bekendmaakt. 

(2) Tot bet tijdstip van de instelling der 
gilden kan de Secretaris-Generaal tijdelijke 
instellingen in bet !even roepen en personen 
of vereenigingen met de tijdelijke werkzaam
beden en met de uitoefening van de bevoegd
beden der gildeleiders belasten. 

(3) De Nederlandscbe Kultuurkamer 
wordt als opgericbt bescbouwd, zoodra twee 
gilden zijn ingesteld. Hetzelve wordt door 
den Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Volksvoorlicbting en Kunsten in 
de Nederlandscbe Staatscourant openbaar 
bekendgemaakt. 

Artikel 36. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag barer afkondiging. 
's-Gravenbage, 22 November 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N°. 212. 

22 November 1941. VIERDE VERORDE
NING vi;m den R ijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandscbe gebied, hou
dende aanvulling van de Verordening 
No. 108/1940 (Vierde Verordening be
treffende bijzondere administratiefrecb
telijke maatregelen). (Verordeningen
blad, Stuk 47.) 

Op grond van § 5 van bet Decreet van den 
Fi.ibrer over de uitoefening van de regee
ringsbevoegdbeden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

De Verordening No. 108/1940 (Vierde Ver
ordening betreffende bijzondere administra
tiefrecbtelijke maatregelen) wordt als volgt 
aangevuld: 

Aan bet slot van artikel 1 wordt onder 16 
en 1 7 bet volgende toegevoegd: 

,,16. den President van den Nederland
schen Kultuurraad; 

17. den President van de N ederlandscbe 
Kultuurkamer." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag barer afkondiging. 

's-Gravenbage, 22 November 1941. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N °. 213. 

22 November 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette 
Nederlandscbe gebied, boudende wijzi
ging en aanvulling der Verordening No. 
50/1941, boudende maatregelen betref
fende bet verkeer ter zee. (Verordenin
genblad, Stuk 48.) 



Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 50/1941 Uber Mass
nahmen im Seeverkehr wird w ie folgt abge 
·andert und erganzt: 

I. 
· Nach dem § 4 werden die folgenden §§ 4a 
und 4b eingefi.igt: 

,,§ 4a. 
(1) Die HafenUberwachungsstelle kann 

den Mannschaften und Fahrgasten eines ein
gelaufenen Schiffes einen Landgangsausweis 
erteilen, der sie dazu berechtigt, sich zu be
stimmten Zeiten in bestimmten Teilen der 
besetzten niede landischen Gebiete aufzu
halten. Einer Genehmigung nach § 2 der 
Verordnung Nr. 6/1940 Uber die Ein- und 
Ausreise in der Fassung der Verordnung Nr. 
155/i941 bedarf es daneben nicht. Soweit 
jemand die im Landgangsausweis fi.ir seinen 
Aufenthalt in den besetzten niederlandischen 
Gebieten gestellten Bedingungen nicht ein
halt, wird es so angesehen , als ob er unbe
fugt dorthin eingereist ware. 

(2) Der Landgangsausweis ist vor dem 
Wiederauslaufen der HafenUberwachungs
stelle zurUckzugeben. 

§ 4b. 
(1) Eingelaufene Schiffe und zum Aus

laufen bestimmte Schiffe dUrfen nur betre
ten werden 

1) von ihrer Mannschaft und ihren 
Fahrgasten; 

2) von den mi t dem Laden oder Loschen 
oder sonstigen Arbeiten auf den Schiffen be
schaftigten Personen ; 

3) von Personen, deTien die Hafeniiber
wachungsstelle einen Ausweis erteilt hat, der 
sie zum Betreten berechtigt. 

(2) Die Hafeniiberwachungsstelle kann 
das Betreten eines Schiffes <lurch Erklarung 
gegeniiber dem Ka pi tan, Reeder oderSchiffs
eigner allgemein widerruflich gestatten." 

II. 
§ 14 hat zu lauten wie folgt: 

,,§ 14. 
(1) Wer den Vorschriften dieser Verord

nung vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhan
delt, wird vom Reichskommissar fiir die be
setzten niederlandischen Gebiete (General
kommissar fiir F inanz und Wirtschaft) mit 
einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzigtausend 
Gulden fiir jeden einzelnen Fall bestraft, so
weit er nicht gemass § 4a der Verordnung · 
Nr. 6/1940 strafbar ist. 

(2) Mit der im Absatz 1 genannten Ord 
nungsstrafe wird auch bestraft, wer fU r di& 
Beachtung der Vorschrift, der zuwiderg(';-
handelt wird, verantwort lich ist (§ 11 und 5 
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Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fiihrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
(R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

A, tikel 1. 

D e Verordening No. 50/1941, houdende 
maatregelen betreffende het verkeer ter zee, 
wordt als volgt gewijzgid en aangevuld : 

I. 
Na artikel 4 worden de navolgende artike

len 4a en 4b ingevoegd: 

,,Artikel 4a. 
(1) De ,,Hafeniiberwachungsstelle" kan 

aan de schepelingen en passagiers van een 
binnengeloopen schip een landpas uitreiken, 
welke hun het recht geeft zich op bepaalde 
tijden in bepaalde deelen van het bezette Ne
derlandsche gebied op te houden. E en toe
stemming, als bedoeld in§ 2 der Verordening 
No. 6/1940 betreffende het in- en uitreizen, 
zooals deze is gewijzigd bij Verordening No. 
155/1941, is daarnaast niet vereischt. Voor 
zoover iemand de in den landpas voor zijn 
verblijf in het bezette Nederlandsche gebied 
gestelde voorwaarden niet nakomt, wordt hij 
geacht onbevoegd te zijn binnengereisd. 

(2) De landpas dient voor het vertrek 
van het schip aan de ,,Hafeni.iberwachungs
stelle" te worden teruggegeven. 

Artikel 4b. 
(1) Binnengeloopen schepen en schepen , 

welke tot vertrekken bestemd zijn, mogen 
slechts worden betreden 

1) door hun schepelingen en hun passa
giers; 

2) door de personen, die werkzaam zijn 
bij het laden of lessen dan we! andere werk
zaamheden op de schepen verrichten; 

3) door personen, aan wie de ,,Hafen
iiberwachungsstelle" een bewijs heeft uitge
reikt , hetwelk hun tot het betreden van de 
schepen recht geeft. 

(2) D e ,,Hafeniiberwachungsstelle" kan 
het betreden van een schip door een verkla
ring jegens den kapitein, den reeder, of den 
scheepseigenaar algemeen t oestaan. Deze 
veridaring kan worden ingetrokken." 

II. 
Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 

.,Artikel 14. 
(1) Hij die opzettelijk of door zijn schuld 

in strijd handelt met de voorschriften van 
deze verordening, wordt door den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied (Commissaris-Generaal voor Financien 
en Economische Zaken) met een tuchtrech
telijke straf van ten hoogste twintig duizend 
gulden voor elk geval afzonderlijk gestraft, 
voor zoover hij niet strafbaar is volgens § 4a 
der Verordening No. 6/1940. 

(2) Met de in lid 1 genoemde tuchtrech
t elijke straf wordt eveneens gestraft hij die 
verantwoordelijk is voor de nakoming van 
het voorschrift, in strijd waarmede gehandeld 
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13, Absatz 4), wenn e r nicht die Anwendung 
der pflichtgemassen Sorgfalt oder solche 
Umstande nachweisen kann, die die Anwen
dung dieser Sorgfalt unmoglich gemacht ha
ben." 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 22. November 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

22. November I94z. ERLASS des Reichs
kommissars fi.ir die besetzten niederlan
dischen Gebiete zur Durchfi.ihrung der 
Verordnung Nr. 153/1941 i.iber die Ver 
waltung der Universitaten und Hoch
schulen. (Verordnungsblatt, Sti.ick 48.) 

Gem.ass § 6- meiner Verordnung Nr. 153/ 
1941 tiber die Verwaltung der Universitaten 
und Hochschulen bestimme ich: 

Die Bestimmungen der §§ 2 bis 5 der ge
nannten Verordnung finden auf die Reichs
universitaten in Utrecht und Groningen, die 
Landwirtschaftliche Hochschule in Wage
ningen, die Gemeindliche Universitiit von 
Amsterdam und die Niederlandische Han
delshochschule in Rotterdam Anwendung. 

Den Haag, am 22. November 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete, 
. S EYSS- I NQUART. 

N °. 215. 

12 November 1941. VERORDNUNG der 
G eneralsekretare in den Ministerien fi.ir 
Justiz, fi.ir Landwirtschaft und Fischerei 
und fi.ir Finanzen zur Regelung der 
Pacht (Pachtverordnung). (Verord
nungsblatt, Sti.ick 48.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass § 2 der Verordnung Nr. 
218/1940 und den §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir die be
setzten niederlandischen Gebiete wird ver
o rdnet: 

ABSCHNITT I. 
Pachtvertrag. 

Titel r. 

Al/gemeine Bestimmungen . 
§ l, 

(1) Pacht im Sinne dieser Verordnung 
ist ein Vertrag, durch den der Verpachter sich 
verpflichtet, dem Pachter gegen eine Pacht-

wordt (artikel 11 en artikel 13, lid 4), tenzij 
hij aantoont, dat hij de met zijn plicht over
eenkomende zorgvuldigheid heeft betracht of 
van het bestaan van omstandigheden doet 
blijken, op grond waarvan het betrachten 
eener zoodanige zorgvuldigheid niet mogelijk 
was." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 November 1941. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS- INQUART. 

N °. 214. 

22 November I941. DECREET van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter uitvoering van 
de Verordening No. 153/1941 betreffende 
het bestuur der universiteiten en hooge
scholen. (Verordeningenblad, Stuk 48.) 

In overeenstemming met artikel 6 van mijn 
Verordening No. 153/1941 betreffende het be
stuur der universiteiten en hoogescholen be
paal ik: 

De bepalingen van de artikelen 2 tot en 
m et 5 der bovengenoemde verordening war
den toegepast op de Rijksuniversiteiten te 
Utrecht en Groningen, de Landbouwhooge
school te Wageningen, de Gemeentelijke Uni
versiteit van Amsterdam en de Nederland
sche Economische Hoogeschool te Rotter
dam. 

's-Gravenhage, 22 November 1941. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEY5S-1NQUART. 

N °. 215. 

12 November 194I. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie, van Landbouw en 
Visscherij en van Financien tot regeling 
van de pacht (Pachtbesluit) . (Verorde
ningenblad, Stuk 48.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23! 
1940 en in overeenstemming met artikel 2 
van het Besluit No. 218/1940 en de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1g40 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Van de pachtoYereenkomst. 

§ I. 

Algemeene bepa/ingen. 

Artikel r. 

(1) Pacht in den zin van dit besluit is 
een overeenkomst, waarbij de verpachter 
zich verbindt tegen een pachtpraestatie een 

33 



5J4 1941 

Jeistung einen Jandwirtschaftlichen Betrieb 
oder Jandwirtschaftlich nutzbares Land zum 
Gebrauch und zur Nutzung zu iiberlassen. 

. (2) Eine Pachtleistung besteht aus der 
Entrichtung eines Pachtzinses mit oder ohne 
Nebenleistungen. 

'(3) Ein Jandwirtschaftlicher Betrieb be
steht aus nutzbarem Land samt den dazu ge
horigen Baulichkeiten und sonstigen Einrich
tungen, ohne Riicksicht auf die Art von 
Landwirtschaft, die darauf ausgeiibt wird. 
Als landwirtschaftlicher Betrieb gelten auch 
Baulichkeiten und sonstige Einrichtungen, 
wenn sie zur Ausiibung der Landwirtschaft 
eingerichtet sind. 

(4) Unter L andwirtschaft ist zu ver-
stehen: 

1) Ackerbau; 
2) Viehhaltung; 
3) Federviehhaltung; 
4) Gartenbau einschiiesslich der Zucht 

von Baumen, Blumen und Blumenzwiebeln; 

s) Korbweidenbau; 
6) jede sonstige Art der Bodenkultur. 
(s) Vertrage, die den im Absatz 1 be-

zeichneten Inhalt habcn, gelten als Pacht
vertrage ohne Riicksicht auf die Form und 
die Bezeichnung, unter denen sie abgeschlos
sen worden sind. 

§ 2. 

D ie Bestimmungen dieser Verordnung fin
den entsprechende Anwendung auf Vertrage, 
<lurch die gegen eine einmalige oder wieder
kehrende <....egenleistung dingliche Nutzungs
rechte an landwirtschaftlichen Grundstiicken 
fii r die Dauer von fiinfundzwanzig J ahren 
oder fiir eine kiirzere Dauer begriindet wer
den. 

§ 3. 
Anschwemmungen, Anspiilungen, Groden 

oder Vorlander gehoren zu dem Pachtgrund
stiick, wen n nicht ausdriicklich etwas anderes 
vereinbart ist. 

§ 4. 
(1) Geht das Pachtgrundstiick in das 

Eigentum eines Dritten iiber, so tritt dieser 
in alle Rechte und Pflichten des Verpach
ters ein. 

(2) Rechte u nd Verpflichtungen, die vor 
dem Eigentumsiibergang fallig geworden 
sind, gehen auf den Dritten nicht iiber. 

§ 5. 
(1) Auf eine Vereinbarung im Sinne des 

Artikels 1230 des Biirgerlichen Gesetzbuches 
(Burgerlijk Wetboek), nach der das belastete 
Grundstiick nicht ohne die Genehmigung des 
Hypothekenglaubigers verpachtet werden 
darf, kann dieser sich nicht berufen, wenn 
der in Pachtsachen zustandige Richter fest
stellt, dass durch die Verpachtung d ie Siebe
rung des Glaubigers nicht gefahrdet wird. 

(2) Eine Feststellung nach Absatz 1 kann 
von den Parteien eines bestehenden oder be
absichtigten Pachtvertrages beantragt wer
den. D er Richter entscheidet erst, nachdem 
der Hypothekenglaubiger gehort oder ord
nungsgemass geladen worden ist. Lehnt der 

hoeve of los land aan den pachter te ver
strekken om te gebruiken en daarvan de 
vruchten te trekken. 

(2) Een pachtpraestatie bestaat uit de 
voldoening van een pachtprijs met of zopder 
bijkomstige verplichtingen. 

(3) Onder hoeve wordt verstaan land 
met de daarbij behoorende gebouwen en an
dere opstallen, onverschillig welke vorm van 
landbouw op het land wordt uitgeoefend. 
Eveneens worden onder hoeve verstaan ge
bouwen en andere opstallen, welke zijn in
gericht voor het landbouwbedrijf. 

(4) Onder landbouw wordt verstaan: 

1) akkerbouw; 
2) veehouderij; 
3) pluimveehouderij; 
4) tuinbouw, daaronder begrepen het 

kweeken van boomen, bloemen en bloembol
len; 

s> 
6) 

teelt van griendhout; 
elke andere tak van ·bodemcultuur. 

(s) Alie overeenkomsten, welke de in 
het eerste lid omschreven strekking hebben, 
worden als pacht aangemerkt, in welken 
vorm en onder welke benaming zij ook mo
gen zijn aangegaan. 

Artikel 2. 

D e bepalingen van dit besluit vindenover
eenkomstige toepassing op overeenkomsten, 
waardoor tegen een vergoeding in eens of in 
termijnen zakelijke genotsrechten voor vijf 
en twintig jaar of korter op landerijen ge
vestigd zijn. 

Artikel 3. 
Aanspoelingen, aanwassen, gorsingen en 

schorren worden geacht tot bet gepachte te 
behooren, t enzij uitdrukkelijk anders is over
eengekomen. 

Artikel 4. 
(1) Bij eigendomsovergang van bet ver

pachte op een derde volgt deze in alle rech
ten en verplichtingen van den verpachter op. 

(2) Rechten en verplichtingen, welke 
v66r den eigendomsovergang opeischbaar 
zijn geworden, gaan op den derde niet over. 

Artikel 5. 
(1) Op een beding, als bedoeld bij arti

kel 1230 van bet Burgerlijk Wetboek, inge
volge hetwelk het bezwaarde goed niet zon
der toestemming van den hypothecairen 
schuldeischer mag worden verpacht, kan 
door dezen geen beroep worden gedaan, in
dien de in pachtzaken bevoegde rechter heeft 
verklaard, dat de verpachting den waarborg 
voor den schuldeischer niet aantast. 

(2) De in het vorige lid bedoelde ver
klaring kan worden verzocht door de par
tijen bij de voorgenomen of geldende pacht
overeenkomst. De rechter beslist niet dan 
na verhoor of behoorlijke oproeping van den 
hypothecairen schuldeischer. Weigert de 



1941 515 

Richter die Feststellung ab, so konnen die 
Parteien innerhalb zweier Wochen nach dem 
Tage der Verkiindung seiner Entscheidung 
Berufung einlegen. Falls er dem Antrag statt
gibt, kann der Hypothekengliiubiger dagegen 
innerhalb einer gleichen Frist Berufung ein
legen. 

§ 6. 
(1) Die Grundkammer kann - entweder 

fiir die ganze Provinz, in der sie ihren Sitz 
hat, oder fiir einen Tei! derselben - anord
nen, dass die§§ 10, 26, 27, 30 bis 33, 3_6 und 
41 bis 46 dieser Verordnung auf Pachtver
trage Uber landwirtschaftlich nutzbares Land 
bis zu einer <lurch sie festzusetzenden Ober
flache keine Anwendung finden. 

(2) Absatz I gilt nicht, wenn der Ver
pachter und der Pachter mehrere Pachtver
trage geschlossen haben und die Gesamt
oberflache der Pachtgrundstiicke Uber die im 
Absatz I bezeichnete Oberflache hinausgeht. 

(3) Eine Anordnung der Grundkammer 
nach Absatz I unterliegt der Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium fiir 
Landwirtschaft und Fischerei. 

Ti tel 2. 

Form des Vertrags. 

§ 7. 
Ein Pachtvertrag bedarf der Schriftform. 

§ 8. 
(1) Solange ein Pachtvertrag nicht schrift

lich eingegangen ist, ist der Pachter nicht 
verpflichtet, den Pachtzins zu entrichten. Der 
Pachter kann nicht geschuldete Leistungen 
zurUckfordern. 

(2) Jede Vertragspartei kann die schrift
liche Festlegung des Vertrags <lurch die 
Grundkammer beantragen. Die Grundkam
mer liidt beide Parteien und Jegt in Ueber
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif
ten und moglichst im Einvernehmen mit den 
Parteien den Vertrag fest; dieser Vertrag 
bindet die Parteien. Die Grundkammer be
stimmt, gegebenenfalls mit rUckwirkcnder 
Kraft, den Zeitpunkt, von den'l an die Be
stimmungen des Absatzes I unwirksam sind. 

(3) Wenn das Vorliegen eines Pachtver
trags aus wesentlichen GrUnden bestritten 
wird, setzt die Grundkammer die Behand
lung des Antrags aus, bis der in Pachtsachen 
zustandige Richter auf Antrag einer der Ver
tragsparteien Uber die Frage entschieden hat, 
ob ein Pachtvertrag vorliegt oder nicht. 

§ 9, 

Oeffentliche Verpachtungen sind verboten, 
es sei denn, dass die Grundkammer vor der 
Verpachtung die Genehmigung dazu erteilt 
hat. Die Grundkammer kann die Genehmi
gung mit Auflagen verbinden. 

rechter de verklaring, zoo staat voor de par
tijen bij de pachtovereenkomst beroep open 
binnen twee weken na den dag der uitspraak. 
Indien hij de verklaring uitspreekt, staat 
voor den hypothecairen schuldeiscb,er binn·en 
gelijken termijn beroep open. 

Artikel 6. 
(1) De Grondkamer is bevoegd - hetzij 

voor de geheele provincie, waarin zij is ge
vestigd, hetzij voor een gedeelte daarvan ~ 
bij besluit te bepalen, dat op pachtovereen
komsten betreffende los land, hetwelk niet
grooter is dan een door haar te bepalen op~ 
pervlakte, de bepalingen der artikelen 10, 
26, 27, 30 tot en inet· 33, 36 en 41 tot en met 
46 van dit besluit niet van toepassing zullen 
zijn. · · · · ,: 

(2) Deze bepaling geldt niet, indien tus
schen verpachter en pachter meer dan een 
pachtovereenkomst is gesloten en de ·geza~· 
menlijke omvang· van het verpachte grooter· 
is dan de in het vorige lid bedoelde op;ier• 
vlakte. · · \ 

(3) Het in het eerste lid bedoelde be- · 
sluit van de Grondkamer behoeft de goed
keuring van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij. 

§ 2, 

Van den vorm der overeenkomst. 

Artikel 7. 
De pachtovereenkomst moet schriftelijk 

worden aangegaan. 

· Artikel 8. 
(1) Zoolang de pachtovereenkomst niet 

schriftelijk is aangegaan, is de pachter niet 
gehouden den pachtprijs te voldoen. De 
pachter is gerechtigd terug te vorderen het
geen hij onverschuldigd heeft voldaan. 

(2) Op verzoek van de m eest gereede 
partij wordt de overeenkomst door de Grond
kamer schriftelijk vastgelegd. De Grondka
mer roept beide partijen op en legt, over
eenkomstig de wettelij ke voorschriften en 
zooveel mogelijk in overeenstemming met 
partijen, de overeenkomst vast; deze over
eenkomst is voor partijen bindend. De 
Grondka mer bepaalt, zoo noodig met terug
werkende kracht, het tijdstip, met ingang 
waarvan het bepaalde bij het eerste lid op
houdt te gelden. 

(3) Indien het bestaa n v an een pacht
overeenkomst op redelijke gronden wordt 
betwist, houdt de Grondkamer de behande
ling van het verzoek aan, totd4t de in pacht
zaken bevoegde rechter op vordering van de 
meest gereede partij over het al of niet be
staan van een pachtovereenkomst zal heb 
ben beslist. 

Artikel g. 
Openbare verpachtingen zij n verboden, 

tenzij de Grondkamer v66r de verpachting 
daartoe haar toestemming heeft verleend. De 
Grondkamer kan aan de toestemming voor
waarden verbinden. 



Tit e 1 3. 
Vertragsinhalt. 

§ IO. 

(1) Der Pachtvertrag gilt fiir eine be
stimmte Zeit. 

(2) Diese Zeit umfasst zwolf Jahre bei 
einem landwirtschaftlichen Betrieb und ~echs 
Jahre bei landwirtschaftlich nutzbarem Land, 
wenn keine liingere Zeit vereinbart worden 
ist. 

(3) Mit Genehmigung der Grundkam
mer kann ein Pachtvertrag fiir eine kilrzere 
Zeit eingegangen werden. 

(4) Die Grundkammer erteilt diese Ge
nehmigung nur, wenn eine kurze Dauer des 
Vertrags den besondem Umstanden des Ein
zelfalles billigerweise entspricht und die 
landwirtschaftlichen Interessen dadurch 
nicht beeintrachtigt werden. Die durch Dritte 
dem Verpachter auferlegten Beschrankungen 
sind nicht als besondere Umstande zu be
trachten. 

(5) Jede entgegenstehende Vereinbarung 
ist nichtig. 

§ II. 

( 1) In einem Pachtvertrag kann als 
Pachtzins nur ein ausschliesslich nach Zeit
raumen bestimmter und nicht von dem Preis 
von Erzeugnissen oder von anderen Tatsa
chen abhangig gemachter Betrag in nieder
landischer Wahrung vereinbart werden; nur 
mit Genehmigung der Grundkammer kann 
der Pachtzins auch auf andere Weise festge
setzt werden. 

(2) Jede entgegenstehende Vereinbarung 
ist nichtig. 

§ 12. 

Nichtig ist jede Bestimmung eines Pacht
vertrags, nach der die dem Verpachter durch 
offentlichrechtliche K orperschaften auferleg
ten oder aufzuerlegenden finanziellen L asten 
ganz oder teilweise von dem Pachter zu tra
gen sind. 

Tit e 1 4. 
Rechte und Pflichten aus dem Pachtvertrag. 

§ 13. 
Der Verpachter ist verpflichtet, das Pacht

g rundstilck in gutem Zustand zu ilbergeben. 

§ 14. 
Der P achter ist verpflichtet, den Pachtzins 

zu den Zeitpunkten, die im Vertrag oder, 
mangels diesbezilglicher Vereinbarungen, 
durch den Ortsgebrauch bestimmt werden, 
zu entrichten. 

§ 15. 

(1) Eine Erhohung oder eine Minderung 
des Pachtzinses kann in den Fallen gefordert 
werden, fiir die in den Artikeln 1520 bis 1.522 

des Bilrgerlichen Gesetzbuches eine Erhoh
ung oder eine Minderung des Kaufpreises 
vorgesehen wird. 

(2) Dieses Recht erlischt sechs Monate 
nach der Uebergabe. 
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§ 3. 
Van den inhoud der overeenkomst. 

Artikel xo. 
(1) De pachtovereenkomst geldt voor 

een bepaalden tijd. 
(2) Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor 

een hoeve en zes jaren voor los land, tenzij 
een langere duur is bedongen. 

(3) Met toestemming van de Grondka
mer kan een pachtovereenkomst voor een 
korteren duur worden aangegaan. 

(4) De Grondkamer verleent deze toe
stemming slechts, indien uit de bijzondere 
omstandigheden van het geval een korte 
duur van de overeenkomst redelijkerwijze 
voortvloeit en de landbouwbelangen hier
door niet worden geschaad. Als bijzondere 
omstandigheden worden niet beschouwd be
perkingen, den verpachter door derden op
gelegd. 

(5) 
lingen 
nietig. 

Elk ·beding, waarbij van de bepa
van . dit artike,1 wordt afgeweken, is 

Artikel 11. 

(1) ·rn een pachtovereenkomst kan als 
pachtprijs slechts bedongen worden een uit
sluitend naar t ijdsruimte bepaald en niet 
van den prijs van producten of van andere 
factoren afhankelijk ,gesteld bedrag in Ne
derlandsch geld ; met toestemming van de 
Grondkamer kan evenwel de pachtprijs op 
andere wijze worden bepaald. 

(2) Elk beding, waarbij van de bepalin
gen van dit artikel wordt afgeweken, is nie
tig. 

Artikel 12. 

Nietig is elk beding in een pachtovereen
komst, ingevolge hetwelk de geldelijke las 
ten, welke den verpachter door publiek
rechtelijke licham en zijn of zullen worden 
opgelegd, geheel of ten deele ten laste van 
den pachter komen. 

§ 4· 
Van de rechten en verplichtingen, uit de 

pachtovereenkomst voortv/oeiende . 
Artikel 13. 

D e verpachter is gehouden het verpachte 
in goeden staat van onderhoud te leveren. 

Artikel 14. 

De pachter is gehouden den pachtprijs op 
de tijdstippen, welke in de overeenkomst of 
r'} gebreke van bedingen daaromtrent, doo; 
het plaatselijk gebruik zijn aangegeven, te 
voldoen. 

Artikel 15. 

(1) Vermindering of vermeerdering van 
den pachtprijs kan gevorderd worden in de 
gevallen, voor vermindering of vermeerde
ring van den koopprijs in de artikelen 1520 

tot en met 1522 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgesteld. 

(2) Deze vordering vervalt zes maanden 
na den dag, waarop de levering is geschie d. 
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§ 16. 
Der Verpachter ist nicht verpflichtet, dem 

Pachter fiir Storungen einzustehen, die Drit
te, den en hierzu kein Recht an dem P acht
grundstilck zusteht, dem Pachter in seiner 
Nutzung durch tatsachliche Handlungen zu
fiigen. Das Recht des Pachters, diese Storun
gen selbst abzuwehren, bleibt unberilhrt. · 

§ 17. 
D er Verpachter ist dem P achter gegenliber 

zum Schadenersatz verpflichtet, wenn der 
Pachter durch die Auslibung eines einem 
Dritten an dem Pachtgrundstlick zustehen
den R echtes im Gebrauch oder in der Nut
zung ganz oder teilweise beeintrachtigt wird, 
es sei denn, dass der Pachter die R echte ge
kannt hat. 

§ 18. 
(1) Der Verpachter hat dem Pachter ge

genliber alle Mangel zu vertreten, die der 
Pachter nicht kennen konnte und die den 
Gebrauch und die Nutzung des Pachtgrund
stlicks beeintrachtigen. 

(2) Wenn derartige Mangel bestehen, 
kann der Pachter nach seiner Wahl, Minde
rung des Pachtpreises oder Rlicktritt ver
langen, unbeschadet seines Anspruchs auf 
Schadenersatz, wenn die Abwesenheit derar
tiger Mangel bei Vertragsschluss schriftlich 
zugesichert wurde oder Mang(,l arglistig ver
schwiegen wurden. 

(3) Das Recht auf Minderung und auf 
Rilcktritt erlischt sechs Monate, nachdem 
der P achter von dem Mangel K enntnis er
halten konnte. 

§ 19. 
(1) Der Pachter ist verpflichtet, das 

Pachtgrundstlick wie ein guter Pachter zu 
nutzen und alles zu tun oder zu unterlassen, 
was ein guter P achte r unter gleichen Ver
haltnissen tun oder unterlassen wilrde. 

(2) Er ist verpflichtet, dem Verpachter 
das Pachtgrundstilck bei Beendigung des 
Pachtvertrags in gutem Zustande zurilck
zugeben. 

§ 20. 

(1) Falls nichts anderes vereinbart ist, 
ist der Verpachter verpflichtet, an dem 
Pachtgrundstilck wahrend der P achtzeit a lle 
notwendigen Reparaturen auszufiihren, mit 
Ausnahme der geringfiigigen und laufenden 
Reparaturen, die im Rahmen des Ortsge
brauches vom Pachter auszufilhren sind. 

(2) Kommt der Verpachter innerhalb 
von vierzehn Tagen nach schriftlicher Mah
nung durch den Pachte r dieser Verpflichtung 
nicht nach, so ist der Pachter berechtigt, 
nach G enehmigung der Grundkammer die 
Reparaturen auf Kosten des Verpachters 
selbst durchfiihren zu !assen. 

§ 21. 

(1) Wenn an dem Pachtgrundstiick drin
gende Reparaturen, Verbesserungen oder 
Neuanlagen notwendig sind, die zu Lasten 
des Verpachters gehen und nicht bis zur Be-

Artikel 16. 
De verpachter is niet gehouden den pach

ter te waarborgen tegen de belemmeringen, 
welke derden, die daartoe geenerlei recht op 
het verpachte hebben, door feitelijkheden 
den pachter in zijn genot toebren gen; beh'ou
dens het recht van den pachter cim dezelve 
uit eigen hoofde te vervolgen. 

Artikel 17. 
De v e rpachter is tegenover den pachter 

tot schadevergoeding gehouden, indien het 
gebruik of de vruchttrekking van hetzelve 
den pachter geheel of gedeeltelijk wordt be-
lemmerd, doordat een derde een hem toeko
mend recht op het gepachte uitoefent, t enzij 
de pachter de rechten gek~nd heeft. 

Artikel 18. 
(1) De verpachter moet den pachter in

staan voor alle gebreken van het gepachte, 
welke de ·pachter niet kon kennen en welke 
dezen belemmeren het verpachte te gebrui
ken en daarvan de vruchten te trekken. 

(2) Waneer zoodanige gebreken aanwe
zig zijn, heeft de pachter de keuze om ver
mindering van den pachtprijs of de ontbin
ding der overeenkomst te vorderen, alles on
verminderd zijn recht op schadevergoeding, 
indien bij het sluiten van de pachtovereen 
komst schriftelijk is verklaard, d a t zoodanige 
gebreken n iet aanwezig waren, of indien het 
verzwijgen van zoodanige gebreken aan de 
arglist van den verpachter is te wij ten. 

(3) De vordering tot _vermindering van 
den pachtprijs en die tot ontbinding verval
len zes maanden, nadat de pachter van het 
gebrek had kunnen k ennis dragen. 

Artikel 19. 
(1) De pachter is gehouden het gepachte 

als een goed pacht e r te gebruiken en al dat
gene te doen en na te laten, wat een goed 
pachter in gelijke omstandighf!den behoort 
te doen " n na te laten. 

(2) Hij is gehouden het gepachte bij het 
einde van de pachtovereenkomst in goeden 
staat aan den verpachter op te leveren. 

Artikel 20. 

(1) Tenzij anders is overeengekomen, is 
de verpachter gehouden aan het verpachte 
gedurende den p achttijd alle noodzakelijke 
reparatien te doen, met uitzondering van de 
geringe en dagelijksche, welke volgens het 
plaatselijk gebruik ten laste van den pachter 
komen. 

(2) Komt de verpachter binnen veertien 
dagen na schrifteliike aanmaning van den 
pachter deze verplichting niet na, dan is de 
pachter bevoegd, na verkregen goedkeuring 
der Grondkamer, de reparatien zelf op kos
ten van den verpachter te doen verrichten. 

Artikel 21. 

(1) Indien het gepachte een dringende, 
ten laste van den verpachter komende, repa
ratie of verbetering noodig heeft, of indien 
nieuwe gebouwen moeten worden gesticht, 



endigung des Pachtvertrags a ufgeschoben 
we rden ki:innen, so muss der Pachter diese 
dulden. 

(2) Die Grundkammer kann in diesen 
Fallen auf. Antrag einer Vertrag~partei die 
Pachtleistung den rieuen Verhaltnissen an
passen. Sie beriicksichtigt dabei die eintre
tende Minderung oder Steigerung des Ertrags 
oder sonstigen Gebrauchswerts. Im letzteren 
Fall kann die Grundkammer den Pachtzins 
um den Betrag der Verzinsung und der Ab
schreibung erhi:ihen, insoweit dies die zu er
wartende Ertragssteigerung nicht iibersteigt. 

(3) Jede entgegenstehende Vereinbarung 
ist nichtig. 

§ 22 . 
(1) Der Pachter haftet dem Verpachter 

~egeniiber fiir jeden dem Pachtgrundstiick 
zugefiigten Schaden, wenn er nicht beweist, 
dass dieser Schaden weder durch eigenes 
Verschulden noch durch Verschulden seiner 
Hausgenossen oder derjenigen Personen ent
standen ist, die ·sich mit seiner Zustimmung 
auf dem Pachtgrundstiick aufhalten. 

(2) Fiir Brandschaden haftet der Pach
ter jedoch nur, wenn ihm bewiesen wird, dass 
der Schaden durch sein Verschulden oder das 
Verschulden der Personen, fiir die er nach 
Absatz 1 einzustehen hat, entstanden ist . 

§ 23. 
(1) Der Verpachter ist verpflichtet, die 

zu dem Pachtgrundstiick gehi:irigen Baulich
keiten und sonstigen Einrichtungen gegen 
Feuersgefahr zu ver~ichern. 

(2) Der P achter ist verpflichtet, das le
bende und tote Inventar, einschliesslich Vor
raten und Eizeugnisser. gegen Feuersgefahr 
zu versichem. 

(3) Kommt eine der Vertragsparteien 
ihrer Versicherungspflicht nicht nach oder 
ist sie mit der Pramienzahlung in Verzug, so 
kann die andere P artei die Versicherung oder 
Pramienzahlung auf Kosten der saumigen 
Partei vomehmen. 

(4) Der Pachter ist berechtigt, die von 
ihm auf Grund des Absatzes 3 gemachteu 
Auslagen von dem Pachtzins einzubehalten. 

(5) Jede Partei kann von der anderen 
den Nachweis fordem, dass sie die Versiche
rungen, zu deren Abschluss sie nach den Ab
satzen 1 oder 2 verpflichtet ist, in ange
messener Hi:ihe abgeschlossen hat. J ede Par
tei kann auf ihre Kosten von der Versiche
rungsgesellschaft der Gegenpartei Nachricht 
verlangen, falls die Aufhebung des Versiche
rungsschutzes droht oder der Gesellschaft 
eine Abtretung des Rechts auf Schadenersatz 
zugestellt oder schriftlich von ihr angenom
men oder anerkannt worden ist, oder falls bei 
ihr eine Sicherungs- oder Vollstreckungs
massnahme vorgenommen worden ist. 

§ 24. 
Jede Partei ist verpflichtet, die Versiche-

_run~ssumme oder andere Entschadigungen 
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waarvan de kosten ten laste van den ver
pachter komen en waarmede niet tot na het 
einde der pach'tovereenkomst kan worden 
·gewacht, moet de pachter deze werkzaam
.heden gedoogen. 

(2) De Grondkamer kan in deze geval
len op verzoek van een der partijen de 
,pa'chtpraestatie ii::i overeenstemming met de 
nieuwe omstandigheden wijzigen. Zij houdt 
daarbij rekening met vermindering of ver
meerdering van opbrengst of genot. In dit 
laatste geval kan de Grondkamer den pacht
prijs verhoogen met rente en afschrijving, 
voor zooverre deze de te verwachten ver
meerdering van de opbrengst niet te boven 
gaan. 

(3) Elk beding, waarbij van de bepalin
gen van dit artikel wordt afgeweken, is nie 
tig. 

Artikel 22. 
(1) De pachter is jegens den verpachter 

aansprakelijk voor alle schaden, aan het ver~ 
pachte toegebracht, t enzij hij bewijst, dat 
deze buiten schuld van hem, van zijn huis
genooten en van hen, die met zijn toestem
ming op het verpachte verblijven, ontstaan 
·zijn. 

(2) Voor schade door brand is de pach
ter echter slechts aansprakelijk, indien blijkt 
van zijn schuld of van de schuld van hen, 
voor wie hij ingevolge lid 1 aansprakelij k is . 

Artikel 23 . 
0

(1) De verpachter is gehouden de tot 
het gepachte behoorende gebouwen en an
dere opstallen tegen brandgevaar te verze
keren. 

(2) De pachter is gehouden levende en 
doode have met inbegrip van voorraden en 
producten tegen brandgevaar te verzekeren. 

(3) Wanneer een van de partij en haar 
verzekeringsplicht niet nakomt of met de 
betaling van een premie in gebreke is, kan 
de andere partij op kosten van de nalatige 
partij de verzekering sluiten of de premie 
betalen . 

(4) De pachter is bevoegd de door hem 
ingevolge het vorige lid gedane uitgaven van 
den pachtprijs af te houden. 

(s) Elke partij kan van de andere bewijs 
vorderen, dat zij de verzekeringen, waartoe 
zij volgens het eerste of tweede lid verplicht 
is, tot een voldoende bedrag heeft afgeslo
ten. De verzekeringsmaatschappij is - op 
verzoek en op kosten van eerstbedoelde 
partij - verplicht aan deze mededeeling te 
doen, indien de dekking van het verzekerde 
risico dreigt te ve rvallen of een cessie van 
het recht op schadevergoeding aan de maat
schappij is beteekend, dan we! schriftelijk 
door haar is aangenome n of erkend, of ee n 
beslag onder haar is gelegd. 

Artikel 24. 

El~e partij is verplicht de verzekerings~ 
pennmgen of andere schadevergoedingen 
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zur Behebung des Schadens zu verwenden, es 
sei denn, dass dies der Sachlage nach nicht 
angebracht ist. 

§ 25. 
Ohne schriftliche Zustimmung d es Ver

pachters ist der Pachter nicht berechtigt 
den Gebrauch und das Nutzungsrecht des 
Pachtgrundstiicks ganz oder teilweise an 
einen Dritten zu iibertragen. 

§ 26. 
(1) Der Pachter darf die Bestimmunir, 

die Einrichtung oder sonstige Bestandteile 
des Pachtgrundstiicks ohne schriftliche Zu
stimmung des Verpachters weder ganz noch 
teilweise andem. Weigert sich der Verpach
ter seine Zustimmung zu geben, so kann der 
Pachter bei der Grundkammer die Ermach
tigung beantragen, die Bestimmung, die Ein
richtung oder sonstige Bestandteile des 
Grundstiicks ganz oder teilweise zu andem. 
Die Grundkammer kann diese Ermachti
gung, nach Anhorung oder ordnungsmassiger 
Vorladung der Parteien, erteilen, wenn sie 
nach Einholung einer gutachtlichen Aeusse
rung des Staatlichen Beraters (Rijksconsu
lent) feststellt, dass die beantragte Aende
rung den allgemeinen landwirtschaftlichen 
Interessen dient. 

(2) Die Grundkammer kann die Er
machtigung mit Bedingungen und Auflager 
verbinden. 

§ 27. 
(1) Der Verpachter ist beim Ende des 

Pachtverhaltnisses verpflichtet, dem Pachter 
eine nach Billigkeit, unter Beriicksichtigung 
der Absatze 2 und 3 zu bemessende Vergii
tung fiir die Verbesserungen zu gewahren, 
die durch den Pachter in den letzten zehn 
J ahren an dem Pachtgrundstiick vorgenom
men worden sind. D er Anspruch des P ach
ters auf Vergiitung fi.ir die Verbesserungen 
ist wenigstens ein Jahr vor dem Ende des 
Pachtvertrags geltend zu machen. Wenn das 
Pachtverhaltnis nich t durch Zeitablauf en
det, kann der Anspruch noch innerhalb von 
drei Monaten nach der Beendigung geltend
gemacht werden. 

(2) Die Vergiitung darf den Betrag nicht 
iibersteigen, um den der Wert des Pacht
grundstiicks beim Pachtende infolge der vor
genommenen Verbesserungen erhoht ist, D ie 
Vergiitung wird ermassigt , soweit der Pach
ter bereits den G enuss der vorgenommenen 
Verbesserungen hat haben konnen. 

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 be
steht nur, 

1) wenn der P achter dem Verpachtet 
rechtzeitig, unter Angabe der geschatzten 
Kosten, schriftlich von der vorgenommenen 
Verbesserung Mitteilung gemacht hat und 
entweder der Verpachter nicht innerhalb 
eines Monats nach Empfang dieser Mittei
lung ausdriicklich widersprochen hat oder die 
Grundkammer, im Falle eines derartigen 
Widerspruchs, diesen au£ Antrag des Pach
ters fiir unbegriindet erklart hat, oder 

2) wenn die Grundkammer gelegentlich 

aan te wenden tot herstel . van de 'schade, 
tenzij dit in verband met de omstandigheden 
redelijkerwij ze :niet kan worden gevergd. 

Artikel 25. 
Zonder schriftelijke toestemming van den 

verpachter is de pachter niet bevoegd het 
gebruik en de vruchttrekking van het ge
pachte geheel of t en dcele aan een antler 
over te dragen. 

Artikel 26. 
(1) De pachter is niet bevoegd de be

stemming, inrichting of gedaante van het 
gepachte geheele of gedeeltelijk te verande
ren dan na verkregen schriftelijke toestem
ming van den verpachter. Ingeval deze zijn 
toestemming weigert, kan de pachter bij de 
Grondkamer de machtiging vragen de be
stemming, inrichting of gedaante van het 
gepachte geheel of ten deele te veranderen. 
De Grondkamer kan na verhoor of behoor
lijke oproeping van partijen deze' lnachti'
ging verleenen, wanneer zij - na advies van 
den Rijksconsulent te hebben ingewonnen -
vaststelt, dat door de verandering, waarvoor 
de machtiging is gevraagd, algemeene be
langen of landbouwbelangen worden ge
diend. 

(2) De Grondkamer kan aan de machti
ging voorwaarden verbinden of hierbij een 
last opleggen. 

Artikel 27. 
(1) Bij het einde der pachtverhouding is 

de verpachter verplicht den pachter een naar 
billijkheid te bepalen vergoeding tc gevcn 
voor de verbeteringen, welke door dezen in 
de laatst verloopen tien jaren aan het ge
pachte zijn aangebracht, op den voet van 
het in de leden 2 en 3 van dit artikel be
paalde. De vordering van den pachter tot 
vergoeding voor verbeteringen dient ten 
minste een jaar voor het einde van de pacht
overeenkomst te worden ingesteld. Indien de 
pachtovereenkomst niet door het verstrijken 
van den bepaalden termijn is geeindigd, ka1 , 
de vordering nog tot drie maanden na dat 
einde worden ingesteld. 

(2) Deze vergoeding kan niet overtref
fen het bedrag, waarmede de waarde van het 
gepachte bij het einde der pacht ten gevolge 
van de aangebrachte verbeteringen is ver
hoogd. De vergoeding wordt lager gesteld, 
naarmate de pachter de vruchten van de 
aangebrachte verbeteringen reeds heeft kun
nen genieten. 

( :~ ) De in het eerste lid omschreven ver
plichting bestaat slechts: 

1) indien de pachter tij dig aan den ver
pachter, onaer opgave van de geschatte kos
ten, schriftelijk mededeeling van de voorge
nomen verbetering heeft gedaa n en of de 
verpachter zich daartegen, na ontvangst van 
de mededeeling, niet binnen een maand uit
drukkelijk heeft verzet, of de Grondkamer, 
in geval van zoodanig verzet, op vordering 
van Oen pachter dit verzet ongegrond heeft 
verklaard, dan we! 

2) indien de Grondkamer bij een mach-
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einer Ermachtigung gemass § 26 dem Pach
ter einen Anspruch auf Vergiitung zuerkannt 
hat. 

(4) Jede Vereinbarung, durch die zum 
Nachteil des Pachters von den Bestimmun
gen der §§ 26 und 2 7 abgewichen wird, ist 
nichtig. 

(r) Der abziehende und der kommende 
Pachter sind verpflichtet, einander in jeder 
Weise zu unterstiitzen, um den Uebergang 
des Pachtgrundstiicks zu erleichtern, insbe
sondere hinsichtlich der B enutzung fiir das 
folgende Jahr, der Ernte der noch auf dem 
Felde stehenden Friichte und der B enutzung 
der Gebaude und sonstigen Anlagen; in Ein
zelheite'n entscheidet der ortliche Gebrauch. 

(2) Ein Pachter, der der Verpflichtung 
aus Absatz 1 nicht nachkommt, ist sowohl 
dem anderen P achter als auch dem Ver
pachter gegeniiber zum Schadenersatz ver
pflichtet. 

Tit e 1 5. 

Ende des Pachtvertrags. 

§ 29. 
Ein Pachtvertrag endet mit Ablauf der 

vereinbarten Zeit. 

§ 30. 
(1) W enn der Pachtvertrag iiber einen 

landwirtschaftlichen Betrieb fiir eine Zeit 
von wenigstens zwolf J ahren oder iiber lanrl
wirtschaftlich nutzbares Land fiir eine Zeit 
von wenigstens sechs J ahren eingegangen ist, 
kann der Pachter bei dem in Pachtsachen 
zustiindigen Richter die Verlangerung des 
Pachtvertrags beantragen. Er hat diesen An
trag spatestens ein Jahr vor Ablauf des 
Pachtvertrags zu stellen. In besonderen 
Ausnahmefiillen kann der Richter einen ver
spateten Antrag zulassen. 

(2) Sobald der Pachter den im Absatz 1 

bezeichneten Antrag gestellt hat, liisst der 
Richter die Grundkammer, in deren Amts
bezirk der landwirtschaftliche Betrieb oder 
das landwirtschaftlich nutzbare Land ganz 
oder zum grossten Teil liegt, hiervon benach
richtigen. 

(3) Der Richter entscheidet nach Bil
ligkeit; der Antrag ist abzulehnen, 

r) falls sich ergibt, dass die Betriebsfiih
rung des Pachters der eines guten P achters 
nicht entsprochen hat; 

2) falls das Auftreten des Piichters dem 
Verpiichter gegeniiber wahrend der verstri
chenen Pachtzeit Anlass zu begriindeten Be
schwerden gegeben hat; 

3) falls der Verpiichter dem Pachtgrund
stiick eine Bestimmung im Sinne des § 31 
geben will und das allgemeine Wohl diese 
Bestimmung erforderlich macht; 

4) falls der Verpiichter oder einer von 
dessen Verwandten oder Verschwiigerten in 
gerader absteigender Linie das Pachtgrund
stiick personlich bewirtschaften will; wird 
durch den Verlust des Pachtgegenstandes 
dem Pachter die wirtschaftliche L ebens-

tiging overeenkomstig artikel 26 den pach
ter recht op vergoeding heeft toegekend . 

(4) Elk beding, waarbij ten nadeele van 
den pachter van de bepalingen der artikelen 
26 en 27 wordt afgeweken, is nietig. 

Artikel 28. 
(1) De afgaande en opkomende pachters 

zijn verplicht elkander over en weder met al 
datgene te gerieven, wat vereischt wordt om 
het betrekken en het verlaten van het ge
pachte gemakkelijker te maken, zoo wat be
treft het gebruik voor het volgende jaar, het 
inoogsten der nog te velde staande vruchten, 
het betrekken der gebouwen als anderszins, 
alles overeenkomstig het plaatselijk gebruik. 

{2) De ten deze nalatige pachter is zoo
wel jegens den anderen pachter als jegens 
den verpachter tot schadevergoeding gehou
den. 

§ 5. 

Van het einde der pacht. 

Artikel 29. 
Een pachtovereenkomst eindigt door het 

verstrijken van den overeengekomen ter
m ijn. 

Artikel 30. 
(1) Indien de pachtovereenkomst voor 

den duur van ten minste twaalf jaren voor 
een hoeve of van ten minste zes jaren voor 
Jos land is aangegaan, kan de pachter de n in 
pachtzaken bevoegden rechter verzoeken de 
pachtovereenkomst te verlengen. Dit ver
zoek moet ten minste een jaar voor het 
einde van de Joopende pachtovereenkomst 
worden gedaan. In bijzondere gevallen kan 
ook een verzoek, dat na dit tijdstip is ge
daan, in behandeling worden genome n. 

(2) Zoodra de pachter het in het vorige 
lid bedoelde verzoek heeft gedaan, doet de 
rechter hiervan bericht zenden aandeGrond
kamer, binnen welker gebied de hoeve of het 
land, waarop h et verzoek betrekking heeft, 
geheel of voor het grootste gedeelte is ge
legen. 

(3) D e rechter beslist naar billijkheid, 
met dien verstande, dat hij het verzoek zal 
afwijzen: 

1) indien b lijkt, dat de bedrijfsvoering 
van den pachter niet is geweest, zooals het 
een goeden pachter betaamt; 

2) indien het optreden van den pachter 
jegens den verpachter in de afgeloopen 
pachtperiode aanleiding heeft gegeven tot 
gegronde klachten; 

3) indien de verpachter aan het ve r
pachte een bestemming wi l geven, als be
doeld in artikel 3 r , terwijl het algemeen be
Jang deze bestemming vordert; 

4) indien d e verpachter of een van diens 
bloed- of aa nverwanten in de rechte neder
dalende linie het gepachte persoonlijk in ge
bruik wil nemen; zou evenwel den pachter 
door het verlies van het gepachte de grond
slag van zijn maatschappelij k bestaan wor-
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grundlage entzogen, so gilt dies nur, wenn 
die personliche Bewirtschaftung des Pacht
gegenstandes flir den Verpachtet' oder das 
Familienglied von entscheidender Bedeu
tung ist. 

(4) Die Bestimmung des Absatzes 3 . 
Ziffer 4, gilt nicht, wenn der Verpachter eine 
j uristische Person ist. 

(5) Gibt der Richter einem im Absatz 
r bezeichneten Antrag statt, so setzt er zu
gleich, moglichst in Uebereinstimmung mit 
§ 10, die Zeit fest, flir die die Verlangerung 
gelten soil. In diesem Fall wird der Vertrag 
im lirbigen zu den bisherigen Bedingungen 
fortgesetzt. 

§ 31. 
(r) Wenn der Verpachter das Pacht

grundsti.ick ganz oder teilweise flir Wohn
zwecke, Wohnungbau, Handel oder Gewerbe 
oder andere nicht landwirtschaftliche Zwec
ke bestimmen will und das allgemeine Wohl 
diese Bestimmung erforderlich macht, so 
hebt der Richter auf Antrag des Verpach
ters den Pachtvertrag ganz oder teilweise 
auf, und zwar flir einen im Urteil festzuset
zenden Tag. 

(2) Wenn der Richter einen Pachtver
trag nach Absatz r aufhebt, verurteilt er den 
Verpachter zur Vcrglitung des Schadens, den 
der Pachter erleidet; er beri.icksichtigt dabei 
die dem Pachter nach dem Pachtvertrag 
noch verbleibende Nutzungszeit; der Rich
ter kann dabei ausserdem die Moglichkeit 
berlicksichtigen, dass der Pachter nach Ab
lauf des Pachtvertrags gemass § 30 den Be
trieb oder das Land aufs neue hatte pachten 
konnen. 

§ 32 . 
Wenn der Richter den Antragen nach § 30 

und § 31 flir einen Tei! des Pachtgrund
stlicks stattgibt, so kann er dabei zugleich 
die Pachtleistung flir das Uebrige herabset
zen. 

§ 33 -
(r) Der Pachtvertrag erlisch nicht von 

Rechts wegen infolge des Todes des Ver
pachters oder des Pachters. 

(2) Jedoch kann binnen vier Monaten 
nach dem Toge des Pachters jeder seiner 
Erben oder sein h interbliebener Gatte beim 
Richter beantragen , 

r) einen oder mehrere von ihnen an die 
Stelle des verstorbenen Pachters treten zu 
!assen und die iibrigen aus der Pacht zu ent
las s e n oder 

2) den Pachtvertrag aufzuheben . 
(3) Ein Antrag auf Aufhebung der Pacht 

kann auch vom Verpachter inncrhalb von 
vier Monaten, nachdem er den Tod des 
Pachters erfahren hat, gestellt werden. 

(4) Der Richt,er trifft seine Entschei
dungen unter Beriicksichtigung der Um
stande. Wenn einer oder mehrere der Ver
wandten oder Veschwagerten in gerader ab
steigender Linie oder der hinterbliebene 

den ontnomen, dan geldt zulks slechts, in
dien het persoonlijk gebruik van het ver
pachte voor den verpachter of diens bloed
of aanverwanten niet van overwegende be
teekenis is. 

(4) Het in het vorige lid onder 4 be
paalde geldt niet, wanneer de verpachter een 
rechtspersoon is. 

(5) Indien de rechter het in het eerste 
lid bedoelde verzoek toewijst, stelt hij tevens 
den duur, voor welken de verlenging zal gel
den, zooveel mogelijk in overeenstemming 
met artikel 10 vast. In dat geval blijven d e 
overige voorwaarden der overeenkomst van 
kracht. 

Artikel 31. 
(r) Indien de verpachter het verpachte 

of een gedeelte daarvan wil bestemmen voor 
volkshuisvesting, woningbouw, handel of nij-

. verheid, of andere niet tot den landbouw be
trekkelijke doeleinden, terwijl het algemeen 
belang deze bestemming vordert, ontbindt 
de rechter op vordering van den verpachter 
met ingang van een bij het vonnis te bepalen 
dag de pachtovereenkomst geheel of t en 
deele. 

(2) Indien de rechter een pachtovereen 
komst ingevolge het eerste lid ontbindt, v er 
oordeelt hij den verpachter tot vergoeding 
van de door den pachter te lijden schade ; hij 
houdt daarbij rekening met den tijd, welken 
de pachter bij niet-ontbinding ingevolge de 
pachtovereenkomst nog op het gepachte had 
kunnen blijven ; de rechter kan daarbij teve ns 
rekening houden m et de mogelijkheid, dat 
de pachter na afloop van de pachtovereen
komst ingevolge artikel 30 de hoeve of het 
land opnieuw zou hebben kunnen pachten . 

Artikel 32 . 

Indien de rechter het verzoek, bedoeld in 
artikel 30, of de vordering, bedoeld in a rti 
kel 3 1, voor een gedeelte van het verpachte 
toewijst, kan hij daarbij tevens de pacht
praestatie voor het overige verminderen . 

Artikel _33 . 
(r) De pachtovereenkomst gaat niet van. 

rechtswege te niet door den dood van den 
verpachter of van den pachter. 

(2) Nochtans kan binnen vier m aande n 
na den dood van den pachter de mecst ge
reede der erfgenamen of de overblijve nde· 
echtgenoot zich tot den rechter wenden , met 
de vordering: 

r) een of meer hunner in de p laats vari 
den overleden pachter te doen treden en de
overigen uit de pacht te ontslaan, of 

2) de pachtovereenkomst te ontbinden. 
(3) Gelijke vordering om de pacht te· 

ontbinden kan door den verpachter worden 
gedaan binnen vier maanden, nadat hij van 
den dood van den pachter heeft kennis ge
kregen. 

(4) De rechter beslist met inachtneming 
der omstandigheden. Wa,nneer een of meer 
der bloed- of aanverwanten in rechte neder
dalende lijn of de overblijvende echtgenoot
bereid en in staat zijn het t:iedri_if voort te-
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Gatte bereit und imstande sind, den Betrieb 
fortzusetzen , so sol! er grundsatzlich die 
Fortsetzung des Pachtverhaltnisses anord
rien. 

(s) Wenn der Richter den Pachtvertrag 
a ufhebt, bestimmt er zugleich den Tag, an 
-dem die Aufhebung rechtswirksam wird ; e r 
kann dabei der Gegenpartei nach Billigkeit 
S chadenersatz zuerkennen. 

§ 34· 
W enn durch irgendeinen Zufall d as P acht

:grundstiick v ollig vemichtet wird oder d em 
Pachter Gebrauch und Nutzung des P acht
grundstiicks unmoglich werden, e rlischt der 
Pachtvertrag. 

§ 35. 
(r) Wenn eine der P a rteien versaumt, 

i hren Verpflichtungen nachzukommen, so 
kann der Richter, wenn die Umstande dies 
erfordem, auf Antrag der Gegenpartei den 
Pachtvertrag fiir einen im Urteil festzuset 
. zenden T ag aufheben. 

(2) W enn der Pachter mit der Zahlung 
des P achtzinses im Verzug ist, so hat der 
Richter den P achtvertrag aufzuheben . Es 

-st eht dem Richt er aber , wenn die Umstande 
·dies erfordem, frei , dem Pachter auf d essen 
Antrag eine kurze Nachtfrist zu gewahren , 
i n der dieser seinen Verpflichtungen noch 
n achkommen kann. 

(3) Bei der Verkiindung des Aufhe
bungsurteils ist, wenn dazu Griinde vorlie
,gen, d ie saumige Partei zur Vergiitung von 
Kosten , Schaden und Zinsen zu verurteilen. 

§ 36. 
Jede von den §§ 29 bis 35 abweichende 

·Vereinbarung iiber die Beendigung oder die 
Fortzetzung eines Pachtvertrags ist nichtig. 

Ti te I 6. 

Abanderung der Pachtvereinbarungen. 

§ 37. 
(r) D er Verpiichter muss eine M inde

Tung des Pachtzinses dulden, wenn wahrend 
-eines Pachtjahres oder eines lriirzeren Pacht
zeitraumes ( pachtseizoezen) infolge ausser
gewohnlicher Umstande der B etriebsertrag 
-erheblich geringer gewesen ist, als beim Ein
gehen des Vertrags zu erwarten war. 

(2.) E in Preisrlickgang der Erzeugnisse 
des Betriebes sowie Umstiinde, die der P ach
ter zu vertreten hat oder deren Folgen er 
billigerweise hatte verhindem konnen oder 
,die ihn personlich betreffen, gelten nicht als 
a ussergewohnliche Umstande. 

(3) Vergiitung von Betriebsschaden, die 
der Pachter auf Grund eines Versicherun gs
vertrages oder aus anderem Grunde erhalt 
oder hatte erhalten konnen, gilt a ls B etriebs
:ertrag. 

(4) D er Anspruch des Pachter,, nach die
·sem Paragraphen auf Minderung c.'es Pacht
zinses erlischt sechs M onate nach Beendi
:gung des Pacht jahres oder des k iirzeren 

zetten, zal de rechter dezen in beginsel in de 
plaats van den overleden pachter stellen . 

(5) Wanneer hij de pachtovereenkomst 
ontbindt, bepaalt hij t evens den dag, waarop 
de ontbinding ingaat; hij kan daarbij aa:n de 
wederpartij, naar billijkheid, een schadever
goeding toekennen. 

Artikel 34. 
Indien door eenig toeval het gepachte ge

heel vergaat of het gebruik en genot van het 
gepachte voor den pachter onmogelijk wordt, 
eindigt de pachtovereenkomst. 

Artikel 3 5. 
(r) Wan neer een der partijen nalatig is 

in het nakomen v an haar verplichtingen, kan 
de rechter naar gelang van omstandigheden, 
op vordering van de wederpartij, met ingang 
van een bij het vonnis te bepalen dag, de 
pachtovereenkomst ontbinden . 

(2) Indien de pachter in gebreke is den 
pachtprijs te voldoen, is de rechter tot deze 
ontbinding gehouden. H et staat ·den rechter 
evenwel vrij om, naar gelang v an de omsfan 
digheden, aan den pachter op deszelfs ver
zoek een betrekkeiijk korten t ermijn te gun 
nen om alsnog aan zijn verplichtingen te vol
doen. 

(3) Bij het uitspreken der ontbinding zal 
de nalatige partij worden veroordeeld tot 
vergoeding van kosten, schaden en interes
sen, indien daartoe termen zijn. 

Artikel 36. 
Elk beding nopens de beeindiging of de 

voortzetting van een pachtovereenkomst, 
hetwelk niet overeenstemt met het bepaalde 
in de artikelen 29 tot en met 35 is nietig. 

§ 6. 

Van wijziging van de pachtvoorwaarden. 

Artikel 37. 
(r) De verpachter moet een verminde

ring van den pachtprijs gedoogen, wanneer 
gedurende een pachtjaar of een pachtseizoen, 
ten gevolge van buitengewone omstandig
heden, de opbrengst van het bedrijf aanzien
lijk m inder is geweest dan bij het aangaan 
der overeenkomst te verwachten was. 

(2) E en verlaging van den prijs van de 
voortbrengselen van het bedrijf, alsmede 
omstandigheden, welke aan de schuld van 
den pachter te wijten zijn of waarvan hij de 
gevolgen redelijkerwijze had kunnen voor
komen of die hem persoonlijk betreffen, ko
men niet a ls .buitengewone omstandigheden 
in aanmerking. 

(3) Vergoeding van bedrij fsschade, wel
ke de pachter krachtens een overeenkomst 
van verzekering of uit anderen hoofde ont
vangt of had kunnen ontvangen, geldt als 
opbrengst van het bedrij f. 

(4) De vordering van den pachter tot 
vermindering van den pachtprijs uit hoofde 
van dit artikel vervalt zes maanden na het 
eindigen van het pachtjaar of het pachtsei-
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Pachtzeitraums, fi.ir die der Pachtzins ge
schuldet ist. 

§ 38. 
(1) Jeweils spatestens drei Monate vor 

Ablauf einer dreijahrigen P achtzeit sollen 
<ler Verpachter und der Pachter, auf Ver
langen einer P artei, Uber die Aenderung der 
Pachtleistungen mit einander beraten. 

(2) Kommt keine Einigung zustande, so 
entscheidet die Grundkammer auf Antrag 
einer der Parteien, wenn nicht im Pachtver
trag einem Dritten die Abanderung rechts
gliltig Ubertragen ist. Sie andert die Pacht
leistungen, wenn Treu und Glaube es erfor
<lem. lhre Entscheidung bindet die Par-
teien. · 

(3) Die abgeanderten P achtleistungen 
treten mit dem Beginn des auf die dreijahri 
ge P eriode folgenden Pachtjahres in Kraft. 

§ 39. 
(1) Der Pachter muss eine Erhohung 

des P achtzinses dulden , wenn wahrend eines 
Pachtjahres oder eines klirzeren Pachtzeit
raums die Lasten, die dem Verpachter <lurch 
offentlichrecht liche Korperschaften wegen 
aussergewohnlicher Arbeiten, die dem Be
trieb des Pachters nlitzen, auferlegt wurden, 
e rheblich hoher gewesen sind, als beim Ein
gehen des Vertrages zu erwarten war. 

(2) Der Anspruch des Verpachters aus 
Absatz I auf E rhohung d es Pachtzinses er-
1ischt sechs Monate nacli Beendigung des 
Pachtjahres oder des klirzecen P achtzeit
raums, fi.ir die der Pachtzins geschuldet ist. 

§ 40. 

Jede Vereinbarung, <lurch die von den Be
stimmungen der §§ 3 7 bis 39 abgewichen 
wird, ist nichtig. 

ABSCHNl'rT IJ. 

Priifung von Pachtvertriigen. 

Titel i. 

Materiel/e Vorschriften. 

§ 41, 

Jeder Pachtvertrag und jeder Vertrag zur 
Aenderung oder Erganzung eines Pachtver
trages unterliegen der Genehmigung der 
Grundkammer. Die Genehmigung wird er
teilt, wenn die allgemeinen Interessen der 
Landwirtschaft nicht geschadigt werden und 
<ler bei einer ordnungsmassigen Bewirtschaf
tung des PachtgrundstUcks zu erwartende 
Reinertrag dem Pachter einen angemesse
nen Gewinn gewahrleistet. 

§ 42. 
Der Verpachter ist verpflichtet und der 

Pachter ist berechtigt, innerhalb von dreis
·sig Tagen nach Vertragsschluss der Grund
kammer eine <lurch die P a rteien unterzeich
nete oder eine notarielle Abschrift des Ver
trags nebst zwei ungezeichneten Abschriften 
einzusenden. Auf der Abschrift werden der 
Familienname, die Vomamen und der Wohn-

zoen, waarover de pachtprijs verschuldigd is. 

Artikel 38. 
(1) T~lkens voor het verstrijken van een 

pachtperiode van drie jaren zullen verpach
ter en pachter, indien een hunner dit uiterlijk 
drie maanden voor het verstrijken van dit 
tijdvak verzoekt, met elkander in overleg 
treden nopens herziening van de pacht
praestatie. 

( 2) Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, beslist de Grondkamer op verzoek 
van de meest gereede oartij, tenzij de beslis
sing krachtens een rechtsgeldig beding in de 
pachtovereenkomst aan een ander is opge
dragen. Zij herziet de pachtpraestatie, indien 
zulks door de goede trouw wordt gevorderd. 
Haar beslissing is voor partijen bindend. 

(3) De wijziging van de pachtpraestatie 
wordt van kracht met ingang van de nieuwe 
driejarige pachtperiode. 

Artikel 39. 
(1) De pachter moet een verhooging 

van den pachtprijs gedoogen, wanneer ge
durende een pachtjaar of een pachtseizoen 
de lasten, die den verpachter door publiek
rechtelijke lichamen zijn opgelegd wegens 
buitengewone werken, waardoor des pach
ters bedrijf gebaat wordt, aanzienlijk hooger 
zijn geweest dan bij het aangaan der over
eenkomst te verwachten was. 

(2) De vordering van den verpachter tot 
verhooging vap. den pachtprijs uit hoofde 
van dit artikel vervalt zes maanden na het 
eindigen van het pachtjaar of het pachtsei
zoen, waarover de pachtprijs verschuldigd is. 

Artikel 40. 

Elk beding, waarbij van het bepaalde in 
de artikelen -~ 7 tot en met 39 wordt afgewe
ken, is nietig. 

AFDEELING II. 
Van de toetslng van pachtovereenkomsten. 

§ I, 

Materieele voorschriften. 
Artikel 41°. 

Elke pachtovereenkomst en elke overeen
komst tot wijziging of aanvulling van een 
pachtovereenkomst behoeft de goedkeuring 
van de Grondkamer. De goedkeuring wordt 
verleend, wanneer de algemeene belangen 
van den landbouw niet worden geschaad en 
de netto-opbrengst, welke bij een behoorlijke 
exploitatie van het gepachte te verwachten 
is, den pachte r een redelijke winst waar
borgt. 

Artikel 42. 

De verpachter is verplicht en de pachter 
bevoegd binnen dertig dagen na het onder
teekenen der overeenkomst een door partijen 
onderteekend of notarieel afschrift, alsmede 
twee ongeteekende copieen van de overeen
komst aan de Grondkamer te doen toeko
inen. Aan het hoofd van het afschrift worden 
de naam, de voomamen en de woonplaats 



ort des Verpachters und des Pachters ver
merkt, wenn diese nicht aus dem Schrift
stUck ersichtlich sind. 

§ 43. 
(1) Wenn die Parteien den von der 

Grundkammer als Bedingungen der Geneh
migung des Vertrages geforderten Aenderun
gen zustimmen, so werden diese Aenderun
gen in einer von der Grundkammer aufzu
setzenden, von den Parteien zu unterzeich
nenden und sie bindenden Urkunde festge
legt. 

(2) W enn die Parteien die von der 
Grundkammer geforderten Aenderungen 
nicht annehmen, erklart die Grundkammer 
den Vertrag flir nichtig oder sie andert ihn 
ab. Der Inhalt der von der Grundkammer 
vorgenommenen Abanderungen gilt unter 
den Parteien als Vertragsinhalt. Im Falle 
der Nichtigerklarung regelt die Grundkam
mer erforderlichenfalls die Folgen fi.ir beide 
Parteien. 

§ 44· 
Die §§ 41 bis 43 gelten sinngemass, wenn 

die Pachtleistungen auf Grund einer Be
stimmung des Pachtvertrags <lurch einen 
Dritten festgesetzt werden. 

§ 45. 
( 1) Der Pachter ist nicht verpflichtet, 

den Pachtzins zu entrichten oder irgendeine 
Verglitung zu erbringen, wenn der Verpach
ter seine Verpflichtung zur Einsendung des 
Pachtvertrags bei der Grundkammer nicht 
innerhalb der festgesetzten Frist erflillt hat 
und auch der Pachter sein Einse.ndungsrecht 
nicht ausgelibt hat. 

(2) Absatz I findet keine Anwendung, 
wenn die Nichterflillung der Verpflichtung 
einem Umstande zuzuschreiben ist, den der 
Verpachter nicht zu vertreten hat, und er, 
nach Wegfall des Umstandes , unverzliglich 
seine Verpflichtung erfi.illt. 

(3) Wenn nach Absatz I kein Pachtzins 
geschuldet ist, kann der Verpachter bei der 
Grundkammer die Festsetzung des Pacht
zinses beantragen. Die Grundkammer setzt 
erforderlichenfalls rlickwirkend den Zeit
punkt fest, von dem an der Pachter den 
Pachtzins schuldet. Sie kann anordnen, dass 
ein der Versaumnis des Verpachters ent
sprechender Tei! des Pachtzinses an die 
Grundkammer zu Gunsten des Staates zu 
zahlen ist. Die Festsetzung erfolgt nur, n ach
dem der Pachter gehort oder ordnungsge
mass geladen warden ist. 

§ 46. 
Ein Vertrag zur Abanderung oder Ergan

zung eines Pachtvertrags sowie eine Festset
zung im Sinne des § 44 binden die Parteien 
nur, wenn sie schriftlich festgelegt und von 
<ier Grundkammer genehmigt oder abgean
dert sind. 
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van den verpachter en van den pachter ver
meld, voor zoover deze niet in de overeen
komst zijn genoemd. 

Artikel 43. 
(1) Indien de partijen toestemmen in de 

wijzigingen, welke door de Grondkamer als 
voorwaarde voor het verleenen harer goed
keuring aan de overeenkomst wordt gesteld, 
legt de Grondkamer deze vast in een akte, 
welke door partijen wordt geteekend en voor 
haar bindend is. 

(2) Indien de partijen de door de Grond
kamer verlangde wijzigingen niet aannemen, 
verklaart zij de overeenkomst nietig of we! 
wijzigt zij deze. De overeenkomst, zooals 
deze door de Grondkamer is gewijzigd, heeft 
dezelfde kracht als een tusschen partijen 
aangegane overeenkomst. In geval van nie
tigverklaring regelt de Grondkamer, indien 
<lit noodig is, de gevolgen voor beide par
tijen. 

Artikel 44. 
Het bepaalde bij de artikelen 41 tot en 

met 43 is van overeenkomstige toepassing, 
wanneer ingevolge een beding in de pacht
overeenkomst een derde een beslissing heeft 
gegeven ten aanzien van de rechten en ver
plichtingen der partijen. 

Artikel 45. 
(1) De pachter is niet gehouden den 

pachtprijs te voldoen, terwijl hij ook overi
gens tot geen enkele vergoeding gehouden 
is, indien de verpachter niet binnen den ge
stelden termijn aan de verplichting tot in
zending van de pachtovereenkomst bij de 
Grondkamer heeft voldaan en ook de pach
ter van zijn bevoegdheid tot inzending geen 
gebruik heeft gemaakt. 

(2) Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien het niet-nakomen der v erplichting te 
wijten is aan een omstandigheid, welke den 
verpachter niet kan warden toegerekend en 
deze, nadat de omstandigheid heeft opge
houden te bestaan, onverwij ld alsnog aan 
zijn verplichtingen voldoet. 

(3) Indien ingevolge het eerste lid geen 
pachtprijs verschuldigd is, kan de verpach
ter aan de Grondkamer verzoeken den pacht
prijs vast te stellen. D e Grondkamer be
paalt, zoo noodig met terugwerkende kracht , 
het tijdstip, met ingang waarvan deze ver
schuldigd is. Zij kan b~palen, dat, naar ge
lang van het verzuim van den verpachter, 
een gedeelte van den pachtprijs aan de: 
Grondkamer ten bate van 's Rijks schatkist 
moet warden betaald. De vaststelling ge
schiedt niet, dan nadat de pachter is gehoord, 
althans behoorlijk is opgeroepen. 

Artikel 46. 
Aan een overeenkomst tot w1Jz1gmg of 

aanvulling van een pachtovereenkomst of 
een beslissing, als bedoeld in artikel 44, zijn 
partijen slechts gebonden, indien zij schrif
telijk is vastgelegd en door de Grondkamer 
is goedgekeurd of gewijzigd. 
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Ti tel 2. 

Die Grundkammern. 

§ 47. 
In jeder Provinz wird von den General

sekretaren in den Ministerien fi.ir J ustiz und 
fiir Landwirtschaft und Fischerei eine Grund
kammer errichtet. Die Grundkammer ist eine 
Korperschaft des offentlichen Rechts. 

§ 48. 
(1) Die Grundkammer setzt sich zusam

men aus einem Vorsitzenden, einem Sekre
tar und mindestens vier sachverstandigen 
Beisitzem. Ferner konnen ein stellvertreten
der Vorsitzender und ein zweiter Sekretiir 
bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende, der stellvertreten
de Vorsitzende, die Beisitzer und die Sekre
tare werden auf Vorschlag der Grundkam
mer von den Generalsekretiiren in den Mi
nisterien fi.ir Justiz und fi.ir Landwirtschaft 
und Fischerei emannt und abberufen. Sie 
werden am Ende des Monats, in dem sie ihr 
65. Lebensjahr vollendet haben, von den Ge
neralsekretiiren entlassen. 

(3) D er Vorsitzende und der stellvertre
tende Vorsitzende oder der Sekretar miissen 
an einer staatlichen cder dieser gleichge
stellten niederliindischen Universitiit entwe
der den Grad eines D oktors eines D oktors 
der R echtswissenschaft oder den Grad 
der R echtsgelehrsamkeit oder die Eigen
schaft eines Magisters der Rechte erlan gt 
haben, mit der M assgabe, dass diese r Grad 
oder diese Eigenschaft auf Grund eines im 
niederliindischen Zivil- und Handelsrecht, 
Staatsrecht und Strafrecht bestandenen Prii
fung erworben sein muss. 

(4) Bei den Emennungen der B eisitzer 
der Grundkammer ist eine gleichmiissige 
Vertretung der I nteressen der P achter und 

. der Verpiichter sicherzustellen. 

§ 49. 
( 1) Die Aufgabe der Grundkammer auf 

Grund dieser Verordnung besteht in der Be
urteilung, Genehmigung, Aenderung oder 
Nichtigerkliirung von P achtvertriigen Uber 
Grundstiicke, die ganz oder zum iiberwiegen
den T ei! in der Provinz, fiir die sie errichtet 
-ist, liegen. 

( 2) D ie Grundkammer hat femer die 
Aufgabe, gute P achtzustiind e, insbesondere 
<lurch Abgabe von Gutachten, zu fordem 
und den Pachtvertragsparteien auf iiberein
atimmenden Antrag als Schiedsinstanz zur 
Verfiigung zu stehen. 

(3) Sie kann von den Generalsekretiiren 
in den Ministerien fiir Justiz und fiir Land
wirtschaft und F ischerei mit der D urchfiih
rung weiterer Aufgaben, die mit der Vertei 
lung und Nutzung landwirtschaftlichen 
Grund und Bodens zusammenhiingen, beauf
tragt werden. 

(4) Die Generalsekretiire in den M inis
terien fiir J ustiz und fiir Landwirtschaft und 
Fischerei konnen allgemeine Vorschriften 

§ 2. 

Van de Grondkamers. 

Artikel 47. 
In elke provincie wordt door de Secreta

rissen-Generaal van de D epartementen van 
Justitie en van Landbouw en Visscherij een 
Grondkamer ingesteld. De Grondkamer is 
een rechtspersoonlijkheid bezittend publiek
rechtelijk lichaam. 

Artikel 48. 
(1) D e Grondkamer is samengesteld uit 

een voorzitter, een secretaris en ten minste 
vier deskundige leden . Tevens kunnen een 
plaatsvervangende voorzitter en een tweede 
secretaris worden benoemd. 

(2) D e Voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitter, de leden en d e secretarissen war
den op aanbeveling van de Grondkamer door 
de Secre tarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij benoemd en orttslagen. Bij het be
reiken van den vollen ouderdom van 65 ja
ren wordt hun door de Secretarissen-Gene
raal ontslag verleend met ingang van de 
eerstvolgende maand. 

(3) D e voorzitter en de plaatsvervangen
de voorzitter of de secretaris moeten aan 
een Rijks- of daarmede gelijkgestelde Ne
detlandsche Universiteit hebben verkregen 
hetzij den graad van doctor in de rechtswe
tenschap, hetzij den graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
m eester in de rechten , mits deze graad of 
hoedanigheid verkregen is op grand van het 
afleggen van een examen in het Neder
landsch burgerlijk- en handels recht, staats
recht en strafrecht. 

(4) Bij de benoeming van de leden der 
Grondkamer wordt zorg gedragen, dat noch 
het belang der pachters, noch d a t der ver
pachters overheerscht. 

Artikel 4g. 

(1) D e Grondkamer is belast met de be
oordeeling, goedkeuring, wijziging of nietig
verklaring overeenkomstig dit besluit van 
pachtovereenkomsten betreffende onroeren
de goederen, welke geheel of voor het groot
ste gedeelte gelegen zijn binnen de provin
cie, waarvoor zij is ingesteld. 

( 2) De Grondkamer heeft voorts tot 
taak goede pachttoestanden te bevorderen, 
met name door het gev en van adviezen, en 
- indien partijen bij een pachtovereen 
komst dit gemeenschappelijk verzoeken -
als scheidsman op te treden. 

( 1 ) Zij kan door de Secretarissen-Gene
raal van de D epartementen van Justitie en 
van L andbouw en Visscherij warden belast 
met de uitvoering van opdrachten, welke 
met de beschikking over en het gebruik van 
landbouwgrond verband houden. 

(4) De Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kunnen algemeene rege-
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Uber die Einrichtung und die Verfahrens
weise der Grundkammer erlassen, die fiir 
diese verbindlich sind. 

(5) Sie konnen Richtlinien erlassen, die 
die Grundkammer bei der Beurteilung der 
Pachtvertrage zu beriicksichtigen hat; so
weit diese Richtlinien die Hohe der Pacht
leistungen zum Inhalt haben, sind sie nach 
FUhlungsnahme mit dem Bevollmachtigten 
fiir die Freise zu erlassen. 

§ 50. 
Die Grundkammer ist beschlussfahig, 

wenn der Vorsitzende und eine gerade Zahl 
von sachverstandigen Beisitzem anwesend 
sind. 

Tit e I 3. 
Beschwerdeverf ahren. 

§ 51. 
(1) Gegen Entscheidungen der Grund

kammern kann bei der Zentralen Grund
kammer, die ihren Sitz in Amheim hat, Be
schwerde eingelegt werden. 

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder der Pachtkammer des Oberlan
desgerichts Amheim sind von Amts wegen 
zugleich Mitglied der Zentralen Grundkam
mer. Der Protokollfiihrer der Zentralen 
Grundkammer wird von den G eneralsekre
taren in den Ministerien fiir Justiz und fiir 
Landwirtschaft und Fischerei emannt. Der 
Protokollfiihrer muJs an einer staatlichen 
oder dieser gleichgestellten niederlandischen 
Universitat entweder den Grad eines Dok
tors der Rechtswissenschaft oder den Grad 
eines Doktors der Rechtsgelehrsamkeit oder 
die Eigenschaft eines Magisters der Rechte 
erlangt haben, mit der Massgabe, dass dieser 
Grad oder diese Eigenschaft auf Grund einer 
im niederlandischen Zivil- und Handelsrecht, 
Staatsrecht und Strafrecht bestandenen PrU
fung erworben sein muss. 

§ 52. 
(1) Die Zentrale Grundkammer ist be

schlussfahig, wenn mindestens fiinf Mitglie
der, und zwar drei Mitglieder des Oberlan
desgerichts und zwei nicht zur Justizver
waltung gehorende Sachverstandige anwe
send sind. 

(2) Ein Mitglied des Oberlandesgerichts 
filhrt den Vorsitz. 

( 3) Die Zusammensetzung und die Ar
beitseinteilung wird in einer auf Vorschlag 
der Zentralen Grundkammer von den Ge
neralsekretaren in den Ministerien fUr Justiz 
und fiir Landwirtschaft und Fischerei fest
zusetzenden Geschaschtsordnung geregelt. 

§ 53. 
(1) Gegen folgende Entscheidungen der 

Grundkammer kann von den Parteien Be
schwerde eingelegt werden: 

1) gegen eine Entscheidung auf Grund 
des § 8, Absatz 2; 

2) gegen die Ablehnung der Genehmi-
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len stellen betreffende de inrichting en 
werkwijze der Grondkamer, welke voor haar 
bindend zijn. 

(5) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kunnen richtlijnen vast
stellen, welke de Grondkamer bij de beoor
deeling der pachtovereenkomsten tot lei
draad dienen; voor zoover deze richtlijnen 
den omvang van de pachtpraestatie betref
fen, worden zij niet gegeven dan na overleg 
met den Gemachtigde voor de Prijzen. 

, ) 
Artikel 50. · 

De Grondkamer beslist met den voorzit 
ter en een even aantal deskundige leden. · 

§ 3. 

Van hooger beroep. 

Artikel 51. 
(1) Van het beroep tegen beslissingen 

der Grondkamer wordt kennisgenomen door 
de Centrale Grondkamer, welke gevestigd is. 
te Amhem. 

(2) De leden en plaatsvervangende le
den van de Pachtkamer van het Gerechtshof 
te Arnhem zijn van rechtswege tevens lid 
van de Centrale Grondkamer. De Griffier 
van de Centrale Grondkamer wordt benoemd 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij . De Griffier moct aan een 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Neder
landsche Universiteit hebben verkregen het
zij den graad van doctor in de rechtsweten
schap, hetzij den graad van doctor in de
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of 
hoedanigheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het Neder
landsch burgerlijk- en handelsrecht, staats
recht en strafrecht. 

Artikel 52. 
( 1) De Centrale Grondkamer beslist met 

vijf leden, van wie drie raadsheeren en twee
niet tot de rechte rlijke macht behoorende
deskundigen. 

(2) Een der raadsheeren treedt als voor
zitter op. 

(3) De samenstelling en de orde van d e
verdeeling der werkzaamheden geschieden 
overeenkomstig een reglement, hetwelk op 
voorstel van de Centrale Grondkamer door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Justiti e en van Landbouw en 
Visscherij wordt vastgesteld. 

Artikel 53. 
(1) Tegen beslissingen van de Grond

kamer kunnen partijen beroep instellen: 

1) indien zij een beslissing he-eft geno
m en op grond van artikel 8, lid 2; 

2) indien zij ingevolge artikel 10 haar 
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gung eines Pachtvertrags mit ki.irzerer 
Pachtzeit gemass § 10; 

3) gegen eine Entscheidung auf Grund 
des§ 20, Absatz 2, § 21, Absatz 2, § 27, Ab
satz 3, § 38 oder § 82; 

4) gegen die Nichtigerklarung oder Aen
derung eines Vertrags auf Grund des § 43 
oder einer Festsetzung gemass § 44; Be
schwerde ist jedoch nicht zulassig, wenn die 
Aenderung sich auf eine Herabsetzung des 
vereinbarten Pachtzinses um weniger als 
ftinfzehn vom Hundert bezieht; 

5) gegen eine Ablehnung der Genehmi
gung auf Grund der §§ 74 und 75; 

. 6) gegen eine Entscheidung, bei der die 
Grundkammer die Beschwerde wegen der 
grundsatzlichen Bedeutung der Entschei
dung ausdri.icklich zulasst. 

(2) Von den Generalsekretaren in den 
Ministerien ftir Justiz und fiir Landwirt
schaft und Fischerei oder <lurch eine von 
ihnen zu bestimmende Stelle kann Be
schwerde eingelegt werden, wenn es sich um 
einen Fall handelt, dem nach Ansicht der 
Generalsekretare grundsatzliche Bedeutung 
zukommt. 

§ 54. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Mo

nates, nachdem die Entscheidung den Par
teien mitgeteilt wurde, beider Zentralen 
Grundkammer schriftlich einzulegen und zu 
begri.inden. 

§ SS-
Die Zentrale Grundkammer bestatigt die 

angefochtene Entscheidung oder hebt sie 
auf. Im Falle der Aufhebung trifft die Zen
trale Grundkammer selbst die Entscheidung. 

Tit e 1 4. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 56. 
Die Entscheidungen der Grundkammern 

und der Zentralen Grundkammer sind den 
Parteien des Pachtvertrags schriftlich be
kannt zu geben. 

§ 57. 
(1) Die Grundkammem und die Zen

trale Grundkammer konnen Zeugen und 
Sachverstandige laden und vernehmen. 

(2) Die L adung erfolgt durch Einschrei
bebrief. Die geladenen Zeugen und Sach
verstandigen sind verpflichtet, zu erschei
nen und auszusagen. 

( 3) Zeugen und Sachverstiindige erhal
ten auf Verlangen eine vom Vorsitzenden 
gemass den Artikeln 61, 63, 65 und 66 der 
Gebi.ihrenordnung in Zivilsachen (Tarie/ 
van justitiekosten en salarissen in burger
Jijke zaken) festzusetzende Entschadigung. 

§ 58. 
Die Grundkammer kann anordnen, dass 

alle neu abzuschliessenden Pachtvertrage 
i.iber landwirtschaftliche Betriebe oder Uber 
landwirtschaftlich nutzbares Land in einer 

toestemming tot een verpachting voor een 
korten duur heeft geweigerd; 

3) indien zij een beslissing heeft geno
men op grond van artikel 20, lid 2, artikel 
21, lid 2, artikel 27, lid 3 , artikel 38 of arti
kel 82; 

4) indien zij op grond van artikel 43· een 
overeenkomst of een beslissing, als bedoela< 
in artikel 44, heeft nietig verklaard of ge• 
wijzigd; geen beroep kan worden ingesteld, 
indien de wijziging betrekking heeft op een 
verlaging van den overeengekomen pacht~ 
prijs met minder dan vijftien percent; 

s) indien de beslissing inhoudt een wei
gering van goedkeuring, als bedoeld in de 
artikelen 74 en 75; 

6) indien de Grondkamer wegens de 
principieele beteekenis van de beslissing het 
beroep uitdrukkelijk toelaat. 

(2) Door de Secret arissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij of door een door 
hen aan te wijzen orgaan kan beroep worden 
ingesteld, wanneer het een geval betreft, da·e 
naar het oordeel der Secretarissen-Generaar 
principieele beteekenis heeft. 

Artikel 54. 
Het beroep moet worden ingesteld bij een 

binnen een maand, nadat de uitspraak aan 
partijen is verzonden, aan de Centrale Grond
kamer te richten met redenen omkleed ver
zoekschrift. 

Artikel 55. 
De Centrale Grondkamer bevestigt of ver

nietigt de beslissing, waartegen hooger be
roep is ingesteld. Bij vernietiging der beslis
sing doet de Centrale Grondkamer, hetgeen 
de Grondkamer had behooren te doen. 

§ 4· 

Algemeene bepalingen. 

Artikel .56. 
De beslissingen van de Grondkamers en 

van de Centrale Grondkamer worden aan de 
partijen bij de pachtovereenkomst schrifte
lijk medegedeeld. 

Artikel 57. 
(1) De Grondkamers en de Centrale 

Grondkamer kunnen getuigen en deskundi
gen oproepen en hooren. 

(2) De oproeping geschiedt bij aange
teekenden brief. Getuigen en deskundigen 
zijn na oproeping verplicht te verschijnen en 
de gevorderde voorlichting te geven. 

(:'\) _Getuigen en deskundigen ontvangen 
desverkiezende schadevergoeding, door den 
voorzitter te begrooten overeenkomstig de 
artikelen 61 , 63 , 65 en 66 van het tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
iaken. 

Artikel 58. 
De Grondkamer kan bepalen, dat alle 

nieuwe pachtovereenkomsten betreffende 
hoeven of los land in een bepaalde streek 
v66r een door de Grondki>mer vast te st-ellen 



bestimmten Gegend bis zu einem <lurch die 
Grundkammer festzusetzenden Zeitpunkt 
vom Verpachter der Grundkammer zur Ge
nehmigung vorzulegen sind. 

§ 59. 
Die Grundkammem sind berechtigt, bei 

den Staatlichen Beratem Ausklinfte einzu
holen. 

§ 60. 
Die Vorsitzenden, die Mitglieder und die 

Sekretare der Grundkammern und der Zen
tralen Grundkammer sind zu Verschwiegen
heit verpflichtet liber das, was sie in ihrer 
Eigenschaft erfahren. 

§ 61. 
(1) Die Grundkammem und die Zen

trale Grundkammer kiinn~n flir ihre Tatig
keit eine Geblihrenordnung festsetzen, die 
der Genehmigung der Generalsekretare in 
den Ministerien flir Justiz und flir Land
wirtschaft und Fischerei unterliegt. 

(2) Die Virsitzenden und die Sekretare 
der Grundkammern beziehen ein von den 
Grundkammern festzusetzendes Gehalt, das 
der Genehmigung der Generalsekretare in 
den Ministerien flir Justiz und flir Land
wirtschaft und Fischerei unterliegt. 

(3) Die stellvertretenden Vorsitzenden 
und die sachverstandigen Beisitzer der 
Grundkammem sowie die nicht zur Justiz
verwaltung gehiirenden Mitglieder der Zen
tralen Grundkammer erhalten eine Auf
wandentschadigung und eine weitere Ver
glitung gemass den von den Generalsekre
taren in den Min isterien flir Justiz und flir 
Landwirtschaft und Fischerei festzusetzen
den Regeln. 

(4) Die Besoldung des Protokollflihrers 
der Zentralen Grundkammer wird von den 
Generalsekretaren in den Ministerien flir 
Justiz und flir Landwirtschaft und Fischerei 
festgesetzt . 

(5) Soweit die Ausgaben der Grund
kammem nicht aus ihren Einklinften bestrit
ten werden kiinnen, fallen sie dem Staat zur 
Last. 

§ 62 . 
(1) Die Generalsekretare in den Minis

terien flir J ustiz und flir Landwirtschaft und 
Fischerei kiinnen einen Grundrat errichten. 

(2) Die Zusammensetzung, die Aufga
ben und die Zustandigkeit des Grundrats 
werden <lurch eine Durchflihrungsverord
nung geregelt. 

ABSCHNITT IJI. 
Die Pachtkammern uud die Pacht

streltlglreiten. 
Titel r. 

Pachtstreitgkeiten. 
§ 63. 

Die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten 
aus einem P achtvertrag, einschliesslich der 
Klage auf Raumung des Pachtgrundstlicks, 
erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften, 
insoweit nicht in den folgenden P aragraphen 
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tijdstip door den verpachter aan haar ter 
goedkeuring moeten worden voorgelegd. 

Artikel 59. 
De Grondkamers zijn bevoegd den Rijks

consulenten inlichtingen te vragen. 

Artikel 60. 
De voorzitters, de le.den en de secretaris

sen van de Grondkamers en van de Cenbale 
Grondkamer zijn verplicht het geheim te be
waren ten opzichte van hetgeen hun als zoo
danig bekend wordt. 

Artikel 61. 
(1) De Grondkamers en de Centrale 

Grondkamer kunnen voor haar werkzaam
heden een tarief vaststel!en, hetwelk de 
goedkeuring van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij behoeft. 

(2) De voorzitters en de secretarissen 
der Grondkamers genieten een door de 
Grondkamers vast te stellen bezoldiging, 
welke de goedkeuring behoeft van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Visscherij. 

(3) De plaatsvervangende voorzitters en 
de deskundige leden van de Grondkamers, 
alsmede de niet tot de rechterlijke macht be
hoorende leden van de Centrale Grondka
mer, genieten vergoeding van reis- en ver
blijfkosten en verdere vergoeding volgens 
door de S ecretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij te stellen regelen. 

(4) De bezoldiging van den Griffier van 
de Centrale Grondkamer wordt vastgesteld 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij. 

(5) Voor zoover de uitgaven der Grond
kamers niet uit haar inkomsten kunnen wor
den bentreden, komen deze ten laste van het 
Rijk. 

Artikel 62. 
(1) Door de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kan een Grondraad wor
den ingesteld. 

(2) Samenstelling, taak en bevoegdheid 
van den Grondraad worden nader bij be
schikking geregeld. 

AFDEELING III. 
\•au de pnchtkamers en de pachtgedlngeu. 

§ I. 

Van pachtgedingen. 
Artikd 63. 

De behandeling van zaken, betrekkelijk 
tot een pachtovereenkomst, de vordering tot 
ontruiming van het gepachte daaronder be
grepen, geschiedt overeenkomstig de gewone 
regelen, voor zoover daarvan niet bij de na-
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etwas anderes bestimmt ist. Die Klage auf 
Rauming des Pachtgrundsti.icks umfasst die 
gegen den Pachter oder den ehemaligen 
Pachter erhobene Klage auf Herausgabe des 
Pachtgrundsti.icks. 

§ 64. 
(r) Fi.ir Rechtsstreitigkeiten aus einem 

Pachtvertrag ist die Pachtkammer des Amts
gerichts (kantongerecht) zustandig. 

(2) Die Pachtkammer besteht aus dem 
Amtsrichter als Vorsitzendem und zwei nicht 
zur Justizverwaltung gehorenden Personen, 
die fi.ir Pachtverhaltnisse sachverstandig 
sind. 

§ 65. 
(r) Die G eneralsekretiire in den Minis

terien fi.ir Justiz und fi.ir L andwirtschaft und 
Fischerei emennen fi.ir jedes Amtsgericht 
zwei nicht zur Justizverwaltung gehorende 
Personen sowie die notwendige Anzahl von 
Stellvertretern. 

(2) Bei dieser Ernennung ist eine gleich
massige Vertretung der Interessen der Pach
ter und der Verpachter sicherzustellen. 

(3) Die nicht zur Justizverwaltung ge
horenden Mitglieder der P achtkammem und 
ihre Stellvertreter erhalten ein~ Aufwand 
e ntschadigung und eine weitere Vergi.itung 
gemass von den Generalsekretaren in den 
Ministerien fi.ir Justiz und fi.ir Landwirt
schaft und Fischerei festzusetzenden Regeln. 

§ 66. 
(r) Der Klager hat bei der Geschafts

stelle des Amtsgerichts, in dessen Amtsbe
zirk das Pachtgrundsti.ick ganz oder zum 
i.iberwiegenden Tei! gelegen ist, einen unge
stempelten Antrag auf Festsetzung eines 
Verhandlungstermins durch die Pachtkam
mer einzureichen. 

(2) Im Antrag sind der Familienname, 
die Vomamen und der \Vohnsitz des An
tragstellers sowie der Familienname und der 
Wohnsitz der G egenpartei anzugeben; weiter 
sind darin die Klage und die Gri.inde, worauf 
sie sich sti.itzt, mitzuteilen. 

(3) Es sind soviele Abschriften beizufi.i
gen, wie die Anzahl der an der Sache be
teiligten Gegenparteien betragt. 

§ 67. 
Die Bestimmungen der Artikel 125c und 

I25d der Zivilprozessordnung (Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering) finden sinn
gemass Anwendung. 

§ 68. 
Die Pachtkammer tritt in jeder Hinsicht 

an die Stelle des Amtsrichters; ausgenom
men sind die Falle, die in den Artikeln 7, 
Absatz 2, 60, Absatz 2, Io2, Absatz 2, I07, 
Absatz 2, rog, Absatz 2, und III, Absatz 4, 
der Zivilprozessordnung vorgesehen sind. 

volgende artikelen is afgeweken. Onder de 
vordering tot ontruiming van het gepachte 
worden mede begrepen vorderingen tot re
vindicatie van het gepachte, ingesteld tegen 
den pachter of den gewezen pachter. 

Artikel 64. 
(I) De behandeling van alle zaken, be

trekkelijk tot een pachtovereenkomst, ge
schiedt door de Pachtkamer van het kanton
gerecht. 

(2) De Pachtkamer bestaat uit den kan
tonrechter als voorzitter en twee niet tot de 
rechterlijke macht behoorende personen, die 
deskundig zijn ten aanzien van pachttoe
standen. 

Artikel 65. 
(I) D e Secretlirissen-Generaal van de 

Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij benoemen voor elk kan
tongerecht de twee in het vorige artikel be
doelde, niet tot de rechterlijke macht behoo
rende personen, benevens voor ieder hunner 
zoovele plaatsvervangers als dienstig zal 
worden geoordeeld. 

(2) Bij deze benoeming wordt zorg ge
dragen, dat noch het belang der pachters, 
noch dat der verpachters in de Pachtkamer 
overheerscht. 

(3) De niet tot de rechterlijke macht 
behoorende leden van de Pachtkamer en hun 
plaatsvervangers genieten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten en verdere vergoeding 
volgens nader door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Justitie en 
van Landbouw en Visscherij te stellen rege
len. 

Artikel 66. 
( t) De eischende oartij zal ter griffie 

van het kantongerecht, binnen welks rechts
gebied het gepachte of het grootste gedeelte 
daarvan is gelegen, een verzoekschrift op 
ongezegeld papier indienen, waarbij aan de 
Pachtka mer wordt verzocht een dag te be
palen, waarop de zaak ter terechtzitting zal 
worden behandeld. 

(2) Het verzoekschrift bevat een opgave 
van den naam, de voornamen en de woon
plaats des verzoekers , van den naam en de 
woonplaats der wederpartij, mitsgaders een 
mededeeling van de vordering en van de 
gronden, waarop deze steunt. 

( :~) Daarbij worden gevoegd zoovele af
schriften als er wederpartijen bij de zaak 
betrokken zijn. 

Artikel 67. 
H et bepaalde bii de artikelen r25c en 125d 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 68. 
De P achtkamer treedt in alle opzichten 

in de plaats van den kantonrechter, behou
dens in de gevallen, voorzien bij de artikelen 
7, tweede lid, 60, tweede lid , I02, tweede lid, 
107, tweede lid, rog, twcede lid, en III, vier
de lid, van het Wetbc,ek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 



§ 69. 

(1) Die nicht zur Justizverwaltung ge
horenden Mitglieder der Pachtkammer kon
nen gemass der dritten Abteilung des ersten 
Abschnitts des ersten Buches der Zivilpro
zessordnung abgelehnt werden, mit der 
Massgabe, dass die Pachtkammer die Grun
de der Ablehnung priift und iiber sie ent
scheidet. 

(2) Artikel 29, Absatze 1 und 2, der Zi
vilprozessordnung finden auf diese Mitglie
der sinngemass Anwendung. 

§ 70. 

(1) In Form der Widerklage konnen bei 
der Pachtkammer nur Anspriiche aus Pacht
vertragen geltend gemacht werden . 

(2) Anspriiche aus Pachtvertragen kon
nen auch in der Form der Widerklage nur 
bei der Pachtkammer geltend gemacht wer
den. 

§ 71. 

Die Pachtkammer entscheidet n ach freiem 
Ermessen iiber die Verfahrenskosten. Dabei 
hat sie zu beriicksichtigen, ob eine P artei 
<lurch ihr Verhalten das Verfahren veran
lasst hat. 

Titel 2. 

Berufungsverlahren. 

§ 72 . 

(1) Gegen die Entscheidungen der 
Pachtkammer kann beim Oberlandesgericht 
in Arnheim Berufung eingelegt werden. 

(2) Die B ehandlung in zweiter Instanz 
erfolgt <lurch die Pachtkammer des Ober
landesgerichts. 

(3) Die Berufung ist innerhalb eines Mo
nats, nachdem die Entscheidung verkiindet 
wurde, einzulegen. 

(4) Die Urteile der Pachtkammer des 
Oberlandesgerichts unterliegen nicht der Re
vision. 

§ 73. 

(1) D ie Pachtkan,mer setzt sich zusam
'.I1en aus drei Mitgliedem de_ Oberlandesge
richts und zwei nicht zur Justizverwaltung 
gehorenden P ersonen, die fiir P achtverhalt
nisse sachverstandig sind. D en Vorsitz fiihrt 
ein Mitglied des Oberlandesgerichts. 

(2) Die Generalsekretare in den Minis
terien fiir J ustiz und fiir Landwirtschaft und 
Fischerei emennen die zwei im Absatz 1 be
zeichneten, nicht zur Justizverwaltung ge
horenden Personen. Sie ernennen femer die 
erforderlichen Stellvertreter. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 65, Ab
satze 2 und 3, 6g, 70 und 71 finden auf die 
Pachtkammer <les Oberlandesgerichts sinn
gemass Anwendung. 
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Artikel 6g. 

(1) De niet tot de rechterlijke macht be
hoorende personen, die dee! uitmaken van 
de Pachtkamer, kunnen warden gewraakt op 
de wijze en in de gevallen, als omschreven in 
de Derde Afdeeling van den Eersten Titel 
van het Eerste Baek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, met dien ver
stande, dat de Pachtkamer de redenen van 
wraking onderzoekt en de wraking al dan 
niet toestaat. 

(2) Artikel 29, eerste en tweede lid, van 
dit wetboek vinden te hunnen aanzien over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 70. 

(1) Oak in reconventie kan de Pachtka
mer slechts kennis nemen van vorderingen 
betrekkelijk tot een pachtovereenkomst. 

(2) Oak in reconventie kan slechts de 
Pachtkamer kennis nemen van vorderingen 
betrekkelijk tot een pachtovereenkomst. 

Artikel 71. 

De Pachtkamer beslist vrijelijk omtrent de 
verwijzing in de proceskosten. Daarbij houdt 
zij rekening met de vraag, of een partij door 
haar houding aanleiding tot het proces heeft 
gegeven. 

§ 2. 

Van het beroep. 

Artikel 72. 

(1) Van de uitspraken van de P achtka
mer staat beroep open op het Gerechtshof 
te Amhem. 

(2) De behandeling in hooger beroep ge
schiedt door de Pachtkamer van het Ge
rechtshof. 

(3) Hooger beroep moet binnen een 
maand na de uitspraak ingesteld warden. 

(4) De arresten van de Pachtkamer van 
het Gerechtshof zij n niet vatbaar voor cas
satie. 

Artikel 73. 

(1) De Pachtkamer bestaat uit drie 
raadsheeren en twee niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen, die deskundig 
zijn ten aanzien van pachttoestanden. Een 
der raadsheeren treedt als voorzitter op. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij benoemen de twee in het 
vorige lid bedoelde niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen. Zij benoemen 
tevens voor ieder hunner zooveel plaatsver
vangers als zij dienstig zullen oordeelen. 

(3) Het bepaalde in de artikelen 65 , lid 
2 en 3, 69, 70 en 71 vindt op de Pachtkamer 
van het Gerechtshof overeenkomstige toe
passing. 
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.A.BSCHNITT IV. 
Vorschrlfteu iiber die Verwaltuug land• 
wlrtschaftllchen Bodens und sonstlge 

besondere Nutzungsvertriige. 

§ 74. 
(1) Es ist verboten, ohne vorherige Ge

nehmigung der Grundkammer einen Ver
trag einzugehen, <lurch den die Bewirtschaf
tung von landwirtschaftlichen Betrieben 
oder von landwirtschaftlich nutzbarem Land 
von dem Eigenttimer oder von dem Verfi.i
gungsberechtigten an einen andem tibertra
gen wird, falls dieser einen wesentlichen Ein
fluss auf die Leitung des Betriebes und als 
Gegenleistung eine Vergtitung erhalt. 

(2) Die Grundkammer genehmigt einen 
solchen Vertrag nur, wenn ftir seinen Ab
schluss besondere Grtinde vorliegen und eine 
Verpachtung nicht zweckmassig erscheint. 
Sie hat die Bedingungen des Vertrags nicht 
zu beurteilen. 

§ 75. 
Die Grundkammer kann anordnen, <lass 

- entweder ftir die ganze Provinz oder ftir 
einen Tei! derselben - ohne ihre vorherige 
Genehmigung verboten ist, 

1) Gras oder Heu anders als nach dem 
Gewicht zu verkaufen oder zum Verkauf an
zubieten; 

2) vertraglich gegen Entgelt Vieh auf 
Weiden zu nehmen. 

§ 76. 
Die Grundkammer kann ftir Vertrage im 

Sinne der §§ 74 und 75 und ftir die Nutzung 
von Land, das uls Weide oder zur Gewin
nung von Gras oder Heu dient, Richtlinien 
erlassen, die ftir den Eigenttimer und die an
dem Verfi.igungsberechtigten bindend sind. 
Die Grundkammer ist in diesem Falle ver
pflichtet, den zustandigen Staatlichen Land 
wirtschaftsberater ( Rijkslandbouwconsulent) 
anzuhoren. Diese Richtlinien unterliegen 
der Genehmigung des Generalsekretars im 
Ministerium ftir Landwirtschaft und Fische-
rei. 

.A.BSCHNTTT V. 
Strafbcstimmungen. 

§ 77. 
(1) Es ist verboten, sich auf Grund eines 

Pachtverhaltnisses oder im Zusammenhang 
damit irgendeinen unerlaubten Vorteil aus
zubedingen oder einen solchen anzunehmen. 

(2) Als unerlaubter Vorteil ist jeder Vor
teil anzusehen, der ausbedungen oder ange
nommen wird 

1) von einem andem als dem Pachter 
oder Verpachter; oder 

2) von dem Verpachter aus einem an
dem Grund als kraft eines Pachtvertrags 
oder eines Vertrags zur Aenderung oder Er
ganzung eines Pachtvertrags, bei dem die 
Virschriften dieser Verordnung beachtet war
den sind. 

(3) Als Vorteil ist ei"ne billige Vergtitung 
ftir Dienstleistungen nicht anzusehen. 

.A.FDEEUNG IV . 
.Bljzondere voorschrlften ten aanzlen van 
zetboeren, alsmede betreffeude het gebrulk 

vau land. 

Artikel 74. 
(1) Het is verboden zonder voorafgaan

de goedkeuring van de Grondkamer een 
overeenkomst aan te gaan, waarbij de ex
ploitatie van een hoeve of los land door den 
eigenaar of den rechthebbende aan een antler 
wordt overgedragen, indien deze laatste een 
belangrijken invloed op de leiding van het 
bedrijf verkrijgt en als tegenpraestatie een 
vergoeding ontvangt. 

(2) De Grondkamer keurt zoodanige 
overeenkomst slechts goed, indien voor het 
aangaan daarvan bijzondere gronden aan
wezig zijn en verpachting haar niet doel
matig voorkomt. Zij treedt niet in een be
oordeeling van de voorwaarden van de over
eenkomst. 

Artikel 75. 
De Grondkamer kan bepalen - hetzij 

voor de geheele provincie, hetzij voor een 
gedeelte daarvan - , dat het zonder haar 
voorafgaande goedkeuring verboden is: 

1) gras of hooi, anders dan per gewicht, 
te verkoopen ?f ten verkoop aan te bieden; 

2) op grond van een overeenkomst tegen 
vergoeding vee in een weide ter inscharing 
aan te nemen. 

Artikel 76. 
De Grondkamer kan met betrekking tot 

overeenkomsten, als bedoeld in de artikelen 
74 en 75, en met betrekking tot het gebruik 
van land, dat als weide of voor het winnen 
van gras of van hooi dient, richtlijnen vast
stellen, welke voor den eigenaar en de an
dere rechthebbenden bindend zijn. De Grond
kamer is in dit geval verplicht den bevoeg
den R ijkslandbouwconsulent te hooren. Deze 
richtlijnen behoeven de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij . 

.A.FDEEI,I G V. 
Strafbepallng·en. 

Artikel 77. 
( 1) Het is verboden ter zake van of in 

verband met een pachtverhouding eenig on
geoorloofd voordeel t e bedingen of aan te 
nemen. 

(2) Onder ongeoorloofd voordeel wordt 
verstaan ieder voordeel, bedongen of aange
nomen: 

1) door een antler dan den pachter of 
verpachter; of we! 

2) door den verpachter anders dan 
krachtens een pachtovereenkomst of een 
overeenkomst tot wijziging of aanvulling van 
een pachtovereenkomst, ten aanzien waar
van de voorschriften van dit besluit zijn in 
acht genomen. 

(3) Onder voordeel wordt niet begrepen 
een redelijke vergoeding voor verrich"te die'n
sten. 
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(4) Die Vorschriften der Absatze r bis (4) De bepalingen van het eerste tot en 
3 gelten als Preisvorschriften im Sinne der met derde lid worden beschouwd als prijs-
Preistiberwachungsverordnung (Nr. n / voorschriften in den zin van het Prijsbe-
1941). heerschingsbesluit (No. n/r941) 

(r) Zuwiderhandlungen gegen die §§ 9 
und 74 werden mit Haft bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu fiinftausend Gul
den bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

r) einem gemass § 75 durch die Grund
kammer erlassenen Verbot; 

2) den gemass § 76 durch die Grund
kammer als fiir ihn bindend erlassenen 
Richtlinien 
zuwiderhandelt. 

(3) Wird eine nach den Absatzen r und 
2 strafbare Handlung im Rahmen des Be
triebes einer juristischen Person begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zu der 
strafbaren Tat erteilt hat oder bei der ver
botenen Handlung oder der Unterlassung die 
tatsachliche Leitung hatte. 

(4) Die nach den Absatzen r und 2 straf
baren Handlungen sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

ABSCH ITT VI. 
Uebergangs- und Schlussbestlmmungen. 

§ 79. 
(r) Pachtvertrage fiir unbestimmte 

Dauer, die bei Inkrafttreten dieser Verord
nung bestehen, gelten, soweit sie die Ver
pachtung von landwirtschaftlichen Betrie
ben zum Gegenstand haben, als fiir zwolf, 
soweit sie Uber landwirtschaftlich nutzbares 
Land geschlossen sind, als fiir sechs J ahre 
eingegangen, mit der Massgabe, dass das 
letzte Jahr an dem fiir die Raumung des 
Pachtgrundstticks ortsliblich geltenden Zeit
punkt endet. Ftir die Ermittlung des Endes 
der zwolf- oder sechsjahrigen Frist sind die 
J ahre, wahrend welcher der Pachtvertrag vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung be
standen hat, bis zu hochstens zehn, bezw. 
vier J ahren anzurechnen. 

(2) Abweichend kann ein solcher Ver
trag vor dem Ablauf der zwolf- oder sechs
jahrigen Frist gemass den Artikeln 34 bis 40 
des Pachtgesetzes enden. 

r) wenn der Vertrag vor dem Inkraft
treten dieser Verordnung gektindigt war; 

2) wenn nach diesem Zeitpunkt der Ver
trag gektindigt wird, weil der Verpachter, 
der den Vertrag geschlossen hat und der 
keine juristische Person ist, oder <lessen Ver
wandte oder Verschwagerte in gerader ab
steigender Linie das Pachtgrundsttick in Ge
brauch nehmen wollen und beim Eingehen 
des Pachtvertrags ein entsprechender Vor
behalt gemacht worden ist und wenn die 
Pacht mindestens fiinf J ahre gedauert hat. 

§ 80. 
(r) Flir bestimmte Zeit geschlossene 

Artikel 78. 
(r) Overtreding van het bepaalde in de 

artikelen 9 en 74 wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of geldboet e 
van ten hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft hij, 
die handelt in strijd met: 

r) een overeenkomstig artikel 75 door 
de Grondkamer uitgevaardigd verbod; 

2) de richtlijnen, welke overeenkomstig 
artikel 76 door de Grondkamer voor hem 
bindend zijn vastgesteld. 

(3) Indien een der feiten, strafbaar ge
steld in het eerste en tweede lid, wordt be
gaan door of vanwege een rechtspersoon, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of het nala
ten. 

(4) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste en tweede lid, worden beschouwd als 
overtredingen. Zie ten deze W . P. N . R. 3753 
pag. 468. 

AFDEELING VJ. 
Overgangs - en slotbepallngen. 

Artikel 79. 
(r) Pachtovereenkomsten voor onbe

paalden tijd, welke bij het in werking treden 
van dit besluit van kracht zijn, worden ge
acht voor hoeven voor twealf en voor los land 
voor zes jaren te zijn aangegaan, met dien 
verstande, dat het laatste jaar voortduurt 
tot het volgens plaatselijk gebruik voor ont
ruiming van het gepachte geldende tijdstip. 
Voor de bepaling van het einde van den 
twaalf- of zesjarigen termijn komen de jaren, 
gedurende welke de pachtovereenkomst v66r 
het in werking treden van dit besluit be
staan heeft, mede in aanmerking tot een 
maximum van tien, onderscheidenlijk vier 
jaren. 

(2) Niettemin kan een zoodanige over
eenkomst voor het verstrijken van den 
twaalf- of zesjarigen termijn overeenkom
stig de artikelen 34 tot en met 40 van de 
Pachtwet eindigen: 

r) indien v66r het in werking treden van 
dit bes)uit de overeenkomst is opgezegd; 

2) mdien n a dit t ijdstip de overeen
komst is opgezegd, omdat de verpachter, die 
de overeenkomst heeft aangegaan, mits geen 
rechtspersoon zijnde, of diens bloed- of aan
verwanten in de rechte nederdalende linie 
het gepachte in gebruik willen nemen en bij 
het aangaan der pachtovereenkomst een 
daartoe strekkend voorbehoud is gemaakt en 
de pacht ten minste vijf jaren heeft geduurd. 

Artikel 80. 
(r) P achtovereenkomsten voor bepaal-
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Pachtvertrage, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehen, gelten fiir die Zeit, ftir 
die sie geschlossen wurden. 

(2) Pachtvertrage nach Absatz 1, die be
reits vor dem r. Januar 1936 bestanden ha
ben, konnen, ungeachtet ihrer G eltungs
dauer, gemass § 30 verlangert werden; je
doch mit der Massgabe, <lass, wenn ein sol
cher Vertrag innerhalb zweier Jahre nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung <lurch 
Zeitablauf endet, 

1) der Antrag auf Verlangerung bis spa
testens einen Monat nach d em Vertragsende 
gestellt werden kann; 

2) die Pachtkammer den Antrag auch 
ablehnen muss, wenn die Verlangerung einen 
Dritten schwer in seinen Interessen schadi
gen wiirde; 

3) der Antrag auf Verlangerung unzulas
sig ist, wenn das ganze Pachtgrundstiick ord 
nungsgemass von einem andern als dem 
Pachter in Gebrauch genommen ist. 

(3) Falls einem Dritten <lurch die Ver
langerung eines Vertrags gemass Absatz 2 

Schaden zugefiigt wird, kann er aus diesem 
Grund von dem Verpachter keinen Ersatz 
beanspruchen. 

(4) Wenn ein Antrag auf Verlangerung 
gestellt wurde, kann der Vorsitzende der 
Pachtkammer die Vollstreckung ein es Rau
mungsurteils aussetzen, bis Uber den Antrag 
entschieden sein wird. 

(s) Die Absatze 2 bis 4 gelten auch fiir 
am Tage des Inkrafttretens dieser Verord
nung anhangige Antrage, die auf Grund der 
Verordnung vom 9. September 1941 ( .,Ne
derlandsche Staatscourant" Nr. 175) gestellt 
wurden. 

§ 81. 
Pachtvertrage oder Abanderungen oder 

Erganzungen von Pachtvertragen, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung von 
dem in Pachtsachen zustandigen Richter 
oder von einem Pachtbiiro gepriift worden 
sind, unterliegen nicht der G enehmigung 
<lurch die Grundkammer. Nicht gepriifte 
Pachtvertrage, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehen und nach dem r. Ja
nuar 1936 geschlossen sind, sind in der <lurch 
§ 42 vorgeschriebenen Form innerhalb von 
sechzig Tagen nach diesem Zeitpunkt der 
Grundkammer zwecks Genehmigung einzu
reichen, wenn ihre Geltungsdauer nicht in
nerhalb zweier J ahre nach dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung ablauft. 

§ 82. 
( 1) Bei allen bei Inkrafttre ten dieser 

Verordnung bestehenden Pachtvertragen 
kann - abweichend von § 38, Absatz 1 -

innerhalb von sechs Monaten nach dem In
krafttreten dieser Verordnung gemass § 38, 
Absatz 2, eine Aenderung der Pachtleistun
gen bei der Grundkammer beantragt wer
den. 

(2) Wenn die Grundkammer die Pacht
leistungen andert, bestimmt sie - notigen
falls mit Riickwirkung vom Anfang des lau-

den tijd, welke bij het in werking treden van 
dit besluit van kracht zijn, gelden voor den 
duur, waarvoor zij zijn aangegaan. 

(2) Pachtovereenkomsten, als bedoeld in 
het vorige lid, welke voor 1 Januari 1936 
reeds van kracht waren, kunnen, onverschil
lig den duur waarvoor zij gelden, met inacht
neming van artikel .1 0 worden verlengd; met 
<lien verstande echter, dat, indien zoodanige 
overeenkomst binnen twee jaren na het in 
werking treden van dit besluit door het ver
strijken van haar duur eindigt: 

1) het verzoek om verlenging tot uiter
lijk een maand na het einde der overeen
komst kan worden gedaan; 

2) de Pachtkamer het verzoek ook zal 
afwijzen, indien bij verlenging een derde ern
stig in zijn belangen zou worden geschaad; 

3) het verzoek om verlenging niet kan 
worden gedaan, indien het gepachte in zijn 
geheel op regelmatige wijze door een ander 
dan den pachter in gebruik is genomen 

(3) Indien door verlenging van een over
eenkomst, als bedoeld in het tweede lid, een 
derde schade lijdt, heeft deze deswege geen 
aanspraak op vergoeding jegens den ver
pachter. 

(4) In geval van indieni11g van een ver
zoek om verlenging kan de voorzitter der 
Pachtkamer de tenuitvoerlegging van een 
vonnis tot ontruiming schorsen, totdat over 
het verzoek zal zijn beslist. 

(s) Het bepaalde in het tweede tot en 
met vierde lid is ook van toepassing op bij 
het in werking treden van dit besluit aan
hangige verzoeken, welke gegrond zijn op 
het Besluit van Q September 1941 (Neder
landsche Staatscourant No. 175. 

Artikel 81. 
Pachtovereenkomsten of w1Jz1gmgen of 

aanvullingen van pachtovereenkomsten, 
welke v66r het in werking treden van dit be
sluit door den in pachtzaken bevoegden rech
ter of door een Pachtbureau zijn getoetst, 
behoeven niet ter goedkeuring aan de Grond
kamer te worden voorgelegd. Niet getoetste 
pachtovereenkomsten, welke bij het in wer
king treden van dit besluit van kracht zijn 
en na 1 Januari 1936 zijn aangegaan, dienen 
in den in artikel 42 voorgeschreven vorm 
binnen zestig dagen na dit tijdstip aan de 
Grondkamer ter goedkeuring te worden in
gezonden. 

Artikel 82 . 
(1) Van de pachtpraestaties uit hoofde 

van alle bij het in werking treden van dit 
besluit Ioopende oachtovereenkomsten kan, 
in afwijking in zooverre van het bepaalde in 
artikel 18. lid 1, binnen zes maanden na het 
inwerkingtreden van dit besluit overeen
komstig artikel 18, lid 2, herziening worden 
gevraagd. 

(2) Indien de Grondkamer de pacht
praestaties herziet, bepaalt zij, zoo noodig 
met terugwerkende kracht voor het loopende 
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fenden Pachtjahres - den Zeitpunkt, an 
dem die geanderten Bedingungen wirksam 
werden. 

§ 83. 
(1) Wenn vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung•ein Pachtvertrag flir nichtig er
klart worden ist und der frlihere Pachter auf 
Grund einer Entscheidung der Pachtkam
mer oder des Pachtbliros die Nutzung des 
Pachtgrundstlicks forsetzt, kann der in 
Pachtsachen zustandige Richter auf <lessen 
Antrag entscheiden, dass ein Pachtvertrag 
als flir die Dauer von zwolf oder sechs Jah
ren oder flir eine klirzere Zeit eingegangen 
gilt. 

(2) ~n diesem Falle kann der Richter 
nach Anhorung der Parteien den Inhalt des 
Pachtvertrags festsetzen. 

(3) . § Bo, Absatze 2 bis 4, sind entspre
chend anzuwenden. 

(4) D ie Absatze 1 bis 3 gelten auch flir 
am Tage des Inkrafttretens dieser Verord
nung ,mhangige Antrage, die auf Grund der 
Verordnung vom 24. Oktober 1941 (,,Ne
derlandsche Staatscourant" Nr. 211 ) gestellt 
wurden. 

§ 84. 
Eine Vereinbarung nach § 12, die vor dem 

23. Mai 1941 wirksam geworden ist, bleibt 
hochstens flir den Betrag der finanziellen 
Lasten, die im Jahre 1940 auf dem Pacht
grundstlick lasteten, bestehen. 

§ 85. 
(1) Die nach dem Pachtgesetz bestehen

den Pachtbliros libernehmen die Aufgaben 
der Grundkammern und erlangen mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung Rechtsfiihig
keit als Korperschaften offentlichen Rechts. 

(2) Die bisherigen Vorsitzenden, Sekre
tare und Beisitzer bleiben in ihrem Arnt;-so
weit sie das 63. Lebensjahr vollendet haben, 
bleiben sie bis zum 1. Januari 1944 in ihrem 
Amt. 

(3) Die Archive und das sonstige Eigen
tum der Pachtbliros gehen auf die Grund
kammern Uber. 

§ 86. 
(1) Die bisherige Pachtkammer beim 

Oberlandesgericht in Arnheim und die bishe
rigen Pachtkammern bei den Amtsgerichten 
behalten ihre Befugnisse und liben sie ge
mass den Vorschriften dieser Verordnung 
aus. 

(2) Die Rate und stellvertretenden Rate 
in der Pachtkammer des Oberlandesgerichts 
und die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder der Pachtkammern bei den Amts
gerichten bleiben in ihrem Arnt bis zum 1. 

Januar 1947; soweit sie beim Inkrafttreten 
dieser Verordnung das 63. Lebensjahr voll
endet haben, bleiben sie bis zum 1. Januar 
1944 in ihrem Amt. 

§ 87. 
.-. Artikel 56b des Stempelgesetzes 1917 (Ze
gelwet 1917) wird wie folgt abgeandert : 

pachtjaar, het tijdstip, waarop de gewijzigde 
voorwaarden van kracht worden. 

Artikel 83. 
(1) Indien v66r het in werking treden 

van dit besluit een pachtovereenkomst is 
nietig verklaard en de vroegere pachter in
gevolge een beslissing van de Pachtkamer of 
het Pachtbureau het gepachte nog exploi
teert, kan op diens verzoek de in pachtzaken 
bevoegde rechter beslissen, dat een pacht
overeenkomst voor den tijd van twaalf, on
derscheidenlijk zes jaren of voor korteren 
tijd ge:3cht moet worden te zijn aangegaan. 

(2) In dit geval kan de rechter, de par
tijen gehoord, <le pachtovereenkomst vast
stellen. 

(3) Overigens vindt het bepaalde bij ar
tikel 80, lid 2 tot en met 4, overeenkomstige 
toepassing. 

(4) Het bepaalde in het eerste tot en 
met derde lid is ook van toepassing op bij 
het in werking treden van <lit besluit aan
hangige verzoeken, welke gegrond zijn op 
het Besluit van 24 October 1941 (Neder
landsche Staatscourant No. 211). 

Artikel 84. 
Een beding, als bedoeld in artikel 12, het

welk v66r 23 Mei 1g41 rechtsgeldig is ge
maakt, blijft van kracht ten beloope van ten 
hoogste het bedrag der geldelijke lasten, 
welke gedurende het jaar 1940 op het ver
pachte drukten. 

Artikel 85. 
(1) De tot dusver op grond van de 

Pachtwet bestaande Pachtbureaux warden 
belast met de taak van de Grondkamers en 
warden bij het in werking treden van dit be
sluit rechtspersoonlijkheid bezittende pu
bliekrechtelijke lichamen. 

(2) De tegenwoordige voorzitters, secre
tarissen en leden blijven in functie; voor zoo
ver zij den leeftijd van 63 jaren reeds bereikt 
hebben, blijven zij tot 1 Januari 1944 in 
functie . 

(3) De archieven en overige bezittingen 
van de Pachtbureaux warden naar de Grond
ka!Ilers overgebracht. 

Artikel 86. 
(1) De tegenwoordige Pachtkamer bij 

het Gerechtshof te Arnhem en die bij de 
kantongerechten behouden hun bevoegdhe
Jen en oefenen deze overeenkomstig de be
pa!ingen van dit besluit uit. 

(2) De raden en de plaatsvervangende 
raden in de Pachtkamer van het Gerechts
hof en de leden en plaatsvervangende leden 
van de Pachtkamers bij de Kantongerechten 
blijven in functie tot 1 Januari 1947; voor 
zoover zij bij het in werking treden van dit 
besluit den leeftij d van 63 jaren reeds heb
ben bereikt, blijven zij tot 1 Januari 1944 
in functie. 

Artikel 87. 
Artikel 56b der Zegelwet 1917 wordt ge

wijzigd als volgt: j 
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1) in den Absatzen 2 und 4 werden die 
Worte ,,artikel 7 der Pachtwet" <lurch die 
Worte ,,artikel 42 of artikel 8i van het 
Pachtbesluit" (§ 42 oder § 81 der Pachtver
ordnung), und die Worte ,,den in pachtza
k,::n bevoegden rechter" <lurch die Worte ,,de 
Grondkamer" (die Grundkammer") ersetzt; 

2) die Absatze .5, 6 und 7 haben zu lau
ten wie folgt: enz. [Zie Ned. tekst. D e Duit
sche vertaling luidt: 1 

( (5) Der Sekretar der Grundkammer 
hat die bei der Kammer einlaufenden Ab
schriften, die zu Unrecht nicht oder nicht 
gentigend gestempelt sind, im Falle der 
Nicht,egistrierung moglichst bald zur Fest
stellung der begangenen Uebertretungen dem 
Staatlichen Beamten ( 's Rijks anwtenaar) 
zuzuleiten. 

(6) Wenn die Grundkammer oder die 
Zentrale Grundkammer den Pachtvertrag 
fur nichtig erklart oder abandert, wird die 
bezahlte Stempelgebtihrt dem Beteiligten 
zurtickerstattet oder mit ihm verrechnet und 
zwar gegen Vorlage einer Abschrift der im 
§ 43 der Pachtverordnung besagten Urkun
de oder der Entscheidung der Grundkam
mer, bezw. der Zentralen Grundkammer, so
wie des Schriftstticks, fiir das die Stempel
gebtihr ursprtinglich entrichtet wurde; auf 
diesem Stuck wird die Rtickerstattung oder 
die Verrechnung vermerkt. Zu diesem Zweck 
hat der Sekretar oder der Protokollftihrer 
die im § 42 der Pachtverordnung bezeich
nete Abschrift dem Staatlichen Beamten 
zeitweilig zu tiberlassen. 

( 7) Der in diesem Abschnitt festgesetz
ten Stempelgebtihr unterliegen auch die die 
Parteien bindenden Regelungen, einschliess
lich der Festlegungen und Abanderungen von 
Vertragen durch die Grundkammer oder die 
Zentrale Grundkammer. Die Stempelgebtihr 
wird auf Grund einer Abschrift dieser Rege
lung, die der Sekretar oder der Protokoll
fiihrer innerhalb von vierzehn Tagen nach 
dem Zustandekommen dieser Regelung dem 
Staatlichen Beamten zuzuleiten hat, beim 
Pachter beigetrieben. Notigenfalls wird vor 
der Beitreibung dem Pachter Gelegenheit 
gegeben, auf der Abschrift eine Erklarung 
im Sinne des Artikels .~6, Absatz 5, zu ver
merken. Der Staatliche Beamte vermerkt 
die Beitreibung der Stempelgebtihr auf der 
Abschrift und leitet diese an den Sekretar 
oder an den Protokollfiihrer zurtick.) 

§ 88. 
Abweichend von Artikel 42, Absatze 1 und 

2, des Enteignungsgesetzes (Onteigenings
wet) und § g der Allgemeinen Anforderungs
verordnung 1940 (Nr. no/1940) kann, im 
Falle der Enteignung und der Anforderung 
des Eigentums, der Pachter, dessen Pacht
vertrag noch ein oder mehrere Jahre fort
dauert, einen Ersatz des vollen Schadens be
anspruchen. § 31, Absatz 2, gilt sinngemass. 

§ 89. 
Die Generalsekretare in den Ministerien 

fur Justiz und fiir Landwirtschaft und Fi
scherei erlassen Durchftihrungsvorschriften 
zu dieser Verordnung. 

1) in de leden 2 en 4 warden de woorden: 
,,artikel 7 der Pachtwet" vervangen door de 
woorden: ,,artikelen 42 en 81 van het Pacht
besluit". en de woorden: ,,den in pachtzaken 
bevoegden rechter" door de woorden: ,,de 
Grondkamer". 

2) de leden 5·, 6 en 7 warden gelezen: 

,, (5) De secretaris v·an de Grondkamer 
is verplicht de bij die Kamer ingekomen af
schriften, welke ten onrechte niet of ni,::t 
voldoende gezegeld zijn, indien zij . niet ge
registreerd zijn, zoo spoedig mogelijk ter 
constateering van de begane overtredingen 
aan 's Rijks ambtenaar ter hand te stellen. 

(6) In geval van nietigverklaring of wif
ziging van de pachtovereenkomst door de 
Grondkamer of de Centrale Grondkamer 
wordt het betaalde zegelrecht aan belang
hebbende teruggegeven of met hem verre
kend op vertoon van een afschrift van de in 
artikel 43 van het Pachtbesluit bedoelde akte 
of van de beschikking van de Grondkamer 
of van de Centrale Grondkamer en van het 
stuk, waarop het zegelrecht oorspronkelijk 
voldaan is, op welk stuk van de teruggave 
of verrekening wordt melding gemaakt. Het 
in artikel 42 van het Pachtbesluit bedoelde 
afschrift wordt daartoe door den secretaris 
of den griffier tijdelijk aan 's Rijks ambte
naar afgestaan. 

(7) Aan het in dit hoofdstuk vastgestel
de zegelrecht zijn mede ·onderworpen de re
gelingen (vastleggingen en wijzigingen daar
onder begrepen) v an de Grondkamer of van 
de Centrale Grondkamer, welke tusschen 
partijen bindende kracht hebben. De invor
dering van het zegelrecht heeft ten laste van 
den pachter plaats naar aanleiding van een 
afschrift dier regeling, hetwelk de secretaris 
of de griffier verplicht is binnen veertien da
gen na het tot stand komen van die regeling 
aan 's Rijks ambtenaar te doen toekomen. 
De pachter wordt zoo no.odig v66r de invor
dering in de gelegenheid gesteld op het af
schrift een verklaring te stellen als bedoeld 
is in artikel 56, lid 5. Na invordering van 
het zegelrecht doet 's Rijks ambtenaar daar
van blijken op het afschrift en zendt hij dit 
aan den secretaris of den griffier terug." 

Artikel 88. 
In afwijking van het bepaalde bij artikel 

42, lid 1 en 2, der Onteigeningswet' en van 
artikel o van het Algemeen Vorderingsbe
sluit 1940 (No. 110/1040} heeft in geval van 
onteigening of vordering in eigendom de 
pachter, wiens pacht nog een of meer jaren 
moet duren, recht op volledige schadever
goeding. Artikel 31, lid 2, vindt overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 89. 
Door de Secretarissen-Generaal van de 

Departementen v an Justitie en van Land
bouw en Visscherij kunnen nadere regelen 
worden gesteld ter bevordering van de uit
voering van de bepalingen van dit besluit. 



§ go. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkiindung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten ausser Kraft : 
1) die Artikel 1 bis 6_5 des Pachtgesetzes, 

unbeschadet der B estimmung des § 79, Ab
satz 2, dieser Verordnung; 

2) das Krisenpachtgesetz 1932; 
3) der Beschluss iiber die Pachtbiiros 

(Pachtbureaubesluit, Staatsblatt 1938, Nr. 
65 7); 

4) die Pachtzinsstopverordnung 1940 
(Nr. 92/,940); 

5) die Verordnung Nr. 214i1940 iiber 
miindliche Pachtvereinbarungen ; 

6) die Verordnung vom 12. Marz 1941 
iiber die Bestimmungsanderung bei Pacht
grundstiicken (,,Nederlandsche Staatscou
rant" Nr. 62); 

7) die Verordnung vom 13. Marz 1941 
zur naheren R egelung der Gras- und Heu
verkaufe, der Uebernahme von Vieh auf 
Wiesen und zur Abanderung der Pachtzins
stopverordnung 1940 (,,Nederlandsche 
Staatscourant" Nr. 51); 

8) der Beschluss vom 23. Mai 1941 zur 
naheren Regelung der Art der Verpachtung 
und der Lasten des P achters in der gelten
den Fassung ( ,,Nederlandsche Staatscou
rant" Nr. qg); 

g) die Zweite Verordnung Nr. 149/1941 
Uber miindliche Pachtvereinbarungen; 

10) 
1941 
175); 

II) 
1941 
2n). 

die Verordnung vom 9. September 
( ,,Nederlandsche Staatscourant" Nr. 

die Verordnung vom 24. Oktober 
( ,,Nederlandsche Staatscourant" Nr. 

(2) Es wird angenommen, dass die Ge
nehmigung nach § 1, Absatz 1, des im Ab
satz 1. Ziffer 8, erwahnten Beschlusses <lurch 
die Grundkammer gemass dieser Verordnung 
erteilt worden ist . ' 

(3) D er Konigliche Beschluss vom 25. 
Juli 1938 (Staatsblatt Nr. 248) bleibt in 
Kraft, mit der Massgabe, dass im Artikel 2 

die Worte ,,lid of secretaris van een erkend 
pachtbureau" gestrichen werden. Ebenso 
bleibt der Konigliche Beschluss vom 22. Ok
tober 19:18 (Staatsblatt Nr. 286) in der Fas
sung des Koniglichen Beschlusses vom 15. Ja
nuar 1940 (Staatsblatt Nr. 280) in Kraft. 

§ 91 . 
Diese Verordnung wird als ,,Pachtverord

nung" zitiert. 
Den Haag, am 12. November 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir justiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im .'VI in. fiir Finanzen ( mit 
der Wahrnehmung der Geschafte be
auftragt), 

H. POSTMA. 
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Artikel go. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
( 2) Tegelijkertijd treden buiten werking: 
1) de artikelen 1 tot en met 65 der Pacht

wet, behoudens het bepaalde bij artikel 79, 
lid 2, van dit besluit; 

2) de Crisispachtwet 1932; 
3) het Pachtbureaubesluit (Staatsb lad 

1938, No. 657); 

4) het Pachtprijsopdrijvingsbesluit 1940 
(No. 92/,940); 

5) het Besluit No. 214/1940 ten aanzien 
van mondelinge pachtovereenkomsten; 

6) het Scheurbesluit Pachtovereenkom
sten van 12 Maart 1941 (Nederlandsche 
Staatscourant No. 62); 

7) de Beschikking van 13 Maart 1941, 
houdende nadere regelen betreffende de 
gras- en hooive rkoopingen. het inscharen 
van vee en wijziging van het Pachtprijsop
drijvingsbesluit 1940 (Nederlandsche Staats
courant No. 51); 

8) het Besluit van 23 Mei 1941, houden
de nadere regelen betreffende de wijze van 
verpachting en de lasten van den pachter, 
zooals dit besluit is aangevuld (Nederland
sche Staatscourant No. 99); 

g) het T weede Besluit No. 149/1941 ten 
aanzien van mondelinge pachtovereenkom
sten; 

10) het Besluit van q September 1941 
(Nederiandsche Staatscourant No. 175) ; 

n) het Besluit van 24 October 1941 
(Nederlandsche Staatscourant No. 2u) . 

(2) De toestemmir,5, bedoeld in artikel 
1, lid 1, van het in het vorige lid onder 8 
genoemde besluit wordt geacht overeenkom
stig dit besluit door de Grondkamer te zijn 
gegeven. 

(:i) Het Koninklijk besluit van 25 Juli 
1938 (Staatsblad No. 248) blijft van kracht 
met dien verstande dat in artikel 2 van dit 
besluit de woorden: ,,lid of secretaris van 
een erkend pachtbureau" vervallen. Even
eens blijft van kracht het Koninklijk besluit 
van 22 October 19,8 (Staatsblad No. 286), 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1940 (Staatsblad No. 280). 

Artikel 91. 
Dit besluit kan worden aangehaald als 

,,Pachtbesluit". 
.'s-Gravenhage, 12 November 1941. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
H . POSTMA. 
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N°. 216. 

8. November ,94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium filr 
Soziale Angelegenheiten, wodurch die 
Krankenkassenverordnung erganzt wi rd. 
(Verordnungsblatt, Stiick 48.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23 / 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/x940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
zur Erganzung der Krankenkassenverord
nung (Nr. 160/1941) verordnet: 

§ I. 

Die Bestimmungen der Krankenkassen
verordnung (Nr. 160/x941) und die hierzu 
erlassenen oder noch zu erlassenden Durch
filhrungsvorschriften finden auf die bei der 
deutschen Wehrmacht, der Waffen-SS und 
der deutschen Polizei beschaftigten Arbeit
nehmer, auf die die Voraussetzungen der be
zeichneten Verordnung zutreffen, keine An
wendung. 

§ 2. 

Die Anmeldung der im § 1 bezeichneten 
Arbeitnehmer bei einer Allgemeinen Kran
kenkasse nach § 35 der Zweiten Durchfiih
rungsverordnung zur Krankenkassenverord
nung (Nr. 201 /1941) ist unzulassig. Die All
gemeinen Krankenkassen haben solche An
meldungen zuriickzuweisen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkiindung mit Rlickwirkung vom 1. No
vember 1941 in Kraft. 

Den Haag, am 8. November 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Soziale Ange

legenheiten ( mit der Wahrnehmung 
der Geschafte beauftragt), 

. R. A. V ERWEY. 

N °. 217. 

15. November 1941. DRITTE DURCH 
FUEHRUNGSVERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fil r 
Soziale Angelegenbeiten zur Kranken
kassenverordnung. (Verordnungsblatt, 
Stlick 48.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. :,,/1940 des Reicbskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird zur Durcbflibrung der §§ 2, 3, 4 und S 
der Krankenkassenverordnung (Nr. 160/ 
r 941) verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Krankenpilege bei den Allgemeinen 
Krankenkassen. 

§ I. 

(1) Fiir die von den Allgemeinen Kran
kenkassen (in diesem Abschnitt ,,Kranken-

N°. 216. 

8 November 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aanvulling van bet 
Ziekenfondsenbesluit. (Verordeningen
blad, Stuk 48.) 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. 23/1940 en in overeenstemming met de 
artikelen 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor bet bezette 
Nederlandscbe gebied wordt, ter aanvulling 
van bet Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941) , 
bepaald: 

Artikel 1. 

De bepalingen van bet Ziekenfondsenbe
sluit (No. 160/194I) en de ingevolge <lit be
sluit vastgestelde of nog vast te stellen uit
voeringsvoorscbriften blijven buiten toepas
sing ten aanzien van de arbeiders, werkzaam 
bij de Duitscbe Weermacbt, de ,,Waffen-SS" 
en de Duitscbe politie, ten aanzien van wie 
de voorwaarden van bedoeld besluit vervuld 
zijn. 

Artikel 2. 

D e aanmelding der in artikel 1 1;,edoelde 
arbeiders bij een Algemeen Ziekenfonds in 
den zin van artikel 35 van bet Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge bet Ziekenfondsen
besluit (No. 201/1941) is ontoelaatbaar. De 
Algemeene Ziekenfondsen zijn verplicht zoo
danige aanmeldingen te weigeren. 

Artikel 3. 
Dit besluit wordt geacbt in werking te zijn 

getreden met ingang van 1 November 1941. 

's-Gravenbage, 8 November 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY . 

N °. 217. 

15 November 194z. DERDE UITVOE
RINGSBESLUIT v an den Secretaris
Generaal van bet Departement van So
ciale Zaken ingevolge bet Ziekenfond
senbesluit. (Verordeningenblad, Stuk 
48.) 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ z 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied wordt ter uitvoering van de 
artikelen 2, 3, 4 en s van het Ziekenfondsen
besluit (No. 160/1941) bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

D e verzorging bij Algemeene Zieken
/ondsen. 
Artikel 1. 

(1) Voor de door de Algemeene Zieken
fondsen ( in <lit boofdstuk ,,ziekenfondsen" 
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kassen" genannt) zu gewahrende arztliche 
oder facharztliche Hilfe haben die Versicher
ten die Wahl unter a llen in ihrem Wohnort 
oder in dessen nachster Umgebung nieder
gelassenen Haus- und Facharzten, und, wenn 
-sich daselbst kein Facharzt niedergelassen 
hat, aus den in einem diesem Wohnort 
nachstgelegenen Ort niedergelassenen F ach
.lirzten, sofern die bezeichneten Personen zur 
-Tatigkeit bei <ler in Betracht kommenden 
Krankenkasse verpflichtet sind. 

( 2) Jeder Arzt, der sich in einer Ge
m einde niedergelassen hat, auf die sich die 
Tatigkeit einer oder mehrerer Krankenkas
sen erstreckt, wird auf seinen Antrag von 
dem L eiter oder dem Vorstand der Kran
kenkasse zur Tatigkeit bei dieser verpflich 
tet, es sei denn, dass der Leiter oder Vor
stand B edenken hat, in welchem Fall § 7 
-Anwendung findet. 

§ 2. 

(1) Fiir die von den Krankenkassen zu 
gewahrende zahnarztliche Hilfe haben die 
Versicherten die Wahl unter alien in ihrem 
Wohnort oder <lessen nachster Umgebung 
niedergelassenen Zahnarzten, sofern sie zur 
i'atigkeit bei der in Betracht kommenden 
Krankenkasse verpflichtet sin<l. 

(2) J eder Zahnarzt, der sich in einer 
Gemeinde niedergelassen hat, auf die sich 
-die T atigkeit einer oder mehrerer Kranken
kassen erstreckt, wird auf seinen Antrag von 
dem Leiter oder dem Vorstand der Kran 
kenkasse zur Tatigkeit bei dieser verpflich
tet, es sei denn, das der Leiter oder der Vor
s tand Bedenken hat, in welchem F all § 7 
Anwendung findet. 

(3) D er Aufsichtskommissar ftir die 
Krankenkassen (im folgenden ,,Aufsichts
kommissar" genannt) kann auf Antrag 
einem Arzt die Genehmigung erteilen , sich 
zur Leistung zahna rztlicher Hilfe bei einer 
-0der m ehreren Krankenkassen zu ver
pflichten; die gleiche Genehmigung kann 
der Aufsichtskommissar D entisten erteilen, 
die am 1. November 1941 zur Tatigkeit bei 
.einer Krankenkasse verpflichtet waren. 

§ 3. 
(1) Die Wahl gemass §§ 1 und 2 darf 

von den Versicherten innerhalb eines Jahres 
im Hochstfalle zweimal ausgeiibt werden. 
Aus besonderen Griinden kann in Ausnahme
fallen von dieser B estimmung abgewichen 
werden. 

(2) D er Aufsichtskommissar kann nahe
re Vorschriften iiber die Wahl erlassen. 

§ 4. 
(r ) Fiir die von den K rankenkassen zu 

gewahrende Versorgung mit Arzneimitteln 
haben die Versicherten die W a hl unter alien 
in ihrem Wohnort oder in dessen nachster 
Umgebung befindlichen Apotheken ein
schliesslich der von Aerzten gefiihrten Apo
theken, sofem diese Apo~heken und diese 
Aerzt e zur Tatigkeit bei der in Betracht 
kommenden Krankenkasse verpflichtet sind. 

genaamd) te verstrekken geneeskundige en 
specialistische verzorging wordt den verze
kerden de keuze gelaten uit alle in hun woon
plaats of in de naaste omgeving daarvan ge
vestigde huisartsen en specialisten, alsmede, 
zoo aldaar geen specialist is gevestigd, uit de 
specialisten, gevestigd in een plaats, zoo 
dicht mogelijk gelegen nabij die woonplaats, 
een· en antler voor zoover dezen aan het be
treffende ziekenfonds zijn verbonden. 

(2 ) Iedere a rts, gevestigd in een ge
meente, waarover een of meer ziekenfondsen 
hun werkzaamheid uitstrekken , wordt op zijn 
verzoek door het hoofd of het bestuur van 
het ziekenfonds daaraan verbonden, tenzij 
hiertegen bij het hoofd of het bestuur be
zwaar bestaat, in welk geval artikel 7 van 
toepaEsing is. 

Artikel 2. 

(r) Voor de door de ziekenfondsen te 
verstrekken tandheelkundige verzorging 
wordt den verzekerden de keuze gelaten uit 
alle in hun woonplaats of in de naaste om
geving daarvan gevestigde tandartsen, voor 
zoover dezen aan het ziekenfonds zijn ver
bonden. 

(2) I edere tandarts, gevestigd in een ge
meente, waarover een of meer ziekenfondsen 
luin werkzaamheid uitstrekken, wordt op Lijn 
verzoek door het hoofd of het b estuur van 
het betreffende ziekenfonds daaraan verbon
d~n, tenzij hiertegen bij het hoofd of het be
stuur bezwaar bestaat, in welk geval artikel 
7 van toepassing is . 

(3) De Commissaris, belast met het toe
zicht op de ziekenfondsen (verder ,,Com
missaris" genaamd), kan aan een arts op 
diens verzoek vergunning verleenen zich te 
verbinden aan een of meer ziekenfondsen tot 
het ve.rleenen van tandheelkundige verzor
ging. De Commissaris kan een zelfde vergun
ning verleenen aan tandheelkundigen, die op 
1 November 1941 aan een ziekenfonds waren 
verbonden. 

Artikel 3. 
(1) De verzekerden hebben het recht per 

jaar ten hoogste tweemaal hun keuze, als be
doeld in de artikelen 1 en 2, te bepalen; om 
bijzondere redenen kan in uitzonderingsge
vallen afwijking van deze bepaling worden 
toegestaan. 

(2) De Comm issaris is bevoegd nadere 
voorschriften betreffende de keuze vast te 
stellen. 

Artikel 4. 
( 1) Voor de door de ziekenfondsen te 

verstrekken verzorging met geneesmiddelen 
wordt den verzekerden de keuze gelaten uit 
alle in hun woonplaats of in de naaste om
geving daarvan gevestigde apotheken, waar
onder mede worden begrepen die van apo
theek houdende geneeskundigen, voor zoover 
de apothekers en apotheek houdende genees
kundigen aan het betreffende ziekenfonds 
zijn verbonden. 
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(2) Jeder Apotheker und jeder im Ab
satz i bezeichnete Arzt, der sich in einer 
Gemeinde niedergelassen hat, auf die sich 
die Tatigkeit einer oder mehrerer Kranken
kassen erstreckt, wird auf seinen Antrag von 
dem Leiter oder dem Vorstand der Kranken
kasse zur Tatigkeit bei dieser verpflichtet, 
es sei denn, dass der Leiter oder der Vor
stand Bedenken hat, ·in welchem Fall § 7 
Anwendung findet. 

§ 5. 
(1) Flir d ie von den Krankenkassen zu 

gewahrende Geburtshilfe haben die Versi 
cherten die Wahl unter alien zur Tatigkeit 
bei den Krankenkassen verpflichteten, in 
ihrem Wohnort oder <lessen nacl::lster Umge
bung niedergelassenen Hebammen. 

(2) Jede Hebamme, die sich in einer 
Gemeinde niedergelassen hat, a uf die sich 
die Tatigkeit einer oder mehrere r Kranken
kassen erstreckt, wird auf ihren Antrag von 
dem Leiter oder dem Vorstand der Kranken
kasse zur Tatigkeit bei dieser verpflichtet, 
es sei denn, dass der Leiter oder der Vor
stand Bedenken hat, in welchem Fall § 7 
Anwendung findet. 

§ 6. 
(1) Flir die von den Krankenkassen zu 

gewahrende Krankenhauspf!ege haben die 
Versicherten die Wahl unter alien Kranken
hausern ihres Wohnortes und <lessen nach
ster Umgebung, sowie, wenn daselbst ein 
Krankenhaus nicht vorhanden ist, unter den 
Krankenhausern in einem dem W ohnort des 
Versicherten m oglichst nahegelegenen Ort, 
sofern die Vorstande dieser Krankenhauser 
mit den Krankenkassen Vereinbarungen ge
schlossen haben, Versicherte dieser Kranken
kassen in die von ihnen geleiteten Kranken
hauser aufzunehmen. 

(2) Jedes Krankenhaus in e iner Ge
meinde, auf die sich die Tatigkeit einer oder 
mehrerer Krankenkassen erstreckt, kann auf 
Antrag seines Vorstands von dem Leiter oder 
dem Vorstand einer Krankenkasse vertrags
massig verpflichtet werden. Versicherte die
ser Krankenkasse aufzunehmen, es sei denn, 
dass der Leiter oder der Vorstand Bedenken 
hat, in welchem Fall § 7 Anwendung findet. 

§ 7. 
Wenn der Leiter oder der Vorstand einer 

Krankenkasse Bedenken hat, einem gemass 
den §§ 1, 2 und 4 bis 6 gestellten Antrag zu 
entsprechen, kann der Antragstelle r die 
Entscheidung des Aufsichtskommissars an
rufen; diese Entscheidung ist fiir beide Teile 
bindend. 

§ 8. 
Wenn die Art der Erkrankung es als not

wendig erscheinen !asst, kann die Facharzt
hilfe <lurch andere als die im § 1, Absatz 1, 

bezeichneten Facharzte, die Krankenhaus-

(2) Iedere apotheker en iedere apotheek 
houdende geneeskundige, gevestigd in een 
gemeente, waarover een of meer ziekenfond
sen hun werkzaamheid uitstrekken, wordt op 
zijn verzoek door het hoofd of het bestuur 
van een dier ziekenfondsen daaraan verbon
den, tenzij hiertegen bij het hoofd of het 
bestuur bezwaar bestaat, in welk geval het 
bepaalde in artikel 7 van toepassing is. 

Artikel 5. 
(1) Voor de door de ziekenfondsen te 

verstrekken verloskundige verzorging wordt 
den verzekerden de keuze gelaten uit alle in 
hun woonplaats of in de naaste omgeving 
daarvan gevestigde vroedvrouwen, voor zoo
ver die vroedvrouwen aan het ziekenfonds 
zijn verbonden. 

(2) Iedere vroedvrouw, gevestigd in een 
gemeente, waarover een of meer ziekenfond
sen hun werkzaamheid uitstrekken, wordt op 
haar verzoek door het hoofd of het bestuur 
van een dier ziekenfondsen daaraan verbon
den, tenzij hiertegen bij het hoofd of het be
stuur bezwaar bestaat, in welk geval het be
paalde in artikel 7 van toepassing is. 

Artikel 6. 
(1) Voor de door de ziekenfondsen te 

verstrekken verzorging in ziekenhuizen wordt 
den verzekerden de keuze gelaten uit alle in 
hun woonplaats of in de naaste omgeving 
daarvan gevestigde ziekenhuizen, alsmede, 
zoo aldaar geen ziekenhuis is gevestigd. uit 
de ziekenhuizen, gevestigd in een plaats, zoo 
dicht mogelijk gelegen bij die woonplaats, 
een en antler voor zoover de besturen dezer 
ziekenhuizen met de ziekenfondsen overeen
komsten hebben gesloten, waarbij zij zich 
hebben verbonden, verzekerden van die zie
kenfondsen in de ziekenhuize.n, onder hun 
bestuur, op te nemen. 

(2) Met het bestuur van elk ziekenhuis, 
gevestigd in een gemeente, waarover een of 
meer ziekenfondsen hun werkzaamheid uit
strekken, wordt op verzoek door het hoofd of 
het bestuur van een dier ziekenfondsen een 
overeenkomst gesloten, waarb ij dat bestuur 
zich verbindt, verzekerden van het zieken
fonds op te nemen in het ziekenhuis, tenzij 
hiertegen bij het hoofd of het bestuur be
zwaar bestaat, in welk geval het bepaalcie in 
artikel 7 van toepassing is. 

Artikel 7. 
Indien bij het hoofd of het bestuur van 

een ziekenfonds bezwaar bestaat tegen het 
voldoen aan een overeenkomstig het bepaal
de in de artikelen 1, 2 en 4 tot en met 6 
gedaan verzoek, kan degene, die het verzoek 
heeft gedaan, de beslissing inroepen van den 
Commissaris; deze beslissing is voor beide 
partijen bindend. 

Artikel 8. 
Wanneer dat in verband met den aard van 

een ziektegeval noodig wordt geacht, kan 
den verzekerden specialistische verzorging 
worden verstrekt door andere specialisten 
dan bedoeld in het eerste lid van artikel 1 en 
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pflege <lurch andere als die im § 6, Absatz 1, 

bezeichneten Krankenhauser erfolgen. 

§ 9-

Aerzte (Facharzte), Zahnarzte, Apotheker 
und Hebammen, die sich zur Tatigkeit bei 
einer Krankenkasse verpflichtet haben, ha
ben sich auf Antrag der Leiter oder der Vor
stande anderer Krankenkassen, deren Tatig
keit sich auf die gleiche Gemeinde erstreckt, 
zur Tatigkeit bei diesen Krankenkassen zu 
v erpf!ichten. 

§ IO. 

Die Leiter und die Vorstande der Kran
kenkassen haben dem Aufsichtskommissar 
Namen und Anschrift der verpflichteten 
Aerzte (Facharzte), Zahnarzte, Apotheker 
und H ebammen unverzliglich bekanntzuge
ben. 

§ II. 

Die Krankenkassen sind verpflichtet, die 
Betreuung der Versicherten <lurch Ver
trauensarzte zu Uberwachen. Ueber Zahl, Er
nennun g und Aufgabe der Vertrauensarzte 
erlasst der Aufsichtskommissar nahere Vor
schriften. 

ABSCHNITT II. 
Nahere Vorschrilten liir alle Krankenkassen. 

§ 12 . 

Der Aufsichtskommissar kann nahere Vor
schriften erlassen liber: 

1) die Hochstzahl der Versicherten je 
Arzt, Apotheker und Zahnarzt; 

2) das H ochsteinkommen; 
3) die Abgren zung der Aufgaben des 

Aufsichtspersonals der Krankenkassen; 
4) die Rechte und Pflichten der bei den 

Krankenkassen Versicherten; 
5) die Verwendung der Mittel der Kran 

kenkassen; 
6) die finanzielle Gebarung und die Ver

waltung der Krankenkassen. 

ABSCHNITT III. 
Uebergangsbestimmungen. 

§ 13. 
(1) Abweichend von den Vorschriften 

des Absatzes 2 der §§ 1, 2, 4 und 5 kann der 
Aufsichtskommissar, gegebenenfalls unter 
Auferlegung von Bedingungen, auf Antrag 
der Leiter oder Vorstande Allgemeinen 
Krankenkassen, die am I. August 1941 be
standen, die Genehmigung erteilen, dass bis 
spatestens 1. Juli 1942 zur Tatigkeit bei die
sen Krankenkassen nur die Aerzte (Fach
arzte), Zahnarzte, Apotheker und Hebam
men verpflichtet bleiben, die am 1. Novem
ber 1q41 in einem standigen Dienstverhalt
nis oder in einem sonstigen diesem tatsach
lich gleichkommenden Vertragsverhaltnis 
bei diesen Krankenkassen standen. Bis zum 
1. Juli 1942 konnen in diesem Falle andere 
als die bezeichneten Aerzte (Facharzte), 
Zahnarzte, Apotheker und Hebammen nicht 
verpflichtet werden. 

kan opneming geschieden in andere zieken
huizen dan bedoeld in het eerate lid van 
artikel 6. 

Artikel 9. 
De aan een ziekenfonds verbonden artsen 

(specialisten), tandartsen, apothekers en 
vroedvrouwen zijn verplicht zich op daartoe 
door de hoofden of de besturen van elk ander 
ter plaatse zijn werkzaamheid uitstrekkend 
ziekenfonds gedaan verzoek zich te verbin
den aan dat ziekenfonds. 

Artikel 10. 

De hoofden en besturcn van ziekenfondscn 
zijn verplicht aan den Commissaris onver
wijld mededeeling te doen van naam en 
woonplaats van alle aan het ziekenfonds ver
bonden artsen (specialisten), tandartsen, 
apothekers en vroedvrouwen. 

Artikel II. 

De ziekenfondsen zijn verplicht door con
troleerende geneeskundigen toezicht te doen 
uitoefenen op de verzorging der verzekerden. 
Omtrent aantal, benoeming en taak van de 
controleerende geneeskundigen stelt de Com
missaris nadere regelen vast. 

HOOFDSTUK II. 
Nadere vodrschriften voor alle zieken

fondsen. 
Artikel 12. 

De Commissaris is bevoegd nadere voor
schriften vast te stellen betreffende: 

1) het grootste toegelaten aantal verze
kerden per arts, tandarts en apotheker; 

2) den welstandsgrens; 
3 de begrenzing van de taak van het con

troleerend personeel bij de ziekenfondsen; 
4) de rechten en verplichtingen van de 

verzekerden bij de ziekenfondsen; 
s) de besteding van de gelden der zie

kenfondsen; 
6 het geldelijke en het administratieve 

beheer bij de ziekenfondsen. 

HOOFDSTUK III. 
Overgangsbepalingen. 

Artikel 13 . 
(1) In afwijking van het bepaalde in het 

tweede lid van de artikelen 1, 2, 4 en 5 kan 
de Commissaris, al dan niet onder het stellen 
van bepaalde voorwaarden, op verzoek van 
hoofden of besturen van Algemeene Zieken
fondsen, welke op 1 Augustus 1941 beston
den, vergunning verleenen, dat uiterlijk tot 
1 Juli 1942 aan die ziekenfondsen slechts 
zullen zijn verbonden de artsen (specialis
ten), tandartsen, apothekers en vroedvrou
wen, die op I November 1941 bij die zieken
fondsen in vasten loondienst waren of in een 
feitelijk daaraan gelijk te stellen verhouding 
tot die ziekenfondsen stonden. Aan die zie
kenfondsen kunnen v66r 1 Juli 1942 geen 
andere dan de hierbedoelde artsen (specialis
ten), tandartsen, apothekers en vroedvrou 
wen worden verbonden. 
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(2) Die im Absatz 1, erster Satz, be
zeichneten Aerzte (Facharzte), Zahnarzte, 
Apotheker und Hebammen dilrfen bis zum 
1. Juli 1942 sich zur Tatigkeit bei einer arr
deren als den im Absatz 1 angefilhrten All
gemeinen Krankenkassen nicht verpflichten. 
Die Vorschriften des § 9 finden auf sie .keine 
Anwendung. 

(3) Dienstvertrage und sonstige Verein
barungen der im Absatz 1, erster Satz, be
zeichneten Aerzte (Facharzte), Zahnarzte, 
Apotheker und Hebammen erliischen mit 30. 
Juni 1942. 

ABSCHNITT IV. 

Schlussbestimmung. 

§ 14. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkilndung mit Rilckwirkung vom f. No
vember 1941 in Kraft. 

D en Haag, am 15. November 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Soziale Ange

legenheiten ( mit der Wahrnehmung 
der Geschiifte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

;,4. November r94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars filr besondere wirt
schaftliche Aufgaben und der General
sekretare in den Ministerien filr Finan
zen, filr Justiz, filr Soziale Angelegen
heiten, filr Handel, Gewerbe und Schiff
fahrt und des Innern Uber das Versiche
rungswesen. (Verordnungsblatt, Stilck 
49.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3 /1940 des Reichskommissars 
filr die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 
1) ,,Generalsekretar": der Generalsekre

t ar filr besondere wirtschaftliche Aufgaben; 

2) ,,Versicherungsunternehmung": jede 
in den Niederlanden tatige natilrliche oder 
juristische P erson sowie jede Personenver
einigung jeder Art und Zusammensetzung, 
die auf eigene R echnung Versicherungs
oder Rilckversicherungsvertrage gewerbs
massig abschliesst, auch wenn damit kein 
Gewinn bezweckt wird; 

3) ,,Bevollmachtigter": jede in den Nie
derlanden tatige natilrliche oder juristische 
Person sowie jede Personenvereinigung je
der Art und Zusammensetzung, die als be
vollmachtigter Vertreter von Versicherungs
untemehmungen auftritt; 

4) ,,Vermittler": jede in den Niederlan
<len tatige natilrliche oder juristische Person 

N°. 217-218 

(2) De in de eerste zinsnede van het eer
ste lid bedoelde artsen (specialisten), tand
artsen, apothekers en vroedvrouwen zijn niet 
bevoegd zich v66r 1 Juli 1942 aan een antler 
Algemeen Ziekenfonds dan bedoeld in het 
eerste lid t e verbinden. Artikel 9 is op hen 
niet van toepassing. 

(3) Arbeidsovereenkomsten en andere 
overeenkomsten van de in den eersten zin 
van het eerste lid bedoelde artsen (specialis
ten) , tandartsen, apothekers en vroedvrou
wen komen op 1 Juli 1942 van rechtswege te 
vervallen. 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepaling. 

Artikel 14. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
vanaf 1 November 1941. 

's-Gravenhage, 15 November 1941 . 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R . A. VERWEY. 

I4 November r94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financien, van Justitie, van Sociale Za
ken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Binnenlandsche Zaken be
treffende het verzekeringswezen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 49) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming m et de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Dit besluit verstaat onder: 
1) ,,Secretaris-Generaal" : den Secreta

ris-Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken; 

2) ,,verzekeringsondememing": elke bin
nen het grondgebied van Nederland werk
zame natuurlijke of rechtspersoon dan wel 
elke vereeniging van personen, van welken 
aard en samenstelling ook, die het voor eigen 
rekening aangaan van overeenkomsten van 
verzekering of herverzekering als bedrijf uit
oefent, ook al wordt daarmede niet beoogd 
het maken van winst; 

3) ,,gevolmachtigde": elke binnen het 
grondgebied van Nederland werkzame na
tuurlij ke of rechtspersoon dan we! elke ver
eeniging van personen, van welken aard en 
samenstelling ook, die als gevolmachtigde 
vertegenwoordiger van een verzekeringson
derneming optreedt; 

4) ,,tusschenpersoonl': elke binnen het 
grondgebied van Nederland werkzame na-
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sowie jede Personenvereinigung jeder Art 
und Zusammensetzung, die Versicherungs
vertrage vermittelt. 

§ 2. 

(1) Das Versicherungswesen gehort zur 
Zustandigkeit des Generalsekretars. 

(2) Der Generalsekretar erlasst die auf 
dem Gebiete des Versicherungswesens erfor
derlichen Vorschriften. 

(3) Er kann insbesondere Vorschriften 
erlassen liber. 

1) die Austibung der Aufsicht tiber Ver
sicherungsunternehmungen; 

2) die Austibung des Versicherungsge
schafts; 

3) die Bestrafung von Zuwiderhandlun
gen gegen diese Verordnung und die zur 
Durchfuhrung oder Erganzung dieser Ver
ordnung erlassenen Vorschriften. 

§ 3. 
Fiir die Grtindung, Verschmelzung und 

Auflosung von Versicherungsunternehmun
gen ist, unbeschadet der sonst geltenden ge
setzlichen Bestimmungen und Rechtsvor
schriften, die Genehmigung des Generalse
kretars erforderlich. 

§ 4· 
(1) Der G eneralsekretar kann Vorschrif

ten zur Regelung der Pramien und Beitrage 
aller Art sowie der Vergtitungen fur Bevoll
m achtigte und Vermittler im Versicherungs
geschaft erlassen. 

(2) Die Bestimmungen der Verordnung 
Nr. 218/1940 tiber die Ernennung eines Be
vollmachtigten fur die Freise bleiben unbe
rtihrt. 

§ 5. 
D er Generalsekretar kann die ihm nach 

dieser Verordnung zustehenden Befugnisse 
und Aufgaben ganz oder teilweise iibertra
gen. 

§ 6 . 

Die Versicherungskammer (Verzekerings
kamer), errichtet auf Grund des Lebensver
sicherungsgesetzes 1922 ( Wet op het Levens
verzekeringbedrijf 1922 - Staatsblatt Nr. 
716), untersteht dem Generalsekretar. 

§ 7. 
(1) Die auf dem Gebiete des Versiche

rungswesens geltenden Gesetze, K oniglichen 
Beschllisse, ministeriellen Verfugungen und 
die seit dem 10. Mai 1940 erlassenen Ver
ordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften 
bleiben in Kraft und die§§ 2, 3 und 4 dieser 
Verordnung finden keine Anwendung, so
weit die vorbezeichneten Gesetze und Vor
schriften abweichende Bestimmungen ent
halten. 

( 2 ) Insoweit, als nach dem Lebensver
sicherungsgesetz 1922, der Verordnung Nr. 
199/ 1940 tiber Kriegsschadens-Versicherungs
verbande auf Gegenseitigkeit, der Verord-

tuurlijke of rechtspersoon dan we! elke ver
eeniging van personen, van welken aard en 
samenstelling ook, die zijn bemiddeling ver
leent bij het tot stand brengen van verzeke
ringsovereenkomsten. 

Artikel 2. 

(1) De zorg voor de zaken betreffe;,de 
het verzekeringswezen berust bij den Secre
taris-Generaal. 

(2) De Secretaris-Generaal vaardigt de 
op het gebied van het verzekeringswezen 
noodige voorschriften uit. 

(3) Hij kan in het bijzonder voorschrif
ten uitvaardigen betreffende: 

1) de uitoefening van het toezicht op 
verzekeringsondernemingen; 

2) de uitoefening van het verzekerings
bedrijf; 

3) de bestraffing van overtredingen van 
dit besluit en van de ter uitvoering of aan
vulling van <;lit besluit uitgevaardigde voor
schriften. 

Artikel 3. 
Voor de oprichting, fusie en liquidatie van 

verzekeringsondernemingen is, onverminderd 
de overigens geldende "wettelijke bepalingen 
en rechtsvoorschriften, de goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal vereischt. 

Artikel 4. 
(1) De Secretaris-Generaal kan voor

schriften uitvaardigen tot regeling van de 
premien en bijdragen, van welken aard ook, 
alsmede van de vergoedingen voor gevol
machtigden en tusschenpersonen in het ver
zekeringsbedrijf. 

(2) De bepalingen van het Besluit No. 
218/i940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen blijven onverlet. 

Artikel 5. 
D e Secretaris-Generaal kan de hem inge

volge dit besluit toekomende bevoegdheden 
en taak geheel of gedeeltelijk overdrageri . 

Artikel 6. 
D e Verzekeringskamer, ingesteld krach

tens de Wet op het Levensverzekeringsbe
drijf 1922 (Staatsblad No. 716), ressorteert 
onder den Secretaris-Generaal. 

Artikel 7. 
(1) De op het gebied van het verzeke

ringswezen geldende wetten, Konink!ijke be
sluiten, ministerieele beschikkingen en sedert 
10 M ei 1940 afgekondigde besluiten en an
dere rechtsvoorschriften blijven van kracht 
en de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit vin
den geen toepassing voor zoover bedoelde 
wetten en voorschriften afwijkende bepalin
gen bevatten. 

(2) Waar ingevolge de Wet op het Le
vensverzekeringbedrijf 1922, het Besluit No. 
199/1940 betreffende onderlinge molest-ver
zekeringsmaatschappijen , het Besluit No. 
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nung Nr. 213/1940 Uber besondere Massnah
men auf dem Gebiete des Versicherungswe
sens und der zu ihrer Durchftihrung erlasse
nen Vorschriften der Leiter oder der Gene
ralsekretar eines Ministeriums eine Aufgabe 
oder Befugnis hat, wird diese Aufgabe oder 
Befugnis vom Generalsekretar ftir beson
dere wirtschaftliche Aufgaben ausgeUbt. 

§ 8. 
Die zur Durchftihrung oder Erganzung 

dieser Verordnung erforderlichen Vorschrif
ten werden im ,,Nederlandsche Staatscou
rant" verkUndet. 

§ 9· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

VerkUndung in Kraft. 
Den Haag, am 14. November 1941. 

Der G.- S . liir besondere wirtschaftliche 
Aufgaben, 

M . M. R OST VAN TONNINGEN. 

Der G .-S . im Min. liir Finanzen 
(mit der Wahrnehmung der Ge
schiifte beauitragt) , 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir ]ustiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Ange
legenheiten (mit der Wahrnehmung 
der Geschiifte beauftragt), 

R. A. VERWEY. 

Der G.-S. im Min. fiir H andel, Gewerbe 
ur,d Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. des Innern, 
K . ] . FREDERIKS. 

N °. 219. 

4. November 194z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium ftir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt Uber 
Beihilfen an stillgelegte Betriebe (Ver
ordnung Uber Beihilfen an stilgelegte 
Betriebe) . (Verordnungsblatt, Sttick 
49.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. _3 /1940 des Reichskommissars 
ftir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ ,. 
Im Sinne dieser Verordnung ist 
,, Generalsekretar": der Generalsekretar 

im1 Ministerium ftir Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt ; 

,,Zentralverband", ,,Wirtschaftsverband" 
oder ,,Fachverband": der Zentralverband 
Industrie, ein Wirtschaftsverband oder ein 
Fachverband gemass der Zweiten Durch
ftihrungsverordnung Uber die Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft 1940 ( ,,Neder
landsche Staatscourant" Nr. 221); 

N° 218-219 

213/1940 betreffende bijzondere maatregelen 
op het gebied van het verzekeringswezen en 
de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde be
palingen en voorschriften een taak of be
voegdheid bij het Hoofd of bij den Secreta
ris-Generaal van een der Departementen van 
Algemeen Bestuur berust, wordt deze taak 
of bevoegdheid door den Secretaris-Generaal 
voor Bijzondere Economische Zaken uitge
oefend. 

Artikel 8. 
Deter uitvoering of aanvulling van dit be

sluit noodige voorschriften worden in de Ne
derlandsche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 November 1941. 

De S.-G. voor Bijzondere Economische 
Zaken, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Financien, 

M. M. R OST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

N°. 219. 

4 November 194z. Besluit van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
H andel, Nijverheid en Scheepvaart be
treffende steunverleening aan stilgeleg
de bedrijven (Besluit steunverleening 
stilgelegde bedrijven). (Verordeninget1-
blad, Stuk 49.) 

Op grond van § x der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart; 

,,hoofdgroep", ,,bedrijfsgroep" of ,,vak
groep": de Hoofdgroep Industrie, een be
drij fsgroep of vakgroep, als bedoeld in het 
Tweede Uitvoeringsbesluit organisatie be
drijfsleven 1940 (Nederlandsche Staatscou
rant No. 221); 
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Unternehmung": jede industrielle Unter
nehmung, sofern sie nicht auf dem Gebiete 
der Nahrungsversorgung im Sinne des § I 

der Verordnung i.iber die Organisation der 
Ernahrungswirtschaft I94I (Nr. 69/I94I) ta
tig ist; 

,,Zustiindiges R eichsbi.iro": das Reichsbli
ro, das fi.ir die Gi.iter, welche die fragliche 
Unternehmung herstellt oder bearbeitet, zu
standig ist. 

§ 2 , 

Unternehmungen, in deren Betrieben nach 
Ansicht des Generalsekretars oder seines Be
vollmachtigten im Zusammenhang mit den 
heutigen ausserordentlichen Verhaltnisse_n 
die Arbeit eingestellt worden ist, konnen f1-
nanzielle Beihilfen gewahrt werden. Diese 
Beihilfen konnen auch in der Form von Vor
schi.issen gezahlt werden. 

§ 3. 
(I) Die Mittel fi.ir d ie Beihilfen sowie 

die mit der Gewahrung der Beihilfen ver
bundenen Kosten sind an erster Stelle von 
den Wirtschaftszweigen derjenigen Unter
nehmungen, welche die Beihilfen erhalten 
haben, aufzubringen. 

(2) Zwecks Erlangung dieser Mittel 
kann der zustandige Wirtschaftsverband von 
den noch arbeitenden Unternehmungen Um
lagen erheben gemass einer Regelung, die er 
nach Anhi:irung des in Betracht kommenden 
Fachverbandes mit Genehmigung des Gene
ralsekretars erlasst. Der Wirtschaftsverband 
andert die Regelung der Umlagen n ach den 
Anweisungen des Generalsekretars ab. 

(3) Der Generalsekretar kann einem 
Wirtschaftsverband Auftrag erteilen, be
stimmte Umlagen zu erheben. 

§ 4· 
(I) Zugunsten von Unternehmungen, 

die keine geni.igende Beihilfe von dem Wirt
schaftszweig, dem sie angehi:iren, erhalten 
ki:innen, kann der Generalsekretar, nach An
hi:irung des Zentralverbandes Industrie, 
zwecks Beschaffung der M ittel, aus denen 
die Betrage der Beihilfen sowie die mit der 
Gewahrung der Beihilfen verbundenen Kos .. 
ten zu zahlen sind, fi.ir alle noch arbeitenden 
Unternehmungen oder fi.ir bestimmte Grup
pen von noch 'lrbeitenden Unternehmungen 
e ine Regelung der Umlagen erlassen. 

(2) Mit der Durchfi.ihrung der auf 
Grund des Absatzes I getroffenen Regelun
_gen ist die ,,N.V. Maatschappij voor ln
dustriefinanciering" beauftragt. Die Wirt
schafts- und Fachverbande sind verpflichtet, 
bei dieser Durchfi.ihrung ihre Mitwirkung zu 
gewahren. 

§ 5. 
(I) Der Generalsekretiir kann anordnen, 

I) welche Unternehmungen von der Zah
lung der Umlagen ganzlich oder teilweise 
befreit werden ki:innen; 

2) auf welcher Grundlage die Umlagen 
berechnet werden sollen; 

3) auf welche Art und Weise und bei 

,,onderneming": iedere industrieele onder
neming, voor zoover deze niet werkzaam is 
op het gebied der voedselvoorziening, als 
omschreven in artikel r van het Organisatie
besluit voedselvoorziening I94I (No. 69/ 
I941); 

,,bevoegd Rijksbureau": het Rijksbureau, 
tot welks bemoeienis behooren de goederen, 
welke de betrokken onderneming voortbrengt 
of bewerkt. 

Artikel 2. 

Aan ondernemingen, in welker bedrijven 
naar het oordeel van den Secretaris-Generaal 
of diens gemachtigde in verband met de hui
dige buitengewone omstandigheden de werk
zaamheden zijn gestaakt, kan, al dan niet bij 
wijze van voorschot, steun worden verleend. 

Artikel 3. 
(r) D e middelen, waaruit de steunbedra

gen, alsmede de kosten, verbonden aan de 
steunverleening, moeten worden betaald, 
worden in de eerste plaats opgebracht door 
de takken van bedrijf, waartoe de gesteunde 
ondernemingen behooren. 

(2) Ter verkrijging van deze middelen 
kan de bedrijfsgroep aan de tot den betrok
ken tak van bedrijf behoorende, nog werken
de ondernemingen heffingen opleggen over
eenkomstig een regeling, welke zij, gehoord 
de daarvoor in aanmerking komende vak
groep, onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal vaststelt. De bedrijfsgroep brengt 
in de heffingsregeling de door den Secretaris
Generaal aangegeven wijzigingen aan. 

(3) De Secretaris-Generaal kan een be
drijfsgroep opdragen door hem bepaalde hef
fingen op te leggen. 

Artikel 4. 
(r) Ten behoeve van die ondernemingen, 

welke niet voldoeride kunnen worden ge
steund door den tak van bedrijf, waartoe zij 
behooren, kan de Secretaris-Generaal, de 
Hoofdgroep Industrie gehoord, ter verkrij
ging van de middelen, waaruit de steunbe
dragen en de kosten, verbonden aan de steun
verleening, moeten worden betaald, voor alle 
nog werkende ondernemingen of voor be
paalde groepen van nog werkende onderne
mingen een heffingsregeling vaststellen. 

(2) Met de uitvoering van de op grond 
van lid r genomen regelingen is belast de 
N. V. Maatschappij voor lndustriefinancie
rung. De bedrijfs- en vakgroepen zijn ver
plicht bij deze uitvoering haar medewerking 
te verleenen. 

Artikel 5. 
(r) De Secretaris-Generaal kan nader 

bepalen: 
r) welke ondernemingen van het betalen 

van de heffingen geheel of ten deele kunnen 
worden vrijgesteld; 

2) op welke basis de heffingen zullen 
worden berekend; 

3) op welke wijze en bij wien tegen de 
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wem gegen die Bestimmung der Umlagen 
Berufung eingelegt werden k ann. 

(2) Der Generalsekretar oder ein von 
ihm bestimmter Bevollmachtigter kann von 
der Zahlung von Umlagen Befreiung ge-
wahren. 

§ 6. 
(1) Die Beihilfen nach § 2 werden auf 

Grund von Regelungen gewahrt, die die 
Wirtschaftsverbande mit Genehmigung des 
Generalsekretars erlassen. Der Generalsekre
ta r erteilt diese Genehmigung nach Anho
rung des Zentrnlverbandes Industrie. Es 
kann Anweisung zur Aenderung der Rege
lung erteilen. 

(2) Der Generalsekretar kann einem 
Wirtschaftsverband Auftrag erteilen, eine 
Regelung filr Beihilfen zu erlassen. 

§ 7. 
(1) Der Wirtschaftsverband, dem die 

Unternehmung, welche die Beihilfe bean
tragt hat, angehort, beschliesst liber die Ge
wahrung einer Beihilfe nach Anhorung des 
in Betracht kommenden Fachverbandes und 
mit Genehmigung der ,,N.V. Maatschappij 
voor Industriefinanciering". Diese trifft ihre 
Entscheidung erst nach Anhorung des zu
standigen Reichsbliros und teilt diesem die 
getroffene Entscheidung- baldmoglichst mit. 

(2) Gegen den Beschluss des Wirtschafts
verbandes kann von der betroffenen Unter
nehmung beim Generalsekretar Berufung 
eingelegt werden. Gegen eine Entscheidung 
der ,,N.V. Maatschappij voor Industriefinan
ciering" kann der Wirtschaftsverband inner
halb von vierzehn Tagen nach Mitteilung der 
Entscheidung beim Generalsekretar Beru
fung einlegen. 

§ 8. 

( 1) Der Generalsekretar kann die bei 
der Gewahrung von Beihilfen zu befolgen
den Richtlinien erlassen. 

(2) Die denim§ 4, Absatz 1, bezeichne
ten Unternehmungen zu gewahrenden Bei
hilfen dlirfen nicht mehr betragen, als zur 
Erhaltung des stillgelegten Betriebes not 
wendig ist. 

( ~) Mit der Gewahrung von Beihilfen 
k,onnen Bedingungen - insbesondere bezlig
lich derLeistung dinglicher oder personlicher 
Sitherheit und bezliglich der eventuellen 
Rlickerstattung des vorgeschossenen Betra
ges - verknlipft werden. 

§ 9. 
(1) Jedermann ist verpflichtet, 

1) die Ausklinfte zu erteilen und die An
gaben zu machen sowie 

2) die Einsichtnahme in die Blicher und 
andere Unterlagen und den Eintritt in die 
Betriebsgebaude zu gestatten, die der Gene
ralsekretar oder ein von ihm Bevollmachtig
ter als bei der Durchfilhrung dieser Verord
nung notwendig verlangt. 

vaststelling der heffingen beroep kan worden 
ingesteld. 

(2) De Secretaris-Generaal of een door 
dezen aangewezen gemachtigde kan onthef
i ing verleenen van het betalen van heffingen. 

Artikel 6. 
(1) De in artikel 2 bedoelde steun wordt 

verleend overeenkomstig regelingen, onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
vast te stellen door de betrokken bedrijfs
groepen. De Secretaris-Generaal verleent 
deze goedkeuring, de Hoofdgroep Industrie 
gehoord. Hij kan aanwijzingen geven ter wij
ziging der regeling. 

(2) De Secretaris-Generaal kan een be
drijfsgroep opdragen een steunregeling vast 
te stellen. 

Artikel 7. 
(1) De bedrijfsgroep, waartoe de onder

neming, welke steun heeft aangevraagd, be
hoort, beslist omtrent het verleenen van steun 
na de daarvoor in aanmerking komende vak
groep te hebben gehoord en onder goedkeu
ring van de N.V. Maatschappij voor Indus
triefinanciering. De N.V. Maatschapp~i voor 
Industriefinanciering besluit niet dan na het 
bevoegde R iiksbureau te hebben gehoord en 
geeft aan dit Bureau zoo spoedig mogelijk 
kennis van het genomen besluit. 

(2) Tegen de beslissing van de bedri.ifs
groep kan door de belanghebbende onderne
ming beroep worden aangeteekend bij den 
Secretaris-Generaal. Tegen een besluit'van 
de N.V. Maatschappij voor Industriefinan
ciering kan binnen veertien dagen, nadat zij 
daarvan aan de betrokken bedrijfsgroep me
dedeeling heeft gedaan, door deze bedrijfs
groep beroep worden a angeteekend bij den 
Secretaris-Generaal. 

Artikel 8. 
(r) De Secretaris-Generaal kan de richt

lijnen vaststellen, welke bij het verleenen van 
steun moeten worden in acht genomen. 

(2) De steun, te verleenen aan de in ar
tikel 4, lid r, bedoelde ondememingen, mag 
niet meer bedragen dan noodzakelijk is tot 
instandhouding van het stilgelegde bedrijf. 

(3) Bij het verleenen van steun kunnen 
door dengene, die omtrent het verleenen van 
steun beslist, voorwaarden - in het bijzon
der ook met betrekking tot het stellen van 
zakelijke of persoonlijke zekerheid en met 
betrekking tot eventueele terugbetaling van 
het voorgeschoten bedrag - worden gesteld. 

Artikel 9. 
(r) Een ieder is verplicht desgevraagd 

de door den Secretaris-Generaal of een door 
dezen aangewezen gemachtigde voor de uit
voering van dit besluit noodig geachte: 

r) inlichtingen en opgaven te verstrek
ken; 

2) inzage in de boeken en bescheiden te 
verleenen en betreding van bedrijfsgebouwen 
te gedoogen. 

35 
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(2) Wer infolge seines Standes, Berufes 
oder Amtes zur Geheimhaltung verpflichtet 
ist, kann Auskiinfte und Angaben, das Dul
den einer Untersuchung und die Einsicht
nahme in Bilcher, Unterlagen und Schrift
stiicke verweigem, jedoch nur soweit es sich 
um Kenntnisse oder Unterlagen handelt, die 
ihm in seiner Eigenschaft anvertraut worden 
sind. 

§ 10. 

(1) Falls jemand, nachdem er zur Zah
lung der nach den §§ 3 oder 4 geschuldeten 
Umlagen aufgefordert worden ist, es ver
saumt, seine Zahlungspflicht zu erfi.illen, 
kann derjenige, der die Umlagen erhoben 
hat, gegen ihn einen vollstreckbaren Zah
lungsbefehl ausfertigen, der vom Prasiden
ten des Landgerichts ( arrondissements
rechtbank), in <lessen Sprengel der Schuld
ner seinen Wohnort oder Sitz hat, fi.ir voll
streckbar erklart wird. Ist der Zahlungsbe
fehl gegen einen Schuldner gerichtet, der in 
den Niederlanden keinen Wohnort oder Sitz 
hat, so wird der Zahlungsbefehl vom Prasi
denten des Landgerichts Den Haag fi.ir voll
streckbar erklart. 

(2) Der Zahlungsbefehl wird auf Kosten 
des Schuldners <lurch den Gerichtsvollzieher 
zugestellt und nach den Vorschriften der Zi
vilprozessordnung (Wetboek van Burger
Jijke Rechtsvordering) Uber Urteile und voll
streckbare Urkunden vollstreckt. 

(3) Innerhalb von dreissig Tagen nach 
Zustellung kann gegen den Zahlungsbefehl 
<lurch Ladung desjenigen, der den Zahlungs
befehl ausgefertigt hat, vor dem Landge
richt, <lessen Prasident den Befehl fi.ir voll
streckbar erklart hat, Einspruch erhoben 
werden. 

(4) D er Einspruch hemmt die Voll 
streckung des Zahlungsbefehls. Dies kann 
jedoch im Kurzverfahren (kort geding) auf
gehoben werden. 

(s) Der Richter ist bei der Verteilung 
der Beweislast frei. 

§ II. 

(1) Mit Haft bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu fi.inftausend Gulden 
wird bestraft, 

1) wer einer auf Grund des § 8, Absatz 3, 
gestellten Bedingung oder der im § g, Ab
satz 1, auferlegten Verpflichtung nicht oder 
unvollstandig nachkommt; 

2) wer bei den im Zusammenhang mit 
der Durchfilhrung dieser Verordnung e rfolg
ten Anzeigen unrichtige Angaben macht. 

(2) Wird eine der im Absatz I e rwahn
ten Handlungen vorsatzlich begangen, so 
kann auf Gefangnis bis zu einem Jahr oder 
auf Geldstrafe bis zu fi.infzigtausend Gulden 
erkannt werden. 

(3) Die nach Absatz 2 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven), die 
iibrigen nach diesem P aragraphen strafba
ren Handlungen Uebertretungen ( overtre
dingen). 

(2) Zij die uit hoofde van hun stand, hun 
beroep of hun ambt tot geheimhouding zijn 
verplicht, kunnen zich van het verstrekken 
van inlichtingen en opgaven, van het gedoo
gen van het onderzoek en van het verleenen 
van inzage in de boeken en andere beschei
den verschoonen, doch uitsluitend met be
trekking tot datgene, waarvan de wetenschap 
hun in hun hoedanigheid is toevertrouwd. 

Artikel 10. 

(1) Tegen hem die, na tot betaling van 
een ingevolge artikel 3 of 4 verschuldigde 
heffing gesommeerd te zijn, in gebreke blijft 
aan zijn betalingsplicht te voldoen, kan de
gene, die de heffing heeft opgelegd, een 
dwangbevel, medebrengende het recht om de 
goederen van den schuldenaar zonder vonnis 
aan te tasten, uitvaardigen, welk dwangbe
vel wordt executoir verklaard door den pre
sident van de arrondissements-rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de schuldenaar 
zijn woonplaats dan wel zijn zetel heeft. In
dien het dwangbevel is uitgevaardigd tegen 
een schuldenaar, die niet zijn woonplaats of 
zetel binnen Nederland heeft, wordt het 
dwangbevel executoir verklaard door den 
president van de arrondissements-rechtbank 
te 's-Gravenhage. 

(2) Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploit be
teekend en ten uitvoer gelegd op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
akten voorgeschreven wijze. 

(3) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning staat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van dengene, die het 
dwangbevel heeft uitgevaardigd, voor de ar
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(4) Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging van het dwangbevel. Deze schorsing kan 
evenwel in kort geding worden opgeheven. 

(5) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

Artikel II. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden wordt gestraft: 

1) hij die een krachtens artikel 8, lid 3, 
gestelde voorwaarde of de bij artikel 9, lid 1, 

opgelegde verplichting niet dan we! onvolle
dig nakomt; 

2) hij die bij het doen van de opgaven, 
gedaan in verband met de uitvoering van dit 
besluit, onjuiste mededeelingen doet. 

(2) Indien de schuldige een der feiten, 
bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste vijftig duizend gulden. 

(3) De in het tweede lid strafbaar ge
stelde feiten worden als misdrijven, de overi
ge in dit artikel strafbaar gestelde feiten als 
overtredingen beschouwd. 
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(4) Wird eine nach den Abslitzen 1 und 
2 strafbare H andlung im Rahmen des Be

' triebes einer juristischen Person begangen, 
so wird bestraft, wer den Auftrag zur Hand
lung gegeben hat oder bei der verbotenen 
Handlung oder bei der Unterlassung die tat
slichliche Leitung hatte. 

§ 12. 

(1) Unbeschadet der Bestimmung des § 
18 der Verordnung Nr. 52/x 940 ilber die 
Deutsche G erichtsbarkeit in Strafsachen in 
der Fassung der Verordnung Nr. 123/1941, 
erfolgt die Stra fverfolgung nur auf Antrag 
des Generalsekretlirs. 

( 2) Der Antrag kann zuriickgenommen 
werden, bis das Hauptverfahren bei Gericht 
anhlingig gemacht warden ist ( totdat de zaak 
ter terechtzitting is aanhangig gemaakt). 

§ 13. 
(1) Wer an der Durchfilhrung dieser 

Verordnung und der Ueberwachung ihrer 
Einhaltung beteiligt ist oder gewesen ist, ist 
zur Geheimhalt ung <lessen verpflichtet, was 
er in seiner Eigenschaft erflihrt oder erfah
ren hat, soweit er nicht auf Grund einer ge
setzlichen Vorschrift oder infolge seines Am
tes oder Berufes zur Mitteilung darilber be
fugt oder verpflichtet ist. 

(2) Wer vorslitzlich diese Geheimhal
tungspflicht verletzt, wird mit Gefangnis bis 
zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
filnftausend Gulden bestraft. 

(.~) Wer die Geheimhaltungspflicht fahr
Jassig verletzt, wird mit Haft bis zu drei Mo
naten oder G eldstrafe bis zu dreitausend 
Gulden bestraft. 

(4) D ie nach den Absiitzen 2 und 3 straf
baren H andlungen sind Verbrechen ( mis
drijven) . 

§ 14. 
Verfahren wegen der nach dies er Verordnung 

strafbaren Handlungen gehoren in erster In
stanz zur ausschliesslichen Zustandigkeit des 
Wirtschaftsrichters gemass den Bestimmun
gen der Verordnung Nr. 71 /1941 ilber die ge
richtliche Behandlung van Wirtschaftsstraf
sachen. 

§ 15. 
Mit der Fahndung nach den in dieser Ver 

ordnung mit Strafe bedrohten Handlungen 
sind ausser den im oder auf Grund des Ar
tikels 141 der Strafprozessordnung (Wet
boek van Stralvordering) bezeichneten Per
sonen beauftragt: 

1) die ilbrigen Beamten der Staats- und 
Gemeindepolizei ; 

2) die im Artikel 77 d es Arbeitsgesetzes 
191g ( Arbeidswet 1919) genannten Beam
ten; 

3) andere dazu vom Generalsekretar be
auftragte Personen. 

§ 16. 
Die Fahndungsbeamten sind jederzeit be-

(4) Indien een der bij lid 1 en 2 straf
baar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf 
of bij het verboden handelen of het nalaten 
de feitelijke leiding had. 

Artikel 12. 

(1) Onverminderd het bepaalde b ij § 18 
van de Verordening No. 52/1940 betreffende 
de Duitsche rechterlijke macht voor strafza
ken, zooals deze is gewijzigd bij de Verorde
ning No. 123/1941, vindt geen strafvervol
ging plaats dan op verzoek van den Secre
taris-Generaal. 

(2) Het verzoek van warden ingetrokken, 
totdat de zaak ter terechtzitting is aanhangig 
gemaakt. 

Artikel 13. 
(1) Allen, die betrokken zijn of zijn ge

weest bij de uitvoering van en het toezicht 
op de naleving van dit besluit, zijn verplicht 
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun 
hoedanigheid vernemen of hebben vernomen, 
voor zoover zij niet ingevolge eenig wettelijk 
voorschrift of uit hoofde van hun ambt of 
beroep tot mededeeling daarvan bevoegd of 
gehouden zijn. 

(2) Hij die opzettelijk deze verplichting 
tot geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste viif 
duizend gulden. · 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de verplichting tot geheimhouding is te wij 
ten, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

(4) De bij de leden 2 en 3 van dit artikel 
strafbaar gestelde feiten warden beschouwd 
als misdrijven. 

Artikel 14. 
Over alle misdrijven en overtredingen, 

waartegen in dit besluit straf is bedreigd, 
oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de 
economische rechter, in overeenstemming 
met het bepaalde in Besluit No. 71/1941 met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
•<>i<:ende het economisch !even. 

Artikel 15. 
Met de opsporing van de bij dit besluit 

strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last : 

1) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepoli tie ; 

2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de Arbeidswet 1919; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 16. 
De opsporingsambtenaren zijn te alien tijde 
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rechtigt, alle Gegenstiinde, die zur Auf
deckung der Wahrheit dienen konnen oder 
deren Einziehung, Vemichtung oder Un
brauchbarmachung angeordnet werden kann, 
zu beschlagnahmen und zwecks Beschlag
nahme die Auslieferung dieser Gegenstande 
zu fordern. 

§ 17. 
( 1) Die Fahndungsbeamten konnen je

derzeit Einsichtnahme in alle Bucher und 
Belege fordem, wenn sie eine solche Ein
sichtnahme zur richtigen Erfiillung ihrer 
Aufgaben flir notwendig erachten. 

(2) Sie konnen jederzeit alle Orte und 
Raume betreten, deren Betreten sie zur rich
tigen Erflillung der ihnen gestellten Aufga
ben begriindeterweise flir notwendig erach
.ten. Notigenfalls verschaffen sie sich den Zu
tritt unter Zwang ( met behulp van den ster
ken arm). 

(:i) Sie konnen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder des 
Btirgermeisters der Gemeinde, oder versehen 
mit einem allgemeinen oder besonderen 
schriftlichen Auftrag des Generalstaatsan
waltes des Oberlandesgerichts oder des 
Staatsanwaltes oder mit einem besonderen 
schriftlichen Auftrag des Polizeikommissars 
oder, falls in der Gemeinde kein Polizeikom
missar seinen Sitz hat, des Biirgermeisters. 
Ueber dieses Betreten wird eine Nieder
schrift aufgenommen, wovon demjenigen, 
<lessen Wohnung betreten wurde, innerhalb 
van achtundvierzig Stunden eine Abschrift 
ausgehandigt der zugesandt wird. In der 
Niederschrift ist der Zeitpunkt des Betretens 
und der damit beabsichtigte Zweck anzu
geben. 

(4) Die Fahndungsbeamten sind berech
tigt, Personen zu bezeichnen, die mit ihnen 
die im Absatz 2 erwahnten Orte betreten 
konnen. Wenn eine Niederschrift aufgenom
men wird, ist dies darin zu erwahnen. 

§ 18. 
Der Generalsekretar erlasst die zur Durch

fiihrung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften. 

§ 19. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

nach dem Tage ihrer Verktindung in Kraft. 

· (2) Sie wird als ,,Verordnung iiber Bei
hilfen an stillgelegte Betriebe" zitiert. 

Den Haag, am 4. November 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHFELD. 

N °. 220. 

.ao. November 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Waterstaat iiber die Sicherstellung van 
Kraftfahrzeugen (Verordnung iiber den 
Standort van Kraftfahrzeugen 1941, I). 
(Verordnungsblatt, Stuck 49.) 

bevoegd am in beslag te nemen, zoomede ter 
inbeslagneming de uitlevering te vorderen, 
van alle voorwerpen, welke tot ontdekking 
der waarheid kunnen dienen of welker ver
beurdverklaring, vemietiging of onbruik
baarmaking kan warden bevolen. 

Artikel 17. 
(1) D e opsporingsambtenaren kunnen te 

allen tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede 
vervulling van hun taak inzage noodig oor
deelen. 

(2) Zij hebben te allen tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig kunnen oor
deelen. Zoo noodig verschaffen zij zich den 
toegang met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij niet tegen den 
wil van den bewoner binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schrifteliiken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officier 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte
lijken last van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris van 
politie is, van den burgemeester. Van dit 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
waarvan binnen tweemaal vier en t wintig 
uur aan dengene, in wiens waning is binnen
getreden, een afschrift wordt uitgereikt of 
toegezonden. Het proces-verbaal maakt me
de melding van het tijdstip van het binnen
treden en van het daarmede beoogde doel. 

(4) De opsporingsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen, die met hen 
de in lid 2 bedoelde plaatsen kunnen betre
den. Indien proces-verbaal wordt opgemaakt, 
wordt hiervan melding gemaakt. 

Artikel 18. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor dt; 

uitvoering van dit besluit nadere regelen vast 
te stellen. 

Artikel 19. 
(1) Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den dag, volgende op dien zi_iner 
afkondiging. 

(2) Het kan warden aangehaald als ,,Be
sluit steunverleening stilgelegde bedrijven". 

's-Gravenhage, 4 November 1941. 

De S.- G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N°. 220. 

20 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ter verzekering van het 
beschikbaar zijn van motorrijtuigen (Be
sluit S tandplaats Motorrijtuigen 1941, 
I) . (Verordeningenblad, Stuk 49.) 
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Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/I 940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederfandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ l. 

Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Verord
nung sind Lastkraftwagen mit einem Lade
gewicht von e iner Tonne oder m ehr, Auto
busse im Sinne des Artikels 1 des Gesetzes 
i.iber den Autot ransport von P ersonen (Wet 
Autoverv oer Personen - Staatsblatt Nr. 
527) sowie Traktoren m it Ausnahme von 
landwirtschaftlichen Traktoren. 

§ 2. 

Eine schriftliche Genehmigung des zu
standigen . Reichsverkehrsinspektors ist er
forderlich 

1) zum Verkauf oder zur anderweit igen 
Uebereignung e ines Kraftfahrzeuges ; 

2) um ein Kraftfahrzeug zu emem Auf
enthalt von mehr als fi.inf Tagen ausserhalb 
des zum gewi:ihnlichen Betrieb gehi:irenden 
Standorts zu bringen oder bringen zu las_sen 
oder um ein Kraftfahrzeug !anger als fiinf 
Tage ausserhalb dieses Standorts zu belas
sen; 

3) zur Ausfuhr eines Kraftfahrzeuges 
aus den Niederlanden; 

4) zur Vermietung oder andenveitigen 
Zurverfi.igungstellung eines Kraftfahrzeu
ges an Dritte, wcnn bei verstandiger Beur
teilung angenommen werden kann, <lass da
mit ein Aufenthaltswechsel nach ausserhalb 
der Niederlande verbunden ist. 

§ 3. 
(1) Eine schriftliche Genehmigung des 

zustandigen Reichsverkehrsinspektors ist 
auch erforderlich zur Vermittlung von oder 
zur Mitwirkung bei Handlungen, fi.ir die ge
mass § 2 eine Genehmigung erforderlich ist, 
sowie zu Handlungen und Vorkehrungen, 
<lurch die die erstgenannten Handlungen vor
bereitet werden. 

(2) Unter Vorbereitung im Sinne des 
Absatzes 1 ist auch das Anbieten von An
zeigen zur Veri:iffentlichung in Tageszeitun
gen oder anderen Zeitschriften zu verstehen. 

§ 4· 
Zustandiger Reichsverkehrsinspektor im 

Sinne der §§ 2 und 3 ist der Reichs(ober)
verkehrsinspektor, Leiter eines Reichsver
kehrsinspektionsbezirkes fi.ir die Gi.iterbe
forderung oder fi.ir die Personenbeforderung, 
in <lessen Bezirk der Standort im Sinne des 
§ 2, Ziff er 2, ge!egen ist. 

§ 5. 
(1) · Wer den in oder kraft dieser Ver

ordnung erlassenen Vorschriften zuwiderhan
delt, wird mit Haft bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden 
bestraft. 

(2) Die Kraftfahrzeuge, hinsichtlich wel
cher die Uebertretung begangen worden ist, 
ki:innen eingezogen werden. 

Op grand van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Onder motorrijtuigen warden in dit besluit 
verstaan vrachtauto's met een laadvermogen 
van een ton of meer, autobussen in den zin 
van artikel 1 der Wet Autovervoer Personen 
(Staatsblad No. 527) , alsmede tractoren met 
uitzondering van landbouwtractoren. 

Artikel 2. 

Een schriftelijke toestemming van den be
voegden Rijksinspecteur van het Verkeer is 
vereischt om: 

1) een motorrijtuig te verkoopen of op 
andere wijze te vervreemden; 

2) een motorrijtuig voor een verblijf van 
!anger dan vijf dagen buiten de tot de nor
male uitoefening van het bedrijf behoorende 
plaats van werkzaamheid te brengen of te 
doen brengen, of een motorrijtuig !anger dan 
vijf dagen buiten die plaats te doen verblij
ven · 

3) een motorrijtuig uit het grondgebied 
van Nederland uit te voeren; 

4) een motorrijtuig te verhuren of op an
dere wijze ter beschikking van een derde te 
stellen, indien redelijkerwijze kan worden 
aangenomen, dat daannede verplaatsing van 
het motorrijtuig buiten het grondgebied van 
Nederland verbonden is. 

Artikel 3. 
(1) Een schriftelijke toestemming van 

den bevoegden Rijksinspecteur van het V(!r
keer is eveneens vereischt om bemiddeling 
te verleenen tot of medewerking te verleenen 
bij handelingen, waarvoor ingevolge artikel 
2 die toestemming noodig is, alsmede tot han
delingen of gedragingen, waardoor voren be
doelde handelingen worden voorbereid. 

(2) Onder voorbereiding, als bedoeld in 
het vorige lid wordt mede verstaan het aan
biedeu van advertentien ter plaatsing in dag
bladen of andere tijdschriften. 

Artikel 4. 
Als bevoegd Rijksinspecteur van het Ver

keer in den zin van de artikelen 2 en 3 wordt 
aangemerkt de Rijks(hoofd)inspecteur van 
het Verkeer, hoofd van een district van de 
Rijksverkeersinspectie voor het goederenver
voer of het personenvervoer, in wiens district 
de in artikel 2, onder 2, bedoelde plaats is 
gelegen. 

Artikel 5. 
(1) Hij die in strijd handelt met de bij 

of krachtens dit besluit gegeven voorschrif
ten, wordt gestraft met hechtenis van ten 
'toogste een jaar of een geldboete van ten 
,oogste tien duizend gulden. 

(2) De motorrijtuigen, met betrekking 
tot welke de overtreding is gepleegd, kunnen 
worden verbeurdverklaard. 
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(3) Falls eine nach Absatz I strafbare 
Handlung im Rahmen des Betriebes einer 
juristischen Person begangen wird, wird be
straft, werd den Auftrag zu der strafbaren 
Handlung erteilt hat oder bei der verbote
nen Handlung oder Unterlassung die tat
sachliche Leitung hatte. 

(4) Die nach Absatz I strafbaren Hand
Jungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

(s) Auf Uebertretungen der Vorschrif
ten dieser Verordnung und ihrer Durchfiih
rungsvorschriften finden die Artikel 4 bis 6 
des Gesetzes Uber den Gebrauch von Be
forderungsmitteln 1939 (Staatsblatt Nr. 
528) entsprechende Anwendung. 

§ 6. 
Die Bestimmungen der Preisverordnung 

fiir gebrauchte Kraftfahrzeuge Nr. 1 (,,Ne
derlandsche Staatscourant" 1941, Nr. 124)· 
bleiben unberiihrt. 

§ 7. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach 

dem ihrer VerkUndung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung Nr. 

86/1940 Uber den Aufenthaltswechsel von 
Lastkraftwagen von Uber I Tonne Ladege
wicht ausser Kraft. 

§ 8. 
Diese Verordnung wird als ,,Verordnung 

Uber den Standort von Kraftfahrzeugen 1941, 
I" zitiert. 

D en Haag, am 20. November 1941. 
Der G .-S. im Min. fiir Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

N°. 221. 

10. November 1941. VERORDNUNG des 
G eneralsekretars im Ministerium fiir 
Soziale Angelegenheiten, wodurch Arti
kel 49 des Krankenversicherungsgeset
zes abgeandert wird. (Verordnungsblatt, 
StUck 49.) 

Auf Grund des § 1 der Vernrdnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3 /1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Artikel 49 des Krankenversicherungsge
setzes (Ziektewet) wird wie folgt abgean
dert: 

1) Nach Absatz I wird folgender neuer 
Absatz 2 eingefiigt: 

,,2 . FUr die Anwendung des Absatzes 1 

gilt ein Versicherter, der fiir Rechnung einer 
im Sinne der Krankenkassenverordnung an
erkannten und zugelassenen Krankenkasse in 
eine Einrichtung fiir Kranke oder in eine 
Anstalt aufgenommen ist, als auf anderer 
Grundlage als auf Grund irgendeines von 
ihrn abgeschlossenen Vertrages in diese Ein
richtung oder in diese Anstalt aufgenom
men. 

2) Der bisherige Absatz 2 erhalt die 
Ziffer 3. 

(3) Indien een der feiten, in het eerste 
lid strafbaar gesteld, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke Jeiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

(4) De in lid I strafbaar gestelde feiten 
warden beschouwd als overtredingen. 

(s) Met betrekking tot de overtreding 
van de bepalingen van dit besluit of de voor
schriften uit hoofde daarvan gegeven zijn de 
artikelen 4 tot en met 6 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939 (Staatsblad No. 528) 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 
D e bepalingen van dit besluit laten onver

let het bepaalde in de Prijzenbeschikking ge
bruikte motorrijtuigen No. 1 (Nederlandsche 
Staatscourant 1941, No. 124). 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag, volgende op dien zijner afkondiging. 
(.1) Tegelijkertijd treedt buiten werking 

het Besluit No. 86/i940 over het verblijf bui
ten de plaats van hun werkzaamheid van 
vrachtauto's met een laadvermogen van groo
ter dan I ton. 

Artikel 8. 
Dit besluit kan warden aangehaald als .,Be

sluit Standplaats Motorrijtuigen 1941, I". 

's-Gravenhage, 20 November 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G . W. SPITZEN. 

N °. 221. 

10 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van ar
tikel 49 der Ziektewet. (Verordeningen
blad, Stuk 49.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 49 der Ziektewet wordt gewijzigd 
als volgt : 

x) Na lid I wordt een nieuw lid 2 inge
voegd, luidende : 

,,2 . Voor de toepassing van het vorige lid 
wordt de verzekerde, die voor rekening van 
een erkend en toegelaten ziekenfonds, als be
doeld in het Ziekenfondsenbesluit, is opgeno
m en in een inrichting voor zieken of in een 
gesticht, geacht anders dan krachtens eenige 
door hem gesloten overeenkomst in die in
richting of in dat gesticht te zijn opgeno
men." 

2) Het vroegere lid 2 wordt lid 3. 



1941 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung mit RUckwirkung vom 1. Novem
ber 1941 in Kraft. 

Den Haag, am 10. November 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Soziale Angelegen
heiten (mit der W ahrnehmung der Ge
schafte beaultragt), 

R. A. VERWEY. 

N °. 222. 

15. Dezember 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fiir die besetzten nie
derlandischen Gebiete Uber ein Ver
fiigungsverbot fiir Rundfunkempfangs
gerate. (Verordnungsblatt, StUcke 50) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 

(RGBI. I S . 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Ohne Genehmigung des Reichskom
missars fiir die besetzten niederlandischen 
Gebiete (Generalkommissar fiir Finanz und 
Wirtschaft) ist jede Verfiigung iiber Rund
funkempfangsgerate, die sich bei der In
dustrie oder beim Handel (Gross- und Klein
handel) befinden, verboten. Dies gilt auch 
fiir VerfUgungen, zu denen jemand auf Grund 
eines vor lnkrafttreten dieser Verordnung 
abgeschlossenen Rechtsgeschaftes verpflich
tet ist. 

(2) Rechtsgeschafte, die dem Verbot des 
Absatzes 1 zuwider abgeschlossen werden, 
sind nichtig. D en Rechtsgeschaften stehen 
Verfiigungen gleich, die im Zuge der Zwangs
vollstreckung oder der Vollziehung eines Ar
restes erfolgen. 

§ 2. 

Wer den Bestimmungen des § 1 vorsatz
lich oder fahrlassig zuwiderhandelt, wird mit 
Gefangnis und mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Gulden oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

§ 3. 
(1) Neben der Strafe kann auf Einzieh

ung der Gerate, auf die sich die strafbare 
Handlung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die Ein
ziehung selbstiindig angeordnet werden. 

§ 4· 
(1) Die Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des Reichskommissars ftir die besetz
ten niederlandischen Gebiete (Generalkom
missar ftir Finanz und Wirtschaft) statt. 

(2) Der Strafantrag kann bis zur Ver
klindung des Urteils im letzten Rechtszug 
zuriickgenommen werden. 
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Artikel 2. 

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 November 1941. 

's-Gravenhage, 10 November 1941. 

De waarnemend S.- G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWE\'. . 
N °. 222. 

15 December 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende het 
verbod om te beschikken over radio
ontvangtoestellen. ( Verordeningenblad, 
Stuk 50). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den FUhrer over de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 

Mei 1Q40 (R.W.B. 1, biz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Het is verboden zonder goedkeuring 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied (Commissaris-Gene
raal voor Financien en Economische Zaken) 
over zich bij de industrie of bij den handel 
(groot- en kleinhandel) bevindende radio
ontvangtoestellen te beschikken. Hetzelfde 
geldt eveneens ten aanzien van het beschik
ken, waartoe iemand op grond van een voor 
het in werking treden van deze verordening 
aangegane rechtshandeling verplicht is. 

(2) Rechtshandelingen , welke in strijd 
met het in het eerste lid vervatte verbod 
warden verricht, zijn nietig. Met rechtshan
delingen warden beschikkingen, welke bij 
wijze van executie of beslaglegging geschie
den, gelijkgesteld. 

Artikel 2 . 

Hij die opzettelijk of door zijn schuld in 
strijd handelt met het in artikel 1 bepaalde 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf iaren en met geldboete van ten 
hoogste tien duizend gulden of met een dezer 
straffen. 

Artikel 3. 
(1) Naast de straf kan tevens de ver

beurdverklaring der toestellen, waarop het 
strafbare feit betrekking heeft, uitgesproken 
warden. 

(2) Indien de strafvervolging niet kan 
warden ingesteld en de straf niet kan warden 
uitgesproken tegen een bepaalden persoon, 
kan de verbeurdverklaring als op zich zelf 
staand worden uitgesproken. 

Artikel 4. 

(1) De strafvervolging vindt niet plaats 
dan op vordering van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Commissaris-Generaal voor Financien en 
Economische Zaken). 

(2) De vordering tot strafvervolging 
kan tot op het tijdstip der uitspraak in hoog
ste instantie warden ingetrokken. 
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§ 5. 
Die nach § 2 strafbaren Handlungen sind 

Straftaten im Sinne des § 2, Absat2 2, der 
Verordnung Nr. 52 /1940 iiber die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen in der Fas
sung der Verordnung Nr. 123/i941. 

§ 6. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederlandischen Gebiete (Generalkommis
sar fiir Finanz und Wirtschaft) trifft die zur 
Durchfiihrung dieser Verordnung erforderli
chen Massnahmen. Er kann seine Befugnisse 
iibertragen. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
D en Haag, am 15. Deze,pber 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
nieder/andischen Qebiete, 

SEYSS• INQUART . 

0
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25. November z94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt iiber 
die Industrie- und Handelskammern 
(Verordnung iiber die lndustrie- und 
Handelskammern) . (Verordnungsblatt, 
Stiick 50.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
206/1940 sowie auf Grund des § 1 der Ver
ordnung Nr. 23/1940 und gemass den §§ 2 
und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars fiir die beset2ten niederlandi
schen Gebiete wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Aufbau und Gliederung. 

§ I. 

(1) Die Industrie- undHandelskammern 
(im folgenden .,Kammern" genannt) bilden 
einen Bestandteil der Selbstverwaltungsor
ganisation zur Forderung der gewerblichen 
Wirtschaft im Sinne der Verordnung Nr. 
206/1940 in der Fassung der Verordnung Nr. 
89/1 941. 

(2) Sie sind Korperschaften des offent
tiche n R echts im Sinne des Ar-tikels 1:52 der 
Verf assungsurkunde. 

§ 2. 

(1) Fiir das gesamte Gebiet-der Nieder
lande werden Kammern errichtet, deren Be
zirke sich in der Regel auf das Gebiet einer 
Provinz erstrecken. · 

(2) Der Generalsekretar im Ministerium 
fiir Handel, Gewerbe und Schiffahrt (im 
folgenden ,,Generalsekretar" genannt) be
stimmt die Anzahl, die Bezirke und den Siu 
der Kammern nach Anhorung der gerr,,ein
samen Vertretung der fachlichen und be
zirklichen Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft. 
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Artikel 5. 
De bij artikel 2 strafbaar gestelde hande

lingen zijn delicten in den zin van artikel 2, 

lid 2, der Verordening No. 52/1940 betref
fende de Duitsche rechterlijke macht in 
strafzaken, zooals deze is gewijzigd bij de 
Verordening No. 123/1941. 

Artikel 6. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied (Commissaris-Generaal 
voor Financien en Economische Zaken) 
neemt de ter uitvoering dezer verordening 
noodzakelijke maatregelen. Hij kan zijn be
voegdheden overdragen. 

Artikel 7. 
Deze verordening treedt in werking op 

den <lag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 December 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N-0 , 223. 

25 November z94z. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart in zake. de samenstelling, inrich
ting en bevoegdheid van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken (Besluit op 
de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken). (Verordeningenb/ad, Stuk 50.) 

Op grond van artikel I van het Besluit 
No. 206/1940, alsmede op grond van § 1 der 
Verordening No. 23/1940 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/i940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

HOOFDSTUK I. 

Organisatie. 

Artikel 1. 

(1) De Kamers van Koophandel en Fa
brieken (hierna te noemen .,Kamers") ma
ken dee! uit van de zelfstandige organisatie 
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven, be-· 
doeld in Besluit No. 206'1940, zooals dit is 
gewijzigd bij B esluit No. 89/i941. 

(2) Zij zijn openbare lichamen in den 
zin van artikel 1.52 van de Grondwet. 

Artikel 2. 

(1) Er zijn Kamers in het geheele grond
gebied van Nederland. Haar gebied valt in 
den regel samen met dat van de provincien. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart (hierna te noemen .,Secretaris
Generaal") bepaalt het aantal, de gebieden 
en de zetels der Kamers, gehoord het top
orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. 
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§ 3. 
Der G eneralsekretiir kann for Teile des 

Bezirks einer Kammer nach Anhorung die
ser Kammer und in Ftihlungnahme mit der 
gemeinsamen Vertretung der fachhchen und 
bezirklichen Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft ortliche Geschaftsstellen dieser 
Kammer errichten . Er bestimmt Sitz und 
Bezirk dieser Geschaftsstellen. 

§ 4. 
(1) Die Kammem bilden Abt eilungen 

fi.ir die Industrie, das Handwerk, den Handel 
und den Verkehr zur Wahmehmung der be
sonderen bezirklichen Interessen dieser Wirt
schaftszweige. 

(2) Ausserdem konnen sie im Einver
nehmen mit den zustandigen Zentralverbiin
den Abteilungen ftir die iiorigen Wirtschafts
zweige bilden, fi.ir die ein Zentralverband 
besteht. 

(3) W enn innerhalb des B ezirk s e iner 
Kammer bezirkliche oder ortliche fachliche 
Organisationen bestehen, so werden d1ese 
mit der betreffenden Abteilung der Kammer 
verbunden. 

(4) ~ei der B earbeitung fachlicher An
gelegenheiten sind die im Absatz 3 erwahn
ten bezirklichen oder ortlichen Organisatio
nen an die W eisungen ihrer tibergeordneten 
fachlichen Organisationen gebunden. 

§ 5. 
Alie Untemehmer und Unternehmungen 

(nattirliche und juristische Personen) sowie 
die gewerblichen Betriebe offentlichrechtli
cher Korperschaften gehoren den Kammem 
an, in deren Bezirk sie ihren Hauptsitz oder 
eine Zweigniederlassung haben. 

ABSCHNITT II. 

Auigaben. 

§ 6. 
(I) Die Kammem wahren als Organe 

der Selbstverwaltung unter Berticksichti
gung der Bestimmungen d1eser Veroxdnung 
die Belange aller Untemehmungen ihres Be
zirks im l:<ahmen der Gesamtwirtschaft. 

(2) Insbesondere haben die Kammem 
die Behorden <lurch tatsachliche Mitte1lun
gen und Erstattung von Gutachten zu un
tersttitzen. Sie konnen dies auch aus eige
nem Antrieb tun. 

(3) D en Kammem obliegt femer die 
Forderung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Interessen ihres Bezirks in enger Zusammen
a rbeit und Ftihlungnahme mit den tibrigen 
Organisationen der gewerblichen Wirtscl:)~ft, 
es sei denn, <lass diese Aufgaben anderen 
Korperschaften, Einrichtungen oder be
stimmten Behorden zur Bearbeitung tiber
tragen worden sind oder wen;len. 

(4) Hierunter fallt insbesondere: 
1) die Grtindung und die Verwaltung 

von Einrichtungen, die der gewerblichen 
Wirtschaft ihres Bezirks dienen ; 

2) die allgemeine Werbung ftir und die 
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Artikel 3 . 
De Secretaris-Gen eraal kan voor gedeel

ten van het gebied eener Kamer, deze Ka
mer gehoord en in overleg met h e t top 
orgaan van het georganiseerde bedrij fsleven, 
plaatselijke kantoren van die Kamer mstel
len. Hij bepaalt de zetels en de gebieden 
dezer kantoren. 

Artikel 4. 
(1) De Kamers vormen afdeelingen voor 

de ,industrie, het ambacht, den handel en 
het verkeer ter behartigmg van de b1jzon
dere belangen van deze takken van bedrijf 
binnen haar gebied. 

(2) Bovendien kunnen zij voor de ove
rige takken van bedrijf, waarin een hoofd
groep bestaat, in overleg met deze, afdee
lingen vormen. 

(3) Indien binnen he t gebied van een 
Kamer gewestelijke of plaatselijke afdeelin
gen van bedrijfsorganisaties bestaan, worden 
deze met de betrokken afdeelmg der Kamer 
verbonden. 

(4) Ten aanzien van het verrichten van 
werkzaamheden op vakgebied zijn de in het 
vorige lid bedoelde gewestelijke of plaatse
lijke afdeelingen gebonden aan de aa nwij
zingen van de t>edrijfsorganisaties, waarvan 
zij dee! uitmaken. 

Artikel 5. 
De ondememers en de ondernemingen 

(natuurlijke en rechtspersonen), waaronder 
ook de bedrijven van publiekrechtelijke 
lichamen worden verstaan, behooren bij de 
Kamers, in welker gebied zij werkzaam zijn, 
hetzij dat zij in dat gebied hun hoofdzetel 
dan we! een filiaal hebben. 

HOOFDSTUK II. 

Taak. 

Artikel 6. 
(1) De Kamers behartigen zelfstandig. 

met inachtneming van de bepalingen van <lit 
besluit, de belangen van alle ondernemingen 
in haar gebied in het kader van het bedrijfs
leven als geheel. 

(2) In het bijzonder moeten de Kamers. 
de overheidsorganen ter zijde staan door 
het verstrekken van feitelijke mededeelingen 
en het uitbrengen van adviezen. Zij kunnen 
deze ook uit eigen beweging verstrekken. 

(3) Tot de taak der Kamers behoort 
verder de bevordering, in nauwe samenwer
king en overleg met de andere organen van 
de zelfstandige organisatie ter ontwikkeling_ 
van het bedrijfslev en, van de algemeene 
belangen van economischen aard in haar 
gebied, welke niet aan andere lichamen, in
stellingen of bepaalde autoriteiten t e r be-
handeling zijn of worden voorbehouden. 

(4) Hiertoe behoort in het bijzonder : 
1) het stichten en beheeren van instel-· 

lingen ten dienste van het bedrijfsleven in 
haar gebied; 

2) het voeren van algemeene propaganda 
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Aufklarung i.iber die gewerbliche Wirtschaft 
ihres Bezirks; 

3) die Bewilligung von Untersti.itzungen 
an Einrichtungen, die im allgemeinen Inte 
resse der gewerblichen Wirtschaft ihres Be
zirks liegen ; 

4) die Anforderung der fi.ir ihre Berichte 
und fi.ir die Sammlung von statistischem 
Material notwendigen Angaben bei den 
Staats- , Provinzial- und Gemeindebehorden, 
unbeschadet der in dieser Hinsicht vom Ge
neralsekretiir zu gebenden Vorschriften und 
der fi.ir die betreffenden Beamten bestehen
den Verpflichtung zur Geheimhaltung. 

§ 7. 
(1) Den Kammem obliegt ausser der 

ihnen im Handelsregistergesetz (Staatsblatt 
1g18, Nr. 493) i.ibertragenen Fi.ihrung des 
Handelsregisters die Durchfi.ihrung der ihnen 
von den allgemeinen Verwaltungsstellen zu
gewiesenen Auftragsangelegenheiten. 

(2) Die Kammem sind insbesondere be
fugt , Ursprungszeugnisse und andere der ge
werblichen Wirtschaft dienende Bescheini
gungen auszustellen sowie Unterschriften 
auf Grund der Eintragung im Handelsre
gister zu beglaubigen. 

§ 8. 
Den Kammem kann vom Generalsekre

tar gemass Artikel 153 der Verfassungsur
kunde Verordnungsbefugnis erteilt werden, 
'insoweit dies fi.ir die Durchfi.ihrung ihrer im 
§ _7 ·erwahnten Aufgaben notig ist. 

ABSCHNITT III. 

Vorstand. 

§ 9. 
(1) Der Generalsekretiir emennt jeweils 

fi.ir die Dauer von zwei J ahren fi.ir jede Kam
mer einen Vorsitzenden und in der Regel 
.zwei stellvertretende Vorsitzende. Sie kon
nen naeh Ablauf dieser Zeit emeut berufen 
werden. Sie werden in der Regel aus dem 
Kreis der Personen berufen, die im Bezirk 
der betreffenden Kammer eine fi.ihrende 
Stellung im Wirtschaftsleben bekleiden. 

(2) Der Vorsitzende einer Kammer er
nennt jahrlich die Vorsitzenden der bei ihr 
gebildeten Abteilungen nach Fi.ihlungnahme 
mit den betreffenden Zentralverbanden der 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft. 

(3) 1st jedoch mit einer Abteilung der 
Kammer eine hezirkliche oder ortliche Or
ganisation gemass § 4, Absatz 3, verbunden, 
so erfolgt die Ernennung des Vorsitzenden 
der Abteilung durch den Vorsitzenden der 
Kammer auf Vorschlag des Vorsitzenden des 
zustiindigen Zentralverbandes. 

(4) Fi.ir die in diesem Paragraphen er
wahnten Emennungen mit Ausnahme der 
Emennung eines Abteilungsvorsitzenden ge
mass Absatz .1 stellt der Beirat der Kam
mem oder ihrer Abteilungen unverbindliche 
Vorschlagslisten auf, die fi.ir jede zu beset
zenden Stelle nicht mehr als zwei Namen 
enthalten di.irfen. 

voor en het verstrekken van voorlichting 
over het bedrijfsleven in haar gebied; 

3) het verleenen van subsidies aan in
stellingen, welke een algemeen belang van 
het bedrijfsleven in haar gebied bevorderen; 

4) het vorderen van de Rijks-, provin
ciale en gemeenteambtenaren van de voor 
haar verslagen en verzameling van statisti
sche gegevens benoodigde opgaven, behou
dens de op dit stuk door den Secretaris
Generaal te geven voorschriften en de op 
bedoelde ambtenaren rustende verplichting 
tot geheimhouding. 

Artikel 7. 
(1) Behalve tot het houden van het 

handelsregister ingevolge de Handelsregis
terwet (Staatsblad 1918, No. 493) zijn de 
Kamers verplicht tot uitvoering van de haar 
door de organen van het algemeen bestuur 
gegeven opdrachten. 

(2) De Kamers zijn in het bijzonder oe
voegd certificaten van oorsprong en andere 
verklaringen ten dienste van het bedrijfs
leven af te geven, alsmede handteekeningen, 
welke in het handelsregister zijn ingeschre
ven, te legaliseeren. 

Artikel 8. 
Voor zoover dit voor de verrichting van 

haar in artikel 7 bedoelde werkzaamheden 
noodig is, kan de Secretasis-Generaal de 
Kamers, overeenkomstig artikel 153 van de 
Grondwet, verordenende bevoegdheid geven. 

HOOFDSTUK III. 

Bestuur. 

Artikel 9 . 
(1) De Secretaris-Generaal benoemt, 

telkens voor een tijdvak van twee jaren, 
voor elke Kamer een voorzitter en in den 
regel twee plaatsvervangende voorzitters. Zij 
kunnen na het einde van dit tijdvak op
nieuw worden benoemd: Zij worden in den 
regel aangewezen uit de personen, die in het 
gebied van de betrokken Kamer een leiden
de functie in het bedrijfsleven vervullen. 

(2) De voorzitter van een Kamer be
noemt jaarlijks de voorzitters van de bij 
haar · gevormde afdeelingen, na overleg met 
de betrokken hoofdgroepen van het georga
niseerde bedrijfsleven. 

(3) Is echter met een afdeeling der Ka
mer een gewestelijke of plaatselijke afdee
ling, als bedoeld in het derde lid van artikel 
4, verbonden, dan vindt de benoeming van 
den afdeelingsvoorzitter door den voorzitter 
der Kamer plaats op voordracht van den 
voorzitter van <le betrokken hoofdgroep. 

(4) Voor de in dit artikel bedoelde be
noemingen, voor zoover deze niet krachtens 
het vorige lid plaats vinden, maken de raden 
van bijstand der Kamers of van haar afdee
lingen aanbevelingslijsten op, welke voor 
elke vacature niet meer dan twee namen 
mogen bevatten. 
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§ IO. 

(1) Der Vorsitzende und seine Stellver
treter bilden gemeinsam den standigen Vor
stand. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes einer 
Kammer konnen auch zum Vorsitzenden 
einer oder mehrerer Abteilungen ernannt 
werden. 

(3) Die Vorsitzenden der bei einer Kam
mer gebildeten Abteilungen wohnen den Sit
zungen des Vorstandes der Kammer mit be
ratender Stimme bei. 

§ II. 

(1) Die Tatigkeit der Vorstandsmitglie
der ist ehrenamtlich. 

(2) Von der Berufung ausgeschlossen 
sind Personen, die sich auf Grund rechts
k~aftiger gerichtlicher Entscheidung in Kon
kurs befinden oder sonstwie die Verfligung 
oder die Verwaltung Uber ihre Gliter verlo
ren haben, und Personen, die <lurch rechts
kraftiges Urteil zu einer Freiheitsstrafe ver
urteilt worden sind. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes der 
Kammern konnen jederzeit beim Vorsitzen
den ihre Entlassung beantragen. 

ABSCHNITT IV. 

Beirate. 
§ 12. 

(1) Der Vorsitzende einer Kammer wird 
von dem Beirat beraten und unterstlitzt. 

(2) Der Generalsekretar bestimmt die 
Anzahl der Mitglieder des Beirates jeder 
Kammer. Ebenso bestimmt er, wieviel Bei
ratsmitglieder auf jeden der Wirtschafts
zweige, flir die Zentralverbande gebildet 
sind, entfallen; er tragt dabei der Bedeutung, 
die diese Wirtschaftszweige im Bezirk ha
ben, nach Moglichkeit Rechnung. 

(3) Der Vorsitzende einer Kammer er
nennt mit Zustimmung des Generalsekretars 
jahrlich und im Falle der Wiederbesetzung 
frei werdender Stellen die Mitglieder des 
Beirates. Bei der Auswahl der Beirats
mitglieder berlicksichtigt er moglichst die 
Bedeutung der einzelnen Wirtschaftszweige 
des Bezirks. 

(4) Als Mitglieder des Beirates einer 
Kammer sind in jedem Fall die Vorsitzenden 
der Zentralverba"nde ~nd derWirtschaftsver
bande, deren Unternehmungen ihren Haupt
sitz im Bezirk der betreffenden Kammer ha
ben, zu berufen. Das Gleiche gilt flir die ge
mass § 9, Absatze 2 und 3, ernannten Vor
sitzenden von Abteilungen. 

§ 13. 
(1) Der Vorsitzende einer Abte!lung 

einer Kammer wird unterstlitzt von emern 
Beirat, der sich aus den Mitgliedern des Bei
rates der Kammer zusammensetzt, deren 
Unternehmungen dem entsprechenden Zen
tralverband angehoren. 

(2) Soweit innerhalb des Bezirks einer 
Kammer gemass § 3 Geschaftsstellen er-

Artikel 10. 

(1) De voorzitter en zijn plaatsvervan
gers vormen te zamen het dagelijksch be
stuur. 

(2) De leden van het dagelijksch bestuur 
van een Kamer kunnen mede tot voorzitter 
van een of meer afdeelingen worden be
noemd. 

(3) De voorzitters van de bij een Kamer 
gevormde afdeelingen wonen de vergaderin 
gen van het dagelijksch bestuur bij; zij heb
ben raadgevende stem. 

. Artikel 11. 
(1) De leden van het dagelijksch bestuur 

genieten geen bezoldiging. 
(2) Van benoeming zijn uitgesloten de

genen, die ingevolge onherroepelijk gewor
den rechterlijke uitspraak in staat van fail
lissement verkeeren of anderszins de be
schikking of het beheer over hun goederen 
hebben verloren, en zii, die -ingevolge onher
roepelijk geworden vonnis tot een vrijheids
straf veroordeeld zijn. 

(3) De leden van het dagelijksch bestuur 
kunnen te allen tijde hun ontslag bij den 
voorzitter indienen. · 

HOOFDSTUK IV. 

Raden van bijstand. 

Artikel 12 . 

(1) De voorzitter van een Kamer wordt 
geadviseerd en bijgestaan door een raad van 
bijstand. 

(2) De Secretaris- G eneraal bepaalt het 
aantal leden van den raad van bijstand van 
elke Kamer en stelt vast, hoeveel hunner 
voor elk der takken van bedrijf, waarvoor 
een hoofdgroep is ingesteld, moeten worden 
aangewezen; hij houdt daarbij zooveel mo
gelijk rekening met de beteekenis, welke de 
betrokken takken van bedrijf in het gebied 
hebben. 

(:i) De voorzitter van een Kamer be
noemt, onder goedkeuring van den Secreta
ris-Generaal, jaarlijks, of zoo vaak dit noo
dig is voor de vervulling van tusschentijd
sche vacatures, de leden van den raad van 
bijstand. Hij slaat daarbij zooveel mogelijk 
acht op de beteekenis van de verschillende 
takken van bedrijf in het gebied der Kamer. 

(4) Tot leden van den raad van bijstand 
van een Kamer moeten in ieder geval de 
voorzitters van de hoofdgroepen en de be
drijfsgroepen, wier ondernemingen haar 
hoofdzetel hebl:>en in het gebied der betrok
ken Kamer, worden benoemd. Hetzelfde 
geldt voor de ingevolge lid 2 en 3 van artikel 
g benoemde voorzitters van afdeelingen. 

Artikel 13. 
(1) De voorzitter van een afdeeling 

eener Kamer wordt biigestaan door een raad 
van bijstand, bestaande uit de leden van den 
raad van bijstand der Kamer, wier onderne
mingen tot de overeenkomstige hoofdgroep 
behooren. 

(2) Voor zoover binnen het gebied van 
een Kamer .ingevolge artikel 3 plaatselijke 
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richtet werden, konnen die aus dem Bezirk 
dieser Geschaftsstelle berufenen Mitglieder 
des Beirates der Kammer innerhalb dieser 
einen Ausschuss und bei der Geschaftsstelle 
einen Beirat bilden, der erforderlichenfalls 
<lurch vom Vorsitzenden aus der Wirtschaft 
des Bezirks der Geschaftsstelle auszuwah
lende Personen erganzt werden kann. Dieser 
Beirat hat vomehmlich die besonderen Wirt
schaftsinteressen des Bezirks der Geschafts
stelle wahrzunehmen. 

§ 14. 
(1) Die Bestimmungen des § 11 finden 

auf die Beiratsmitglieder sinngemass An
wendung. 

(2) Der Generalsekretar kann jederzeit 
dem Vorsitzenden einer Kammer die An
weisung geben, ein bestimmtes Mitglied des 
Beirates eines Amtes zu entheben . 

ABSCHNITT V. 

Geschaftsfiihrer. 

§ 15. 
(1) Der Vors itzende einer Kammer be

ruft den Hauptgeschaftsfi.ihrer und einen 
oder mehrere Geschaftsfi.ihrer. Die Anstel
lung des weiteren Personals kann dem 
Hauptgeschaftsfi.ihrer i.ibertragen werden 
und richtet sich im i.ibrigen nach den Be
stimmungen der Geschaftsordnung. 

(2) Die Berufung des Hauptgeschafts
fi.ihrers findet im Einvememhen mit dem 
Generalsekretar statt. 

(3) Fi.ir die Auswahl des Hauptge
schaftsfi.ihrers und der Geschaftsfi.ihrer stellt 
der Beirat eine unverbindliche Vorschlags
liste von hi:ichstens zwei Personen au£. 

(4) Der Hauptgeschaftsfi.ihrer und die 
Geschaftsfi.ihrer nehmen in der Regel au£ 
Anweisung des Vorsitzenden auch die Ge
schaftsfi.ihrung der Abteilungen der Kam
mer und ihrer Ausschi.isse wahr. 

(s) Wenn mit einer Abteilung der Kam
mer bezirkliche oder i:irtliche fachliche Or
ganisationen verbunden sind, sollen der 
Hauptgeschaftsfi.ihrer oder die Geschafts
fi.ihrer nach M i:iglichkeit auch die Geschafte 
dieser fachlichen Organisationen fi.ihren. In 
diesem Fall erfolgt ihre Emennung im Ein
vernehmen mit dem Vorsitzenden des be
treffenden Zentralverbandes. 

(6) Der Hauptgeschaftsfi.ihrer und die 
Geschaftsflihrer beziehen Gehalt. Sie sind 
verpflichtet, den Anordnungen des Vorsit
zenden im Rahmen dieser Verordnung nach
zukommen. Sie ilben ihre Tatigkeit als Ver
trauensamt und in Wahrung der allgemeinen 
Interessen der Wirtschaft des Kammerbe
zirks aus . 

( 7) Der Vorsi tzende kann das P ersonal 
entlassen; er hat disziplinarische R echte. 
Soweit einer seiner M assnahmen den Haupt
geschaftsfi.ihrer oder einen der G eschafts
fi.ihrer betrifft, ist der Vorsitzende ver
pflichtet, den Beirat zu hi:iren. Fi.ihrt ein 
Hauptgeschaftsfi.ihrer oder ein Geschafts
fi.ihrer auch die Geschafte einer mit der 

kantoren warden ingesteld, kunnen de uit 
het gebied van dit kantoor benoemde leden 
van den raad van bijstand der Kamer in haar 
midden een commissie en bij het kantoor een 
raad van bijstand vormen. Deze raad van 
bijstand kan zoo noodig door benoeming van 
door den voorzitter uit het bedrijfsleven in 
het gebied van het kantoor aan te wijzen 
personen worden aangevuld. Op dezen raad 
van bijstand rust in hoofdzaak de taak, de 
bijzondere economische belangen van het 
gebied van het kantoor te behartigen. 

Artikel 14. 

(1) Het bij artikel 11 bepaalde is van 
overeenkomstige toeoassing op de leden van 
den raad van bijstand . 

(2) D e Secretaris-Generaal kan te alien 
tijde den voorzitter van een Kamer de aan
wijzing geven een bepaald lid van den raad 
van bijstand uit zijn functie te ontzetten. 

HOOFDSTUK V. 

Secretariaat. 

Artikel 15. 
( 1) De voorzitter van een Kamer bt 

noemt den algemeen secretaris en een of 
meer secretar issen. De aanstelling van het 
verdere personeel kan worden opgedragen 
aan den algemeen secretaris en vindt overi
gens plaats volgens de voorschriften van het 
reglement van orde. 

(2) De benoeming van den algemeen 
secretaris vindt plaats in overleg met den 
Se,cretaris-Generaal. 

(3) Voor de benoemingen van den alge
meen secretaris en de setretarissen maakt de 
raad van bijstand een aanbevelingslijst op 
van ten hoogste twee personen. 

(4) De algemeen secretaris en de secre
tarissen nemen in den regel op aanwijzing 
van den voorzitter mede het secretariaat van 
de afdeelingen van de Kamer en van haar 
commissies waar. 

(s) Indien met een afdeeling van de 
Kamer gewestelijke of plaatselijke afdeelin
gen van bedrijfsorganisaties zijn verbonden, 
moeten de algemeen secretaris of de secre
tarissen zoo mogeliik ook het secretariaat 
van deze laatste afdeelingen waarnemen. I n 
dit geval vindt hun benoeming plaats in 
overeenstemming met den voorzitter van de 
betrokke'1 hoofdgroep. 

(6) D e algemeen s<!cretaris en de secre
tarissen genieten bezoldiging. Zij zijn ver
plicht de aanwijzingen, welke de voorzitter 
hun in het kader van dit besluit geeft, op te 
volgen . Zij oefenen hun functie uit als een 
vertrouwensbetrekking bij de Kamer en ter 
behartiging van de algemeene belangen v an 
het bedrijfsleven in haar gebied. 

( 7) De voorzitter kan het personeel ont
slaan; hij kan tuchtrechtelijke maatregelen 
treffen. Voor zoover ziin maatregelen den al
gemeen secretaris of de secretarissen betref0 

fen, is de voorzitter verplicht het advies van 
den raad van biistand in te winnen . Indien 
een algemeen secretaris of een secrei:aris ook 
het secretariaat van een met de Kamer ver-
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Kammer verbundenen bezirklichen oder 
i:irtlichen fachlichen Organisation, so ist 
ausserdem der Vorsitzende des Zentralver
bandes zu hi:iren, der gemass Absatz s bei 
der Ernennung der in Frage kommenden 
Person mitgewirkt hat. 

ABSCHNITT VI. 

Leitung und Arbeitsweise der Kammer. 

§ 16. 
(1) Die Leitung der Kammer obliegt 

dem Vorsitzenden, der bei der Durchfiihrung 
seiner Aufgaben von den iibrigen Mitglie
dem des Vorstandes unterstiitzt wird. Er 
vertritt die Kammer gerichtlich und ausser
gerichtlich. 

(2) 1st ein Vorsitzender nicht vorhanden 
oder ist er an seiner Amtsfiihrung verhin
dert, so wird er von einem der stellvertre
tenden Vorsitzenden in einer von ihm im 
voraus zu bestimmenden Reihenfolge ver
treten. 

( ,) Der Vorsitzende ist dem General
sekretar fiir die Fiihrung der Geschafte der 
Kammer verantwortlich. 

§ 17. 
(1) Wichtige Angelegenheiten werden in 

Vollversammlungen des Beirates beraten und 
begutachtet. Diese Beratung und Begut
achtung hat stets zu erfolgen 

1) bei Erlass und Aenderung der Ge
schaftsordnung; 

2) bei Feststellung des H aushaltsplanes; 
3) bei Erwerb, Verausserung und Belas

tung von Grundstiickeh und bei sonstigen 
ausserhalb des Rahmens des Geschaftsbe
triebes liegenden vermi:igensrechtlichen Ge-
schaften. 

(2) Wenn der Vorsitzende abweichend 
von dem Gutachten des Beirates entschei
det, so hat er dies protokollarisch festzulegen 
und dem Generalsekretar mitzuteilen. 

(3) Der Vorsitzende kann gutachtliche 
Aeusserungen von Ausschiissen des Beirates 
herbeifiihren. Uebemimmt der Vorsitzende 
die Leitung solcher Ausschiisse nicht selbst, 
so bestimmt er hierfiir einen Vorsitzenden. 

(4) Im Bedarfsfall kann der Vorsitzende 
zu solchen Ausschussberatungen auch nicht 
zum Beirat der Kammer gehi:irige sachver
standige Personen aus der Wirtschaft des 
Kammerbezirks hinzuziehen. 

(s) Die Mitglieder des Vorstandes sind 
befugt, an samtlichen Sitzungen von Abtei
lungen oder AusschUssen der Kammer teil
zunehmen. Das Gleiche gil fiir den Haupt
geschaftsfiihrer der Kammer; er nimmt auch 
an den Vorstandssitzungen teil, es sei denn, 
dass persi:inliche Angelegenheiten desHaupt
geschaftsfiihrers zur Beratung stehen. 

§ 18. 
Mit Genehmigung des Generalsekretars 

stellt jede Kammer eine Geschaftsordnung 
auf. 

bonden gewestelijke of plaatselijke afdee
ling van een bedrijfsorganisatie waameemt, 
moet bovendien de voorzitter van de hoofd
groep worden gehoord, in overeenstemming 
met wien. overeenkomstig het bepaalde in 
het vijfde lid, de betrokken persoon werd 
benoemd. 

HOOFDSTUK VI. 

Werl<wijze der Kamer. 

Artikel 16. 
{1) De Kamer wordt bestuurd door den 

voorzitter, die bij de vervulling van zijn taak 
door de overige leden van het dagelijksch 
bestuur wordt bijgestaan. Hij vertegenwoor
digt de Kamer in en buiten rechte. 

(2) Bij zijn belet of ontstentenis wordt 
hij door een van de plaatsvervangende voor
zitters vervangen in een door hem bij voor
baat aan te geven volgorde. 

( 3) De voorzitter is voor zijn beleid ver
antwoording schuldig aan den Secretaris
Generaal. 

Artikel 17. 
(1) Over belangrijke aangelegenheden 

wordt het advies van de leden van den raad 
van hijstand in een algemeene vergadering 
gevraagd. Dit geschiedt in ieder geval ten 
aanzien van: 

1) de vaststelling en de wijziging van het 
reglement van orde; 

2) de vaststelling van de begrooting; 
3) het koopen, verkoopen en bezwaren 

van onroerende zaken en andere vermogens -
rechtelijke transacties, welke niet tot het da
gelijksch beheer der geldmiddelen behooren. 

(2) Indien de voorzitter in afwijking van 
het advies van den raad van bijstand beslist, 
moet hij dit in de notulen doen opnemen en 
mededeelen aan den Secretaris-Generaal. 

(3) De voorzitter kan het advies inwin
nen van in commissies samengebrachte le
den van den raad van bijstand. Indien de 
voorzitter zich niet zelf met de leiding van 
zulke commissies belast, wijst h ij daarvoor 
een voorzitter aan. 

(4) Zoo noodig kan de voorzitter aan de 
beraadslagingen van in het vorige lid bedoel
de commissies ook niet tot den raad van b ij 
stand der Kamer behoorende deskundige per
sonen uit het bedrijfsleven in het gebied der 
K amer doen deelnemen. 

(5) D e leden van het dagelijksch bestuur 
zijn bevoegd aan alle vergaderingen van af
deelingen of commissies der Kamer dee] te 
nemen. Hetzelfde geldt voor den algemeen 
secretaris der Kamer; deze neemt ook dee! 
aan de vergaderingen van het dagelijksch be
stuur, tenzij zijn persoonlijke belangen in het 
geding zij n. 

Artikel 18. 
Onder goedkeuring van den Secretaris

Generaal stelt elke Kamer een reglement van 
orde vast. 
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ABSCHNITT VII. 

Haushalt. 

§ x9. 
(x) Die Einnahmen einer Kammer be

stehen aus: 
x) den seitens der ins Handelsregister 

eingetragenen Firmen zu entrichtenden Be
tragen, deren Hohe filr jedes Kalenderjahr 
filr den Bezirk der einzelnen Kammern vom 
Generalsekretar festgesetzt wird; 

2) den auf Grund besonderer Vereinba
rungen zwischen der Kammer und den fach
lichen Organisationen festzusetzenden an
teilsmassigen Vergtitungen filr die Geschafts
flihrung bezirklicher oder ortlicher fachlicher 
Orgarusationen, welche mit Abteilungen der 
betreffenden Kammer verbunden sind; 

3) Beitragen, die bei den von den Kam
mern verwalteten Einrichtungen erhoben 
werden; 

4) Gebtihren flir besondere Leistungen , 
die die Kammern im Rahmen ihres Wir
kungsbereiches zugunsten von Einzelinteres
senten erbringen; 

s) den Ertragnissen ihres Vermogens; 
6) sonstigen Einktinften. 
(2) Die Kammern stellen vor dem x. 

November jedes Jahres einen Haushaltsplan 
Uber ihre Einnahmen und Ausgaben filr das 
nachste Kalenderjahr auf. 

ABSCHNITT VIII. 

Auisicht. 

§ 20. 

(x) Die Kammern unterstehen der Auf
sicht des Generalsekretars. 

(2) Sie haben ihm jede von ihm ver
langte Auskunft tiber ihre Tatigkeit zu er
teilen. 

(3) Sie legen ihm vor dem x. April jedes 
Jahres Rechnung Uber ihre Verwaltung im 
abgelaufenen J ahre ab. 

(4) Sie erstatten ihm vor dem x. Mai 
jedes Jahres einen Bericht Uber ihre Tatig
keit im abgelaufenen Kalenderjahr und Uber 
die wirtschaftliche Lage ihres Bezirks wah
rend dieses Zeitraumes. 

§ 2X. 

Der vorhergehenden Genehmigung des 
Generalsekretars bedUrfen: 

x) die Haushaltsplane; 

2) etwaige erganzende Haushaltsplane; 
3) Verordnungen auf Grund der den 

Kammern gemass § 8 erteilten Verordnungs 
befugnis; 

4) die Griindung und die Uebernahm e 
der Verwaltung von Einrichtungen, die dem 
Wirtschaftsleben dienen; 

5) die Bewilligung von UnterstUtzungen, 
die den Betrag von tausend Gulden jahrlich 
Ubersteigen, zugunsten von Einrichtungen, 
die im allgemeinen Interesse der gewerbli
chen Wirtschaft liegen; 

HOOFDSTUK VII. 

Geldmiddelen. 

Artikel x9. 
(x) De inkomsten van een Kamer be

staan uit: 
x) de door de in het handelsregister in

geschreven ondernemingen te betalen bedra
gen, waarvan het tarief voor elk kalender
jaar voor het gebied der onderscheiden Ka
mers door den Secretaris-Generaal wordt 
vastgesteld; 

2) de bij bijzondere over.eenkomsten tus
schen de Kamer en de gewestelijke of plaat
selijke afdeelingen van bedrijfsorganisaties 
naar verhouding vast te stellen vergoedingen 
voor de waameming van het secretariaat van 
die afdeelingen, welke met afdeelingen van 
de betrokken Kamer zijn verbonden; 

3) heffingen ter zake van bij haar in be
heer zijnde instellingen; 

4) retributies voor door haar in het ka
der van haar werkzaamheid aan belangheb 
benden bewezen bijzondere diensten; 

s) de vruchten van haar vermogen; 
6) overige inkomsten. 
(2) Ue Kamers maken jaarlijks v66r x 

November een begrooting van inkomsten en 
uitgaven voor het volgende kalenderjaar op. 

HOOFDSTUK VIII. 

Toezicht. 

Artikel 20. 

(x) De Kamers staan onder toezicht v,m 
den Secretaris-Generaal. 

(2) Zij geven hem alle door hem ge
vraagde inlichtingen omtrent haar arbeid. 

(3) Zij doen hem jaarlijks v66r x April 
rekening en verantwoording over het door 
haar gevoerde beheer over het afgeloopen 
jaar. 

(4) Zij brengen hem jaarlijks v66r x Mei 
een verslag uit van haar handelingen in het 
voorafgaande kalenderjaar en over den toe
stand in dit tijdvak van het bedrijfsleven in 
haar gebied. 

Artikel 2x. 
Aan de voorafgaande goedkeuring van den 

Secretaris-Generaal zijn onderworpen: 
x) de begrootingen van inkomsten en uit

gaven; 
2) eventueele aanvullende begrootingen; 
3) verordeningen, gemaakt krachtens de 

overeenkomstig artikel 8 aan de Kamers toe
gekende verordenende bevoegdheid; 

4) het stichten van instellingen en het 
zich belasten met het beheer van door ande
ren gestichte instellingen ten dienste van het 
bedrijfsleven; 

s) het verleenen van subsidies, welke 
een bedrag van duizend gulden per jaar te 
boven gaan, ten behoeve van instellingen, 
welke een algemeen belang van het bedrijfs
leven bevorderen; 
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6) die Festsetzung von Tarifen fiir die 
Beitrage fi.ir die Benutzung der der Verwal
tung der Kammern unterstehenden Einrich
tungen und fi.ir die Gebi.ihren fi.ir besondere 
Leistungen zugunsten von Einzelinteressen
t en · 

7) der Kauf und Verkauf von Grund
sti.icken sowie deren Belastung. 

§ 22. 

(1) Der G eneralsekretar kann Anord
nungen, die mit einer gesetzlichen Vorschrift 
oder dem a llgemeinen · Interesse in Wider
spruch stehen, aufschieben oder fi.ir unwirk
sam erklaren; dabei werden gleichzeitig die 
sich daraus ergebenden Folgen geregelt. 

(2) Die Aufschiebung einer Anordnung 
kann hochstens fi.ir ein Jahr verfi.igt werden ; 
Anordnungen, die einmal aufgeschoben wor
den sind, konnen nicht ein zweites Mai auf
geschoben werden . 

ABSCHNITT IX. 

Organisationsanderungen. 

§ 23. 
(1) Aendert der Generalsekretar gemass 

§ 2 die Anzahl der Kammern oder deren 
Bezirke, so sind die in Betracht kommenden 
Kammern von einem von ihm naher zu be
stimmenden Tage an aufgelost , es sei denn, 
dass die Aenderung nur den Bezirk betrifft 
und die Auflosung in dem betreffenden Er
lass nicht angeordnet wird. 

(2) Falls eine Kammer eine bezirkliche 
Aenderung erfahrt oder aufgelost wird, be
stimmt der Generalsekretar das Nii.here hin
sichtlich der Uebertragung oder Verteilung 
der Archive. 

(3) Im Falle der Auflosung einer Kam
mer geht deren Vermogen auf die Kammer 
i.iber, an die das Gebiet der aufgelosten 
Kammer i.ibergegangen ist; kommen hierfiir 
mehrere K ammern in Frage, so wird fiir die 
Aufteilung das Verhaltnis der Jahresbeitrage 
fi.ir das Handelsregister zugrundegelegt, die 
von den Unternehmungen in den neu zuge
teilten Gebieten fi.ir das letzte Kalenderjahr 
entrichtet worden sind. 

§ 24. 
(1) Vergrossert der Generalsekretar die 

Zahl der Beiratsmitglieder einer Kammer, 
so hat der Vorsitzende der betreffenden 
Kammer innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tage des Erlasses des G eneralsekretars 
die erforderlichen Berufungen vorzuneh
m en. 

(2) Vermindert der Generalsekretar die 
Zahl der Beiratsmitglieder einer Kamme r, 
so werden frei werdende Stellen nicht wie
derbesetzt, bis die neu festgesetzte Anzahl 
der Beiratsmitglieder erreicht ist. 

§ 25. 
(1) Personal, das durch Gebietsande

rung oder Auflosung einer Kammer i.iber
fli.issig wird, hat, soweit es in pensionsbe
rechtigtem Dienst stand, einen Anspruch auf 
Wartegeld auf der gleichen Grundlage wie 
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6) het vaststellen van tarieven voor het 
heffen van gelden voor het gebruik van bij 
de K amers in beheer zijnde instellingen en 
van retributies wegens door haar aan be
langhebbenden bewezen bijzondere diensten; 

7) het koopen, verkoopen en bezwaren 
van onroerende zaken. 

Artikel 22 . 

(1) De Secretaris-Generaal kan beslui
t en, welke met een wettelijke bepaling of m et 
het algemeen belang strijdig zijn, schorsen 
of vernietigen; hierbij worden tevens de ge
volgen, welke daaruit voortvloeien, geregeld. 

(2) D e schorsing van een besluit kan 
niet !anger dan een jaar duren; besluiten, 
welke geschorst zijn geweest, kunnen niet op 
nieuw worden geschorst. 

HOOFDSTUK IX. 

Wijziging der organisatie. 

Artikel 23. 

(1) Ingeval de Secretaris-Generaal krach
tens artikel 2 het aantal der Kamers of haar 
gebied wijzigt, zijn de daarbij betrokken Ka
mers , met ingang van een door hem te be
palen dag, ontbonden, t enzij de wijziging en
kel het gebied betreft en de ontbind; ,g in 
het besluit tot wijziging niet wordt voorge
schreven. 

(2) Bij wijziging van het gebied van een 
Kamer, alsmede bij haar opheffing, geeft de 
Secretaris-Generaal nadere voorschriften be
treffende de overdracht of splitsing der ar
chieven. 

(3) Bij opheffing van een Kamer valt 
haar vermogen toe aan de Kamer, waartoe 
haar gebied gaat behooren ; komen hiervoor 
meerdere Kamers in aanmerking, dan vindt 
verdeeling plaats naar evenredigheid van de 
opbrengst der jaarlijksche bijdragen aan het 
handelsregister, welke over het laatstverloo
pen kalenderjaar door de ondememingen in 
de onderscheidene overgedragen gebieden 
werden betaald. 

Artikel 24. 
(1) Ingeval de Secretaris-Generaal het 

aantal leden van den raad van bijstand van 
een Kamer uitbreidt, benoemt de voorzitter 
de nieuwe leden binnen drie maanden na het 
desbetreffend besluit van den Secretaris
G eneraal. 

(2) lngeval de Secretaris-Generaal het 
aantal leden van den raad van bijstand van 
een kamer vermindert, worden ontstaande 
vacatures niet vervuld tot het nieuw vast
gestelde aantal leden is bereikt. 

Artikel 25. 
(1) Personeel, dat door wijziging van 

het gebied of opheffing van een Kamer over
tollig wordt, heeft, voor zoover het in pen
sioengerechtigden dienst was , aanspraak op 
wachtgeld op denzelfden voet als burgerlijke 
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.zivile Staatsbeamte. Dieser Anspruch geht 
zu Lasten der Kammer, in deren Dienst das 
in Frage kommende P ersonal gestanden hat, 
oder ihrer Rechtsnachfolgerin, die in erster 
Linie das an sie gefallene Vermogen der auf
gelosten Kammer zur Erfiillung dieser Ver
pflichtung benutzt. 

(2) Hinsichtlich des nicht pensionsbe
rechtigten P ersonals treffen die beteiligten 
Kammern eine in jedem Einzelfall billige 
Regelung. 

ABSCHNITT X. 
Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 26. 
Der Generalsekretar erlasst die zur Durch

fi.ihrung und Erganzung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften . 

§ 27. 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 

1942 in Kraft. 
(2) G leichzeitig treten das Gesetz i.iber 

die Handelskammern (Staatsblatt 1920, Nr. 
1s2) und alle dieser Verordnung entgegen
stehenden Bestimmungen ausser Kraft. 

§ 28. 
(1) Mit Wirkung vom 1. April 1942 sind 

die bestehenden Industrie- und Handelskam
mern aufgelost. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 23 und 25 
dieser Verordnung finden fiir die aufgelosten 
und neu zu errichtenden Kammern Anwen
dung. 

( l) Die Rechte des Personals, das bei 
den aufgelosten Kammern tatig war und von 
den neu errichteten Kammen1 in gleicher 
Stellung i.ibemommen wird, bleiben unbe
ri.ihrt, soweit nicht der Generalsekretar in 
Ausnahmefallen anderweitige Bestimmungen 
trifft. 

§ 29. 
Diese Verordnung wird als ,,Verordnung 

i.iber die lndustrie- und Handelskammern" 
zitiert. 

Den Haag, am 25. November 194v 
Der G.-S. im Min. /iir Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

I2 . Dezember I94I. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Waterstaat und fi.ir Justiz i.iber die B e
strafung von Personen, die Bauarbeiten 
ohne die Genehmigung des Generalbe
vollmachtigten fiir den Wiederaufbau 
ausfi.ihren. (Verordnungsblatt , Stiick 
50.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/r940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

Rijksambtenaren, ten laste van de Kamer, 
in welker dienst het is geweest of van haar 
rechtverkrijgenden, welke het door haar van 
de opgeheven Kamer verkregen vermogen 
daartoe in de eerste plaats moet bestemmen. 

(2) Ten aanzien van het niet pensioen
gerechtigde personeel treffen de betrokken 
Kamers een in ieder bijzonder geval b illijk 
te achten regeling. 

HOOFDSTUK X. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 26. 
De Secretaris-Generaal vaardigt deter uit

voering en aanvulling van dit besluit nood
zakelijke voorschriften uit. 

Artikel 27. 
(1) Dit besluit treedt met ingang van 1 

April 1942 in werking. 
( 2) Tegelijkertijd treedt de Wet op de 

Kamers van Koophandel (Staatsblad 1920, 
No. 152) buiten werking, evenals alle bepa
lingen, welke met dit besluit in strijd zijn. 

Artikel 28. 
(1) Met ingang van I April 1942 zijn de 

bestaande Kamers van Koophandel en Fa
brieken ontbonden. 

(2) D e bepalingen van de artikelen 23 
en 25 van het onderhavige besluit vinden 
toepassin{! ten aanzien van de ontbonden en 
de nieuw ingestelde Kamers. 

( ,) De rechten van het bii de ontbonden 
Kamers werkzame oersoneel, dat door de 
nieuw ingestelde Kamers in een overeen 
komstige positie wordt overgenome'1, blij
ven gehandhaafd, voor zoover de Secreta
ris-Generaal niet bij wijze van uitzondering 
anders bepaalt. 

Artikel 29. 
Dit besluit kan worden aangehaald als 

,.Besluit op de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken". 

's-Gravenhage, 25 November 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD . 

N°. 224. 

12 December I94I. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat en van Justitie 
betreffende het strafbaar stellen van het 
bouwen zonder goedkeuring van den Al
gemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw. (Verordeningenblad, Stuk 50.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1 940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

(1) Wer Bauarbeiten, die infolge des 
Punktes 6 der Verordnung des Oberbefehls
habers der Land- und Seemacht vom 2 1. 

Mai 1940 Uber den Wiederaufbau I (Staats
blatt Nr. 0.sso) ohne Genehmigung des 
Regierungskommissars fiir den Wiederauf
bau (jetzt Generalbevollmachtigten fiir den 
Wiederaufbau) nicht unternommen oder 
fortgesetzt werden dUrfen, ohne diese Ge
nehmigung unternimmt oder fortsetzt, wird 
mit den im ~ 8, Absatz 1, der Verordnung 
Nr. 4/r941 Uber die Bauwirtschaft vorge
sehenen Strafen bestraft. 

(2) Die §§ 8, Absatz 2, und 9 bis 13 der 
Verordnung Nr. 4/1g41 gelten entsprechend. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 12. Dezember 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Waterstaat, 
D . G. W . SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. liir ]usfiz, 
SCHRIEKE. 

N°. 225. 

16. Dezember z94z. VERORDNUNG des 
Generalsekretars fiir besondere wirt
schaf tliche Aufgaben und der General
sekretare in den Ministerien fiir Finan
zen, fiir Justiz, fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt und des Innem Uber das 
Bank- und Kreditwesen. (Verordnungs
blatt, StUck 50.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
fiir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ l. 

Im Sinne dieser Verordnung ist 
1) ,,Generalsekretar": der Generalsekre

tar fiir besondere wirtschaftliche Aufgaben; 

2) ,,Kreditinstitut": jede Unternehmung, 
die berufs- oder gewerbsmassig Bank- oder 
Kreditgeschafte betreibt, wenn sie 

a) in den Niederlanden ihren Sitz hat 
und ihren Betrieb ausUbt; 

b) ihren Sitz zwar ausserhalb der Nie
derlande, aber in diesem Gebiete Zweigstel
len, Filialen ( agentschappen) oder standige 
Vertretungen hat. Auf ein solches Kreditin
stitut findet diese Verordnung nur insoweit 
Anwendung, als es sich um ihren Betrieb 
oder ihre Tatigkeit innerhalb der Nieder
lande handelt. 

Artikel 1. 

(1) Hij die een bouwwerk, dat ingevolge 
punt 6 van het Besluit van den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 
1g40 betreffende den Wederopbouw I 
(Staatsblad No. 0. s.so) niet mag worden 
ondernomen of voortgezet zonder goedkeu
ring van of vanwege den Regeeringscom
missaris voor den Wederopbouw (thans ge
naamd Algemeen Gemachtigde voor den 
Wederopbouw) , zonder zoodanige goedkeu
ring ondemeemt of voortzet, wordt gestraft 
met een der straffen, genoemd in artikel 8, 
lid 1, van het Besluit No. 4/1941 betreffende 
de Bouwnijverheid. 

(2) De artikelen 8, lid 2, en 9 tot en met 
13 van het Besluit No. 4'1941 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 D ecember 1941. 

De S .-G. van het D ep. van Waterstaat, 
D . G. w. SPlTZEN. 

De S .-G . van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

N °. 225. 

z6 December 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Financien, van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
bank- en credietwezen. (Verordeningen
blad, Stuk 50.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1q40 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder : 
1) ,,Secretaris-Generaal" : den Secreta

ris-Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken; 

2) ,,credietinstelling": iedere onderne
ming, welke als beroep of bedrijf bank- of 
credietzaken verricht en welke: 

a) binnen het grondgebied van Neder
land gevestigd is en haar bedrijf uitoefent; 

b) we! is waar buiten het grondgebied 
van Nederland gevestigd is , doch in dit ge
bied bij kantoren, agentschappen of blijvende 
vertegenwoordigingen heeft. Op een zooda
nige credietinstelling vindt dit besluit slechts 
toepassing, voor zoover betreft haar bedrijf 
of haar werkzaamheid binnen het grondge
bied van Nederland. 

36 
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§ 2. 

(1) Als Bank- oder Kreditgeschafte gel
ten insbesondere: 

1) die Annahme von Depositengeldem 
oder von Geldern im Kontokorrentverkehr 
ohne RUcksicht darauf, ob Zinsen vergUtet 
werden oder nicht; 

2) die Gewahrung von Krediten, ohne 
RUcksicht darauf, ob Zinsen vergUtet werden 
oder nicht; 

3) die Anschaffung und Verausserung 
von Wertpapieren fiir Dritte ; 

4) die Verwahrung und Verwaltung von 
Wertpapieren fiir Dritte (Depotgeschaft); 

5) die Uebemahme von Haftungen und 
die Erteilung von Garantien fiir Dritte, so
weit sie nicht von Versicherungsunterneh
mungen betrieben wird. 

(2) Im Zweifelsfall, ob eine Unterneh
mung Bank- oder Kreditgeschafte betreibt, 
entscheidet der Generalsekretiir. 

§ -1• 
(1) Kreditinstitute im Sinne dieser Ver

ordnung sind nicht: 
1) die Niederliindische Bank; 
2) Pfandhiiuser im Sinne des Pfand

hausgesetzes (Staatsblatt 1910, Nr. 321); 
3) Garantiefonds; 
4) die Staatsversicherungsbank ( Rijks

verzekeringsbank) und Versicherungsunter
nehmungen. 

(2) Der Generalsekretar kann ferner fiir 
einzelne Kreditinstitute oder fiir Gruppen 
solcher Institute Ausnahmen von dieser Ver
ordnung zulassen. 

§ 4· 
(1) Die allgemeine Aufsicht Uber die 

Kreditinstitute obliegt dem Generalsekretar, 
der in grundsatzlichen Fragen im Einverneh
men mit dem Direktorium der Niederlandi
schen Bank handelt. 

(2) Die Durchfiihrung der Aufsicht im 
einzelnen obliegt dem Direktorium der Nie
derliindischen Bank, soweit der General
sekretiir sie sich nicht vorbehalt oder andere 
Stellen damit beauftragt. 

(3) Die Kreditinstitute sind verpflich
tet, dem Generalsekretiir, dem Direktorium 
der Niederliindischen Bank und den anderen 
Stellen, die gemass Absatz 2 mit der Durch
fiihrung der Aufsicht beauftragt sind, jede 
im Rahmen ihrer Befugnisse verlangte Aus
kunft zu erteilen und jede PrUfung, insbe
sondere auch der BUcher und SchriftstUcke, 
zu gestatten. 

§ 5. 
(1) Der Generalsekretiir kann Vorschrif

t en zur Regelung von Zinsen, Provisionen , 
Kommissionen oder iihnlichen Vergiitungen 
im Bank- und Kreditgeschaft erlassen. 

(2) Die Bestimmungen der Verordnung 
Nr. 218/1940 Uber die Ernennung eines Be
vollmachtigten fiir die Freise bleiben unbe
rUhrt. 

Artikel 2. 

(1) Onder bank- of credietzaken worden 
in het bijzonder verstaan : 

1) het aannemen van gelden a deposito 
of in rekening-courant, ongeacht of al dan 
niet rente wordt vergoed; 

2) het verstrekken van credieten, al dan 
niet tegen rente; 

3) het koopen en verkoopen van waarde
papieren voor derden; 

4) het in bewaring nemen en beheeren 
van waardepapieren voor derden; 

5) het overnemen van aansprakelijkheid 
en het verleenen van garanties voor derden, 
voor zoover zulks niet door verzekeringson
dernemingen geschiedt. 

(2) In geval van twijfel of een onderne
ming bank- of credietzaken verricht, beslist 
de Secretaris-Generaal. 

Artikel 3. 
(1) Als credietinstellingen in den zin van 

dit besluit warden niet beschouwd: 
1) de Nederlandsche Bank; 
2) banken van leening in den zin van de 

Pandhuiswet (Staatsblad 1910, No. 321); 
3) borgstellingsfondsen; 
4) de Rijksverzekeringsbank en verzeke

ringsondernemingen. 

(2) De Secretaris-Generaal kan voorts 
ten aanzien van bepaalde credietinstellingen 
of ten aanzien van groepen van zoodanige 
instellingen uitzonderingen op dit besluit 
toelaten. 

Artikel 4. 
(1) Het algemeen toezicht op de crediet

instellingen berust bij den Secretaris-Gene
raal, die ten aanzien van principieele vraag
stukken in overleg met de directie van de 
Nederlandsche Bank handelt. 

(2) De feitelijke uitoefening van het toe
zicht geschiedt door de directie van de Ne
derlandsche Bank, voor zoover de Secreta
ris-Generaal zich deze niet in bepaalde ge
vallen voorbehoudt of daarmede andere in
stanties belast. 

(3) D e credietinstellingen zijn verplicht 
aan den Secretaris-Generaal, aan de .directie 
van de Nederlandsche Bank en aan de an
dere instanties, welke krachtens het vorige 
lid belast zijn met de feitelijke uitoefening 
van het toezicht, alle door hen binnen hun 
bevoegdheid gevraagde inlichtingen te ver
strekken en elk in te stellen onderzoek, in 
het bijzonder ook dat van boeken en beschei
den, te gedoogen. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal is bevoegd 

voorschrift~n te geven ter regeling van ren
ten, provisien, commissien of soortgelijke 
vergoedingen in het bank- en credietbedrijf. 

(2) H et bepaalde in de Verordening No. 
218/r940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen blijft onverlet. 
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§ 6. 
(1) Der Generalsekretar erlasst die zur 

Durchflihrung dieser Verordnung erforder
lichen Vorschriften. 

(2) Er kann insbesondere Vorschriften 
erlassen Uber 

1) die Auslibung der Aufsicht Uber die 
Kreditinstitute; 

2) die Voraussetzungen flir die Grlin
dung, Verschmelzung und Auflosung van 
Kreditinstituten; 

3) die AusUbung des Kreditgeschafts , die 
Liquiditat van Kreditinstituten und den 
Aufbau ihrer Bilanzen; 

4) die Bestrafung van Zuwiderhandlun
gen gegen diese Verordnung und die auf 
Grund dieser Verordnung erlassenen Vor
schriften. 

(3) Diese Vorschriften werden im ,,Ne
derlandsche Staatscourant" veroffentlicht. 

§ 7. 
Die Durchflihrung dieser Verordnung und 

der auf Grund dieser Verordnung erlassenen 
Vorschriften begrlindet keine Ansprtiche auf 
Schadenersatz gegen den Staat oder die Nie
derlandische Bank. 

§ 8. 
Die auf dem Gebiete des Bank- und Kre

ditwesens geltenden Gesetze, Koniglichen 
Besch!Usse und ministeriellen Verfligungen 
sowie die seit dem 10. Mai 1940 auf diesem 
Gebiete erlassenen Verordnungen und son
stigen Rechtsvorschriften bleiben in Kraft, 
soweit sie mit den Bestimmungen dieserVer
ordnung vereinbar sind. 

§ 9 . . 
(1) Jedermann ist zur Geheimhaltung 

<lessen verpflichtet, was er bei der Durch
flihrung dieser Verordnung auf Grund seines 
Amtes oder seiner Stellung oder seiner son
stigen Befugnis erfahrt, soweit er nicht auf 
Grund dieser Amtes, dieser Stellung oder 
dieser Befugnis zur Mitteilung darliber be
rechtigt ist. 

(2) Die Geheimhaltungspflicht bleibt 
auch nach dem Ausscheiden aus dem Arnt 
oder der Stellung oder nach dem Erli:ischen 
der Befugnis bestehen. 

§ IO. 

(1) Wer vorsatzlich die im § 9 bezeich
nete Geheimhaltungspflicht verletzt, wird 
mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu sechshundert Gulden 
bestraft. 

(2) Wer fahrlassig die im § 9 bezeich
nete Geheimhaltungspf!icht verletzt, wird 
mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geld
strafe bis zu dreihundert Gulden bestraft. 

(3) Die nach Absatz 1 und 2 strafbaren 
Handlungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

(4) Die Strafverfolgung tritt nur auf 
Antrag desjenigen ein, der durch die Ver
letzung der Geheimhaltungspflicht betroffen 
ist. 

Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal vaardigt de 

voor de uitvoering van <lit besluit -noodige 
voorschriften ui t. 

(2) Hij kan in het bijzonder voorschrif0 
ten geven betreffende: 

1) de uitoefening van het toezicht op de 
credietinstellingen; 

2) de voorwaarden voor de oprichting, 
fusie en liquidatie van credietinstellingen; 

3) de uitoefening van het credietbedrijf, 
de liquiditeit van credietinstellingen en . de 
inrichting van haar balansen; 

4) de bestraffing van overtredingen van 
<lit besluit en van de op grond van dit be
sluit uitgevaardigde voorschriften. 

(3) Deze voorschriften warden in de Ne
derlandsche Staatscourant openbaargemaakt. 

Artikel 7. 
Aanspraken op schadevergoeding ter zake 

van de uitvoering van dit besluit en de op 
grand daarvan uitgevaardigde voorschriften 
kunnen tegen den Staat of de Nederlandsche 
Bank niet warden geldend gemaakt. 

Artikel 8. 
De op het stuk van het bank- en crediet

wezen geldende wetten, Koninklijke beslui
ten en ministerieele beschikkingen, alsmede 
de sedert 10 Mei 1940 op dat gebied afge
kondigde verordeningen, besluiten en andere 
rechtsvoorschriften, blijven van kracht, voor 
zoover zij vereenigbaar zijn met dit besluit. 

Artikel 9. 
(1) Een ieder is verplicht tot geheim

houding van hetgeen uit hoofde van zijn 
ambt, betrekking of eenige andere hem ver
leende bevoegdheid bij de uitvoering van dit 
besluit te zijner kennis komt, voor zoover hij 
niet uit hoofde van dat ambt, die betrekking 
of die bevoegdheid tot mededeeling daarvan 
gerechtigd is. 

(2) Deze plicht tot geheimhouding blijft 
ook na het verlaten van het ambt of de be
trekking of na het eindigen van de bevoegd 
heid bestaan. 

Artikel 10. 

(1) Hij die opzettelijk den in artikel 9 op
gelegden plicht tot geheimhouding schendt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van t en 
hoogste zeshonderd gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld schending van 
den in artikel g opgelegden plicht tot ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

(3) De bij lid 1 en 2 strafbaar gestelde 
feiten warden beschouwd als misdrijven. 

(4) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 
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§ II. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 16. Dezember 1941. 
Der G.-S. fiir besondere wirtschait 

liche Aufgaben, 
M. M. ROST VAN TONNING~:N. 

Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 
Wahrnehmung der Geschafte beaui
tragt) , 

M. M. ROST VAN ToNNINGEN. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
SCHRIEKE. 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt , 

H . M . HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im JVlin . des lnnern, 
K . ] . FREDERIKS. 

N•. 226. 

19. Dezember 1941. VERORDNUNG des 
Reichskommissars flir die besetzten nie
derlandischen Gebiete liber die nieder
landische Aerzteschaft (Aerzteordnung) . 
(Verordnungsblatt, Stlick 51.) 

Auf Grund des !i s des Erlasses des Fi.ih
rers liber Auslibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S. 778) verordne ich: 

TITEL I. 
Der Arzt, 

§ I. 

Arzt im Sinne dieser Verordnung ist, wer 
berechtigt ist, den iirztlichen Beruf in den 
besetzten niederlandischen Gebieten auszu
liben, und dort in ein Bevolkerungsregister 
aufgenommen ist oder sein muss. Dabei 
bleibt ein zeitweiliges Ruhen der Berechti
gung, den iirztlichen Beruf auszuliben, ausser 
Betracht. 

§ 2. 

{1) Pflicht des Arztes ist es, der seiner 
Obsorge anvertrauten P erson bei der Erhal
tung, H ebung und Wiederherstellung ihrer 
Lebenskr lft, korperlichen Leistungsfahig
keit und Gesundheit <lurch Rat und Tat ge
wissenhaft und nach besten Kraften als Hel
fer beizustehen. Die Erfi.illung dieser Pflicht 
ist eine offentliche Aufgabe. 

(2) Der Arzt hat sich <lurch sein Ver
halten inherhalb und ausserhalb des Berufs 
der Achtung und des Vertrauens wi.irdig zu 
zeigen, die der iirztliche Beruf erfordert. 

§ 3. 
(1) Der Generalsekretiir im Ministerium 

flir Soziale Angelegenheiten kann, nach An
horung des Priisidenten der Niederliindischen 
Aerztekammer, eine G ebi.ihrenordnung fi.ir 
Aerzte erlassen. 

(2) Ein Arzt darf eine hohere als die in 

Artikel 11. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 December 1941. 

De S.- G . voor Bijzondere Economische 
Zaken, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Financii!n, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J . FREDERIKS. 

N°. 226. 

19 December 1941. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
Nederlandsche artsen (Artsenverorde
ning) . (Verordeningenblad, Stuk 5t.) 

Op grond van § s van het Decreet vaP. den 
Fuhrer over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 
{R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

HOOFTISTUK I. 

n e arts. 
Artikel 1. 

Arts in den zin van deze verordening is hij 
die bevoegd is het beroep van arts in het be
zette Nederlandsche gebied uit te oefenen en 
daar in een bevolkingsregister is opgenomen 
of dient te zijn opgenomen. Daarbij blijft een 
tij delijk rusten van de bevoegdheid om het 
beroep van arts uit te oefenen buiten aan
merking. 

Artikel 2. 

(1) Op den arts rust de plicht een ieder, 
die aan zijn zorgen is toevertrouwd, naar 
beste weten en kunnen met raad en daad als 
helper bij te staan bij het in stand houden, 
het bevorderen en het herstellen van <liens 
levenskracht, lichamelijk prestatievermogen 
en gezondheid. Het vervullen van dezen 
plicht is een openbare taak. 

(2) De arts dient zich door zijn gedra
gingen, zoowel in als buiten beroep, de ach
ting en het vertrouwen, welke voor het be
roep van arts een vereischte zijn, waardig te 
toonen. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken kan, den Pre
sident der Nederlandsche Artsenkamer ge
hoord, een tarief voor artsen vaststellen. 

(2) Een arts mag voor zijn werkzaam-



1941 565 

der Gebiihrenordnung vorgesehene Vergii
tung fiir seine Tatigkeit nur fordern, soweit 
dies ausdriicklich vereinbart ist oder soweit 
der Prasident es genehmigt. 

(3) 1st in einem gerichtlichen Verfahren 
streitig, ob eine von einem Arzt geforderte 
Vergiitung angemessen ist, und halt das Ge
richt das Gutachten eines Sachverstandigen 
fiir erforderlich, so hart es jedenfalls einen 
vom Prasidenten zu bestimmenden Sachver
standigen. 

§ 4. 
(1) Ein Arzt, seine Gehilfen und die 

Personen, die :zur Vorbereitung auf einen 
Beruf an der Berufsausiibung des Arztes 
teilnehmen, sind verpflichtet, ein Geheimnis 
zu bewahren, das ihnen im Zusammenhang 
mit der Berufsausiibung des Arztes bekannt 
geworden ist. 

(2) Ein Geheimnis, das zu bewahren 
eine Person nach Absatz 1 verpflichtet ist, 
ist nach dem Tode der dort genannten Per
son auch von demjenigen zu bewahren, der 
es von ihr oder aus ihrem Nachlass erfahren 
hat. 

(3) Die Vorschriften der Absatze 1 und 
2 gelten nicht, 

1) soweit das Geheimnis zur Erfiillung 
einer Rechtspflicht offenbart wird; 

2) soweit das Geheimnis zur Erfiillung 
einer sittlichen Pflicht offenbart wird und 
ausserdem die Offenbarung erforderlich ist, 
um ein Rechtsgut zu schiitzen oder zu ret
ten, das wertvoller ist als das Rechtsgut der 
Geheimhaltung. -

(4) Wer vorsatzlich ein Geheimnis, das 
zu bewahren er nach den Absatzen 1 oder 2 

verpflichtet ist, offenbart, wird, auch wenn 
er nur fahrlassig annimmt, <lass er gemass 
Absatz 3 zur Offenbarung des Geheimnisses 
berechtigt ist, mit Gefangnis bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zweitausend 
Gulden bestraft. 

(5) Die nach Absatz 4 strafbare Hand
lung ist ein Verbrechen ( misdrijl). 

(6) Die Tat wird nur auf Antrag des 
Verletzten, nach seinem Tode auf Antrag 
seiner Verwandten auf- und absteigender 
Linie, seiner Geschwister oder seines hinter
bliebenen Ehegatten verfolgt. 

§ 5. 
(1) Ein Arzt kann darauf verzichten, 

den arztlichen Beruf auszuiiben, und diesen 
Verzicht widerrufen. Er bedarf dazu der Zu
stimmung des Prasidenten der Niederlandi
schen Aerztekammer. Verweigert dieser die 
Zus.timmung, so kann der Arzt die Entschei
dung des Generalsekretars im Ministerium 
fii r Soziale Angelegenheiten anrufen. So
lange der Verzicht giiltig ist, ruht die Be
rechtigung des Arztes, den arztlichen Beruf 
auszui.iben. 

(2) Ein Arzt kann auf die Berechtigung 
verzichten, den arztlichen Beruf auszuiiben. 
Er verliert damit zugleich die Berechtigung, 

heden slechts dan een hoogere vergoeding 
dan in het tarief is voorzien vorderen, voor 
zoover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen 
of de President zich er mede vereenigt. 

(1) Wordt in een rechtsgeding betwist, 
dat een door een arts gevorderde vergoeding 
in overeenstemming is met de redelijkheid 
en acht de rechter het advies van een des
kundige vereischt, dan hoort hij in ieder ge
val een door den President aan te wijzen des
kundige. 

Artikel 4. 
(1) Een arts, alsmede degenen, die hem 

bij de uitoefening van zijn beroep behulp
zaam zijn of die ter voorbereiding voor een 
beroep aan de uitoefening van het beroep 
van den arts deelnemen, zijn verplicht een 
geheim te bewaren, hetwelk hun in verband 
met de uitoefening van het beroep van den 
arts is bekend geworden. 

(2) Een geheim, hetwelk een persoon 
krachtens het eerste lid verplicht is te be
waren, dient na den dood van <lien persoon 
eveneens te worden bewaard door deng<;;ne, 
die van hem dan wel uit <liens nalatenschap 
kennis daarvan heeft gekregen. 

(3) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is niet van toepassing, voor zoover : 

1) het geheim ter vervulling van een 
wettelijken plicht wordt bekendgemaakt; 

2 het geheim ter vervulling van een zede
lijken plicht wordt bekendgemaakt en de be
kendmaking bovendien noodzakelijk is ter 
bescherming of tot behoud van eenig rechts
belang van grootere waarde dan het rechts
belang der geheimhouding. 

(4) Hij die opzettelijk eenig geheim, het
welk hij volgens het bepaalde bij het eerste 
of tweede lid verplicht is te bewaren, be
kendmaakt, wordt, ook wanneer slechts aan 
zijn schuld te wijten is, dat hij aanneemt in
gevolge het bepaalde bij het derde lid tot 
bekendmaking van het geheim gerechtigd te 
zijn, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
twee duizend gulden. 

(5) Het in het vorige lid strafbaar ge
stelde feit wordt beschouwd als misdrijf. 

(6) Geen vervolging vindt plaats dan op 
,:lachte van dengene, tegen wien het misdrij f 
is gepleegd, of na diens overlijden op klachte 
van zijn bloedverwanten in de rechte lijn, 
zijn broeders of zusters of zijn nagelaten echt
genoot. 

Artikel 5. 
(1) Een arts kan verklaren afstand te doen 

van de uitoefening van het beroep van arts; 
hij kan deze verklaring herroepen. Daartoe 
behoeft hij de toestemming van den Presi
dent der Nederlandsche Artsenk.amer. Indien 
deze de toestemming weigert, kan de arts de 
beslissing van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken inroe
pen. Zoolang de afstand rechtsgeldig is, rust 
de bevoegdheid van den arts om het beroep 
van arts uit te oefenen. 

(2) Een arts kan verklaren afstand te 
doen van de bevoegdheid tot uitoefening van 
het beroep van arts. Hierdoor verliest hiJ. 
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:die Bezeichnung Arzt zu fiihren. 

(3) Ein Verzicht und ein Widerruf eines 
Verzichtes sind dem Prasidenten gegentiber 
zu erklaren. 

TITEL II. 
Die Nlederlilndlsche Aerztekammer. 

ABSCHNITT I. 

Aulgaben und Zielsetzung der Nieder
landischen Aerztekammer. 

§ 6. 
(r) Aufgabe der niederlandischen Aerz

teschaft in ihrer Gesamtheit ist es, fiir die 
Lebenskraft, korperliche Leistungsfahigkeit 
und Gesundheit der niederlandischen Fami
lie und dadurch des niederlandischen Volkes 
zu wirken. 

(2) Die niederlandische Aerzteschaft 
wird zur Niederlandischen Aerztekammer 
zusammengeschlossen. J eder Arzt ist Mit
glied der Kammer. 

(3) Die Kammer gewahrleistet die Er
fiillung der arztlichen Aufgaben und nimmt 
die berufsstandischen Belange der Aerzte 
wahr. Sie sorgt durch geeignete Massnahmen 
fiir einen sittlich und wissenschaftlich hoch
stehenden und . wirtschaftlich gesicherten 
Aerztestand und schiitzt den Arzt vor den 
Gef11hren, die ihn in seinem Ansehen oder 
in der Erfiillung _seiner Berufspflichten be
eintrachtigen. 

(4} Die Kammer hat insbesondere 
r) die arztlic_he Versorgung des nieder

landischen Volkes sicherzustellen; 
__ . 2) Uber die Wahrung der arztlichen Be
rufsehre und die Erfiillung der arztlichen Be
rufspflichten zu wachen; 
. 3) . die arztliche Ausbildung und Fortbil
dung zu fordern; 

4) fiir ein gedeihliches Verhaltnis der 
Aerzte untereinander zu sorgen; 

5) Fiirsorgeeinrichtungen fiir Aerzte und 
deren Hinterbliebene zu schaffen. 

5) Die Kammer versucht bei Streitig
keiten zwischen einem Arzt und einem Drit_
ten auf Antrag eines Beteiligten eine Schlich
tung des Streites. 

§ 7. 
(r) Die Niederlandische Aerztekiimmer 

ist eine Ki:irperschaft des offentlichen Rechts 
im S~nne des Artikels 152 der Verfassungs-
~rkunde. . 

(2) Der Sitz der Kammer wird nach An
horung ihres Prasideriten vom Generalsekre
tar im Ministerium fiir Soziale Angelegen
i;leiten bestimmt. 

ABSCHNITT II. · 

· :~ Leitung .der Niederlandischen Aerzte-
•.: J,, kammer. 

§ 8. 
(i) · An der Spitze der Niederlandischen 

'.Aerzt,ekammer steht eii:i -~rzt als Prasident 
tier Nie'!d~i:lari'di'scherl Aerztekammer. · - · 

gelijktijdig bet recht den titel van arts te 
voeren. 

(3) Een verklaring van afstand en een 
herroeping van een zoodanige verklaring 
wordt afgelegd bij den President. 

HOOFDSTUK II. 
De Nederlandsche Artsenkamer. 

AFDEELING I. 

Van de taak en her doe} der Nederlandsche 
Artsenkamer. 

Artikel 6. 
(r) Het is de taak van de gezamenlijke 

Nederlandsche artsen werkzaam te zijn ten 
bate van de levenskracht, bet lichamelijk 
prestatievermogen en de gezondheid van bet 
Nederlandsche gezin en daardoor van bet 
Nederlandsche volk. 

(2) De Nederlandsche artsen warden in 
de Nederlandsche Artsenkamer vereenigd. 
Elke arts is lid der Kamer. 

(3) De Kamer waarborgt bet vervullen 
van de taak der artsen en neemt bun 'belan
gen waar, in zooverre deze op bun beroeps
stand betrekking hebben. Zij draagt door 'het 
treffen van daartoe geeigende maatregelen 
zorg voor een zoowel zedelijk als wetenschap
pelijk hoogstaanden, alsmede economisch ge
borgen artsenstand; verder behoedt zij den 
arts tegen gevaren, welke afbreuk doen aan 
zijn aanzien of hem in de vervulling van ziin 
beroepsplichten belemmeren. · · 

(4) Meer bepaaldelijk -dierit de Kamer: 
r) de geneeskundige verzorging van bet 

Nederlandsche volk te waarborgen; 
2 over de behartiging "an de beroepseer 

der artsen en over de vervulling hunner be
roepsplichten te waken; 

3) de opleiding tot arts en de verdere op
leiding der artsen te bevorderen; 

4) voor een vruchtbare verstsndhouding 
der artsen onderling zorg te dragen; 

s) instellingen voor de sociale verzorging 
van artsen en bun nagelaten betrekkingen in 
bet !even te roepen. · 

(s) In geval van geschil tusschen een 
arts en een derde tracht de Kamer op ver
zoek; van een der be_trokken partijen bet ge
schil te beslechten. 

Artikel 7. 
(r) De Nederlandsche Artsenkamer is 

een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar 
lichaam in den zin van artikel 152 derGrond-
wet. , 

(2) De zetel der Kamer wordt, haar Pre
sident gehoord, door den Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Sociale Zaken aan
gewezen. 

AFDEELING II. 

Van het bestuur der Nederlandsche 
Artsenkamer. 

Artikel 8. 
(1) Aan bet hoofd der Nederlandsche 

Artsenkamer staat een arts als President der 
Nederlandsche A:rtsenkamei-. · · · 
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(2) Der Priisident vertritt die Kammer 
gerichtlich und aussergerichtlich. 

(3) Der Priisident emennt und entliisst 
mit Zustimmung des Generalsekretiirs im 
Ministerium flir Soziale Angelegenheiten 
seinen oder seine Stellvertreter und setzt den 
Umfang ihrer Stellvertretungsbefugnis fest. 

§ 9. 
(1) Dern Priisidenten der Niederliindi-

schen Aerztekammer steht das aus Aerzten 
gebildete Priisidium der Niederliindischen 
Aerztekammer zur S eite. 

(2) Mitglieder des Priisidiums sind kraft 
Amtes 

1) der oder die Stellvertreter des Priisi
denten; 

2) der oder die Stellvertreter des Leiters 
der Kasseniirztlichen Vereinigung in den 
Niederlanden; 

3) die Leiter der Bezirksdienststellen der 
Kammer. 

(3) Mitglieder des Priisidiums sind kraft 
Berufung <lurch den Priisidenten, die der 
Zustimmung des Generalsekretiirs im Mi
nisterium fi.ir Soziale Angelegenheiten be
darf, 

1) 
2) 
3) 

zehn Aerzte ; 
ein iirztlicher Beamter ; 
ein Universitiitsprofessor der M edizin. 

(4) Die im Absatz 3 bezeichneten Per-
sonen werden auf die Dauer von vier J ahren 
berufen. Treten diese Personen an die Stelle 
vorze1tlg ausgeschiedener Mitglieder des 
Priisidiums, so endet ihre Amtszeit mit der 
der anderen Mitglieder. Wiederberufung ist 
2uliissig. 

(5) Die im Absatz 3 bezeichneten Perso
nen konnen die B erufung nur ablehnen oder 
die Entlassung aus dem Priisidium nur ver
langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn 
der Betroffene 

1) bereits mehr als sechs Jahre ununter
brochen ein offentliches Arnt unbesoldet ver
waltet hat; 

2) mehr als zwei Vormundschaften filhrt ; 

3) 
4) 

hat. 

anhaltend krank ist oder 
das sechzigste Lebensjahr vollendet 

(6) Der Priisident beruft fi.ir jeden Lei
ter einer Bezirksdienststelle der Kammer 
einen von <lessen Stellvertretern zum stell
vertretenden Mitglied des Priisidiums. 

( 7) Fi.ir jedes der im Absatz 3 erwiihn
ten Mitglieder wird ein Stellvertreter beru
fen, wobei die Vorschriften der Absiitze 3 
bis 5 entsprechend gelten. 

§ IO. 

(1) Der Priisident der Niederliindischen 
Aerztekatnmer fasst seine Entschliessungen 
unter eigener Verantwortlichkeit. 

(2) Der Priisident kann vor jeder Ent
schliessung den Rat des Priisidiums der Nie
derliihdischen Aerztekammer oder einzelner 
seiner Mitglieder einholen. Er kann auch 

(2) De President vertegenwoordigt de 
Kamer zoowel in als buiten rechte. 

(3) M et toestemming vanden Secretaris
Generaal van het D epartement van Sociale 
Zaken benoemt en ontslaat de President zijn 
plaatsvervanger(s) en stelt den omvang van 
de bevoegdheid, welke deze als zoodanig heb
ben, vast. 

Artikel 9. 
(1) De President der Nederlandsche Art

senkamer wordt bijgestaan door den Raad 
der Nederlandsche Artsenkamer, welke is sa
m engesteld u it artsen. 

(2) Leden van den Raad uit hoofde van 
hun ambt zijn : 

1) de plaatsvervanger(s) van den Presi
dent; 

2) de p!aatsvervanger(s) van den !eider 
der Nederlandsche Vereeniging van Zieken
fondsartsen; 

3) de !eiders der gewestelijke bureaux 
van de Kamer. 

(3) Leden van den Raad uit hoofde van 
hun benoeming door den President onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken zijn: 

1) tien artsen ; 
2) een geneeskundig ambtenaar ; 
3) een hoogleeraar in de medische weten

schap aan een universi teit. 
(4) De in het derde lid genoemde perso

nen worden voor den tijd van v ier jaren be
noemd. Treden deze personen in de plaats 
v an tusschentijds afgetreden leden van den 
Raad, dan eindigt hun ambtstijd tegelijk met 
<lien der andere leden. De leden zijn terstond 
herbenoembaar. 

(5) De in het derde lid genoemde perso
nen kunnen de benoeming slechts weigeren 
of hun ontslag uit den Raad slechts v erzoe
ken, indien daartoe een gewichtige reden be
staat. Als gewichtige reden wordt in het bij
zonder beschouwd, wanneer de betrokkene : 

1) reeds meer dan zes jaren ononderhro
ken een onbezoldigd openbaar ambt heeft be
kleed; 

2) met meer dan twee voogdijen is be
last; 

3) voortdurend ziek is of 
4) den vollen ouderdom van zestig jaren 

heeft ·bereikt. 
(6) De President benoemt voor elken ]ei

der van een gewest eli_ik bureau der K amer 
een van <liens plaatsvervangers tot plaats
vervangend lid van den Raad. 

( 7) Voor elk der in het derde lid genoem
de leden wordt een plaatsvervanger benoemd, 
waarbij de voorschriften van het derde tot en 
met vij fde lid van overeenkomstige toepas
sing zijn. 

Artikel 10. 

(1) De President der Nederlandsche Art
senkamer neemt zijn beslissingen onder eigen 
verantwoordelijkheid. 

(2) De President kan, alvorens een be
slissing te nemen, het advies van den Raad 
der Nederlandsche Artsenkamer of van enke
le zijner leden inwinnen. Tevens kan hij 



568 1941 

jeden Arzt auffordern, ihn in bestimmten 
Angelegenheiten zu beraten. 

(., ) Der Prasident muss den Rat des 
Priisidiums vor seiner Entschliessung in alien 
Angelegenheiten einholen, fi.ir die es in die
ser Verordnung bestimmt ist oder die der 
Generalsekretiir im Ministerium fiir Soziale 
Angelegenheit en einzeln oder der Gattung 
nach bezeichnet. 

(4) Auf den S itzungen des Priisidiums 
werden die einzelnen Gegenstande der Ta
gesordnung erortert; eine Abstimmung oder 
Beschlussfassung findet nicht statt. Die Mit
glieder des Priisidiu ms sind zur Aeusserung 
verpflichtet, wenn ihre M einung von der des 
Priisidenten abweicht. Eine solche Aeusse
rung ist im Sitzun gsprotokoll aufzunehmen. 

(5) Der Prasident teilt den Mitgliedern 
des Priisidiums seine Entschliessung hin
sichtlich jedes Beratungsgegenstandes in ge
eigneter Weise mit. 

§ II. 

Dern Priisidenten der Niederliindischen 
Aerztekammer steht zur Vorbereitung und 
Durchfi.ihrung seiner Entschliessungen eine 
Kanzlei zur Verfligung. S ie wird vom Ge
schiiftsfi.ihrer geleitet, den der P ciisident be
stellt. 

§ 12. 

(1) Die in den §§ q , Absiitzen 1 bis 3, 
und 11 bezeichneten P ersonen werden vor 
Antritt ihres Amtes vereidigt. 

(2) Die Eidesformel wird durch Verwal
tungsanordnung festgelegt . 

ABSCHNITT III. 

Verwaltungsau fbau der N iederlandischen 
Aerztekammer. 

§ 13. 
Zur Durchfi.ihrung der Aufgaben der N ie

derliindischen Aerztekarnmer werden Be
zirkdienststellen gebildet. Der Priisident der 
Kammer setzt deren Sitz und Zustiindig
keitsbereich fest, nachdem er den Rat des 
Priisidiums eingeholt hat. Die Festsetzung 
bedarf der Genehmigung des G eneralsekre
tars im Ministerium fi.ir Soziale Angelegen
heiten. 

§ 14. 
(1) Der Priisident der Niederlandischen 

Aerztekammer beruft Aerzte zu Leitem der 
B ezirksdienststellen und beruft sie ab. 

(2) Der G eneralsekretiir im Ministerium 
fi.ir Soziale Angclegenheiten kann anordnen, 
dass bestimmte Berufungen gemiiss Absatz 
1 seiner Genehmigung bediirfen. 

§ 15. 
(1) Mit G enehmigung des Priisidenten 

der Niederliindischen Aerztekammer berufen 
die Leiter der Bezirksdienststellen Aerzte zu 
Stellvertretern und setzen den Umfang ihrer 
Stellvertretungsbefugnis fest. 

iederen arts uitnoodigen hem in bepaalde 
aangelegenheden van advies te dienen. 

(3) D e President is gehouden het advies 
van den R a ad in te winnen alvorens een be
slissing te nemen in alle aangelegenheden, 

of 
welke de Secretaris-Generaal van het Depar
t ement van Sociale Zaken afzonderlijk of 
groepsgewijs aanwijst. 

(4) Op de v ergaderingen van den Raad 
wordt over de afzonderlijke onderwerpen der 
agenda beraadslaagd. Er wordt niet gestemd 
en er worden geen besluiten genomen. De 
leden van den Raad zijn verplicht aan hun 
meening uiting te geven, indien deze van de 
meening van den President afwijkt. Zooda
nige uiting wordt in de notulen der vergadc
ring opgenomen. 

(5) D e President geeft den leden van den 
R aad op een daartoe geeigende wijze kennis 
van zijn beslissing ten aanzien van ieder on
derwerp, dat deel van de beraadslaging heeft 
uitgemaakt. 

Artikel II. 

De President der Nederlandsche Artsen
kamer heeft, ter voorbereiding en uitvoering 
van zijn beslissingen, een secretarie tot zijn 
beschikking. Aan het hoofd daarvan staat 
een dagelijksch bestuurder, die door den Pre
sident wordt benoemd. 

Artikel 12. 

(1) De personen, genoemd in . de artike
len 9, eerste tot en met d erde lid, en 11 wor
den voor het aanvaarden van hun ambt be
eedigd. 

(2) De eedsformule wordt bij instructie 
vastgesteld . 

AFDEELING III. 

Van de inrichting der Nederlandsche 
Artsenkamer. 

Artikel 13. 

Ter uitvoering van de taak der Nederland
sche Artsenkamer worden gewestelijke bu
reaux ingesteld. De President der Kamer be
paalt hun zetel en bevoegdheidsgebied, na 
het advies van den Raad te hebben ingewon
n en, onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken. 

Artikel 14. 
(x) D e President der Nede rlandsche Art

senkamer benoemt artsen tot !eiders der ge
westelijke bureaux en ontslaat hen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan voorschrij
ven, dat bepaalde der in het vorig lid be
doelde benoemingen zijn goedkeuring behoe
ven. 

Artikel 15. 
(1) Met goedkeuring van den President 

der Nederlandsche Artsenkamer benoemen 
de !eiders der gewestelijke bureaux artsen tot 
plaatsvervangers en stellen zij den omvang 
van de bevoegdheid, welke deze als zoodanig 
hebben, vast. 
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(2) Auf die Stellvertreter 
entsprecbende Anwendung. 

findet § 12 (2) Op de plaatsvervangers is artikel 12 

§ 16. 
(1) D en Leitem der Bezirksdienststellen 

steht ein Beirat zur Seite. 

(2) Der Beirat setzt sicb aus hiicbstens 
zebn Aerzten zusammen, die der Leiter mit 
Genehmigung des Prasidenten der Nieder
Jandischen Aerztekammer beruft. 

(3) Die Vorscbriften des § 9, Absatze 4, 
5 und 7, und der §§ 10 en 12 findet mit der 
Massgabe entsprechende Anwendung, dass 
an die Stelle des Generalsekretars im Mi
nisterium fiir Soziale Angelegenbeiten der 
Prasident der Kammer tritt. 

§ 17. 
(1) Der Prasident der Niederlandiscben 

Aerzteka mmer kann zur Wahrnehmung be
stimmter Aufgaben besondere sacblicbe Ver
waltungsdienststellen erricbten. 

(2) Die Vorschriften der §§ 12, 14 und 
15 gelten entsprechend mit der Massgabe, 
das d ie Leiter und Stellvertreter der Leiter 
der Verwaltungsdienststellen nicbt Aerzte zu 
sein brauchen. 

ABSCHNITT IV. 
Verordnungsbeiugnis der Niederlan

dischen Aerztekammer. 
§ 18. 

(1) Die Niederlandiscben Aerztekam
mer hat im Rabmen ihres Aufgabenbereicbs 
Verordnungsbefugnis im Sinne des Artikels 
153 der Verfassungsurkunde. 

(2) Der Prasident der Kammer i.ibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nacbdem er den 
Rat des Prasidiums eingeholt hat. 

§ 19. 
Die auf Grund des § 18 erlassenen Ver

ordnungen werden im ,,Niederlandischen 
Aerzteblatt" verki.indet. 

§ 20. 

In einer au£ Grund des § 18 erlassenen 
Berufsordnung kiinnen grundsatzliche Fra
gen der Ausi.ibung des arztlichen Berufs ge
regelt werden . Die Berufsordnung kann ins
besondere Naheres dari.iber bestimmen, un
ter welchen Voraussetzungen ein Arzt als 
Facharzt anerkannt wird und inwieweit Ver
triage i.iber eine arztliche Tatigkeit der Ge
nehmigung eines Organes der Niederlandi
schen Aerztekammer bedi.irfen. 

§ 2X. 

In einer auf Grund des § 18 erlassenen 
Niederlassungsordnung kann geregelt wer
den, unter welchen Voraussetzungen ein 
Arzt berechtigt ist, sich zur Ausi.ibung des 
arztlichen Berufs an einem bestimmten Orte 
niederzulassen. 

§ 22 . 
(1) In einer auf Grund des § 18 erlas

senen Schlichtungsordnung kiinnen Bestim-

van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 16. 
(1) De !eiders der gewestelijke bureaux 

warden bijgestaan door een Raad van Bij
stand. 

(2) De Raad van Bijstand bestaat uit ten 
hoogste tien artsen, die qoor den !eider onder 
goedkeuring van den President der Neder
landsche Artsenkamer warden benoemd. 

(3) De voorschriften van artikel 9, vier
d e, vijfde en zevende lid, en van de artikelen 
10 en 12 zijn van overeenkomstige toepas
sing, met <lien verstande, dat de President 
der K a mer in de plaats treedt van den Secre
taris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken. 

Artikel 17. 

(1) De President der Nederlandsche Art
senkamer kan ter vervulling van bept?alde 
taken bijzondere adm inistratieve bureaux 
voor deze aangelegenheden instellen. 

(2) D e voorschriften van de artikelen 12 , 

14 en 15 zijn van overeenkomstige toepas
sing, met <lien verstande, dat de !eiders der 
administratieve bureaux en hun plaatsver
vangers geen artsen behoeven te zijn. 

AFDEELING IV. 
Van de verordenende bevoegdheid der 

Nederlandsche Artsenkamer. 
Artikel 18. 

(r) De Nederlandsche Artsenkamer be
zit binnen het kader van haar taak verorde
nende bevoegdheid in den zin van artikel 153 

der Grondwet. 
(2) Deze verordenende bevoegdheid 

wordt, na het advies van den Raad te hebben 
ingewonnen, door den President der Kamer 
uitgeoefend. 

Artikel 19. 
Verordeningen, uitgevaardigd ingevolge 

het bepaalde bij artikel 18, warden afgekon
digd in het ,,Nederlandsche Artsenblad". 

Artikel 20. 

Bij een ingevolge bet bepaalde bij artikel 
18 uit te vaardigen beroepsreglement kuimen 
principieele vraagstukken betreffende de uit
oefening van bet beroep van arts geregeld 
warden . Het beroepsreglement kan meer in 
bet bijzonder nader bepalen; onder welke 
voorwaarden een arts als specialist wordt er
kend, alsmede in hoeverre overeenkomsten 
betreffende geneeskundige werkzaambeden 
de goedkeuring van eenig orgaan der Neder
landscbe Artsenkamer beboeven. 

, Artikel 2x. 

Bij een ingevolge bet bepaalde bij artikel 
18 uit te vaardigen vestigingsreglement kan 
geregeld warden, onder welke voorwaarden 
een arts bevoegd is zicb ter uitoefening van 
het beroep van arts in een bepaalde plaats 
te vestigen. 

Artikel 22 . 
(1) Bij een ingevolge bet bepaalde bij 

artikel 18 uit te vaardigen bemiddelings-



NP.226 !WO 1941 

mungen iiber die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Aerzten getroffen werden . 

(z) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, <lass kein Arzt ein Verfahren vor 
dem Zivilrichter und ein nur auf Privatklage 
hin einzuleitendes Verfahren vor dem Straf
richter gegen einen anderen Arzt anhangig 
machen darf, bevor das Schlichtungsver
fahren beendet ist, es sei denn, <lass dem 
Arzt ein Verlust von Fristen droht. Der 
Richter priift von Amts wegen, ob nach der 
Schlichtungsordnung ein Verfahren vor ihm 
i ulassig ist. 

(z) Die Schlichtungsordnung kann be
stimmen, <lass die Vorschrift des Absatzes 1 

auf Antrag beider Beteiligter auch auf die 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
einem Arzt und einem Dritten Anwendung 
findet. 

§ 23. 

(1) In einer auf Grund des § 18 erlas
senen Beitragsordnung kann geregelt wer
den, welche Beitrage die Aerzte an die Nie
derlandische Aerztekammer zu zahlen haben. 
Die Beitragsordnung sieht fiir arztliche Be
amte Beitragsermassigungen vor. 

(2) Die Beitrage werden, soweit sie 
nicht rechtzeitig entrichtet werden, auf 
Grund einer Verfiigung des Prasidenten der 
Kammer beigetrieben. Di"ese ist auf Grund 
einer Ausfertigung, die im Eingang die 
Worte ,,Im Namen des Rechts" fiihrt, sofort 
gemass den Bestimmungen der niederlan
dischen Zivilprozessordnung vollstreckbar. 

§ 2 4 . 

(r) In einer auf Grund des § 18 erlas
senen Verordnung konnen Orrlnungsstrafen 
bis zu eintausend Gulden angedroht werden. 

(2) Eine Ordnungsstrafe kann erst ver
hangt werden, n achdem derjenige, der zu 
ihrer Verhangung befugt ist, den beschul
digten Arzt gehort hat. 

(::i) Die Bestra fung eines arztlichen Be
amten oder Angestellten des Staates, der 
Provinzen, der Gtmeinden oder der gesetz
lichen Sozialversicherungstrager oder eines 
Vertrauensarztes eines gesetzlichen Sozial
versicherungstragers ist erst zulassig , nach
dem seine vorgesetzte Dienststelle entschie
den hat, dass er der Vorschrift nicht -bei 
einer dienstlichen T atigkeit zuwidergehan
delt hat. 

(4) Eine Ordnungsstrafe v erfallt, wenn 
Uber den ihr zugrunde liegenden Tatbestand 
ein Urteil der Berufsgerichtsbarkeit ergeht 
und rechtskraftig wird. Ein als Ordnungs
strafe bezahlter B etrag wi rd dem Bestraften 
in diesem Falle zuriickgezahlt. 

(3) § 23, Absatz 2, gilt entsprecherid. 

( 6) In iibrigen regelt sich das Verfahren 
bei der Verhangung von Ordnungsstrafen 
nach einer auf Grund -des § r8 erlassenen 
Ordnungsstrafverfahrensordnung. 

reglement kunnen voorschriften warden uit
gevaardigd betreffende de b emiddeling in ge
schillen tusschen artsen. 

( 2) Het bemiddelingsreglement kan b e
palen, dat geen arts tegen een anderen arts 
een vordering voor den burgerlijken rechter 
mag instellen of een klacht wegens een slechts 
op klachte vervolgbaar feit mag indienen, al
vorens de bemiddelingsprocedure is beein
digd , t enz ij het verloopen van t e rmijnen daar
van het gevolg dreigt te zijn. De rechter on
derzoekt ambtshalve, of een voor hem a an
hangig gemaakte procedure volgens het be
middelingsreglement toelaatbaar is. 

(3) Het bemiddelingsreglement kan be
palen, dat op verzoek van beide partijen het 
eerste lid ook kan warden toegepast op de 
bemiddeling in geschillen tusschen een arts 
en een derde. 

Artikel 23 . 

(1) B ij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 18 uit te vaardigen contributieregle
ment kan warden geregeld, welke contributie 
de artsen aan de Nederlandsche Artsenkamer 
dienen te betalen . Het contributiereglement 
voorziet in de mogelijkheid van verminderde 
contributie voor geneeskundige ambtenaren. 

(2) De contributies warden, voor zoover 
deze niet tijdig voldaan worden, ingevorderd 
op grand van een beschikking van den Presi
dent der Kamer. Deze is volgens de bepalin
gen van het Wetboek vanBurgerlijkeRechts
vordering terstond uitvoerbaar op een grosse, 
welke aan het hoofd voert de woorden: ,,In 
N aam van het Recht". 

Artikel 24. 

(r) Bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel r8 uitgevaardigde verordening kun
nen tuchtrechtelijke straffen tot ten hoogste 
een duizend gulden warden gesteld. 

(2) E en tuchtrechtelijke straf kan slechts 
worden opgelegd, nadat degeen, die tot die 
oplegging bevoegd is, den verdachten arts 
heeft gehoord. 

(3) E en geneeskundig ambtenaar, als
mede het overig geneeskundig personeel in 
dienst van het Rijk, een provincie, een ge
meente, dan we! een wettelijke instelling vdor 
sociale verzekeringen of een controleerend 
arts eener dergelijke instelling, kan eerst ge
straft worden, nadat de over hem gestelde 
instantie heeft beslist, dat hij niet tijdens de 
uitoefening van een tot den dienst behooren
de werkzaamheid in strijd met het in aan
merking komend voorschrift heeft gehandeld. 

(4) Een tuchtrechtelijke straf vervalt, in
dien over het aan haar ':en gronc's!ag liggen
de feit door den beroepsrechter is gevonnisd 
en zij n vonnis in kracht van gewijsde is ge
gaan. In dat geval wordt den gestrafte terug
betaald hetgeen hij bij wijze van tuchtrechte
lijke straf heeft betaald. 

(5) Het tweede lid van artikel 23 is van 
overeenkomstige toepassing. 

(6) Overigens geschiedt de te volgen pro
cedure bij het opleggen van tuchtrechtelijke 
strafferi volgens een op grand van artikel 18 
uitgevaardigd tuchtrechtelijk strafvorderings
reglement. 
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§ 25. 
Eine auf Grund des § 18 erlassene Ver

ordnung darf nicht in die dienstliche Tatig
keit eines arztlichen Beamten oder Ange
stellten des Staates, der Provinzen, der Ge
meinden oder der gesetzlichen Sozialver
sicherungstrager oder eines Vertrauensarztes 
eines gesetzlichen Sozialversicherungstragers 
ein2:reifen. 

ABSCHNITT V. 

Verfiigungsbefugnis der Nieder/andischen 
Aerztekammer. 

§ 26. 
(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 

der Niederlandischen Aerztekammer konnen 
der Prasident und die von ihm dazu er
machtigten Kammerorgane gegenUber den 
Aerzten in Einzelfallen Verfligungen erlas, 
sen 

1) Uber die AusUbung der arztlichen 
Tatigkeit ; 

2) Uber ihre Mitarbeit bei der Tatigkeit 
der Kammer; 

3) im Ubrigen, soweit dies in einer auf 
Grund des § 18 erlassenen Verordnung vor
gesehen ist. 

(2) Die Aerzte haben den auf Grund des 
Absatzes 1 ergehenden Verfligungen Folgt> 
zu leisten. 

§ 27. 
VerfUgungen, die auf Grund des § 26 er

lassen werden, werden den betroffenen Aerz
ten bekanntgemacht. Als Bekanntmachung 
gilt auch eine VerkUndung im ,,Niederlan
dischen Aerzteblatt" . 

§ 28. 
(1) Wer einer auf Grund des § 26 er

lassenen Verfligung zuwiderhandelt, kann 
mit einer Ordnungsstrafe bis zu eintausend 
Gulden von demjenigen bestraft werden, der 
die VerfUgung erlassen hat, soweit dies in 
der Verfligung ausdrlicklich angedroht war
den ist. 

(2) § 24, Absatze 2 bis 6, findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 29. 
§ 25 findet entsprechende Anwendung. 

ABSCHNITT VI. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den 
Abschnitten IV und V. 

§ 30. 
(1) Der Prasident der Niederlandischen 

Aerztekammer kann, soweit dies zur Vorbe
reitung seiner Entscheidungen erforderlich 
ist, Zeugen horen oder horen !assen. 

(2) Wer vom Prasidenten oder in sei
nem Auftrage als Zeuge oder Sachve rstan
diger vorgeladen wird, muss der Vorladung 
Folge leisten und Zeugnis ablegen oder als 
Sachverstandiger mitwirken. Die Artikel 217 

bis 219 der niederlandischen Strafprozess
ordnung finden entsprechende Anwendung. 

Artikel 25. 
Een ingevolge het bepaalde bij artikel 18 

uitgevaardigde verordening mag niet ingrij
pen in de tot hun dienst behoorende werk
zaamheid van een geneeskundig ambtenaar, 
alsmede van het overig geneeskundig perso
neel in dienst van het Rijk, een provincie, 
een gemeente, dan wel van een wetteli.ike 
instelling voor sociale verzekeringen of van 
een controleerend arts eener dergelijke in
stelling. 

AFDEELING V. 

Van de beschikking gevende bevoegdheid 
van de Neder/andsche Artsenkamer. 

Artikel 26. 
( 1) Binnen het kader van de taak van de 

N ederlandsche Artsenkamer kunnen zoowel 
de President als de organen der Ka~er, 
welke hij daartoe machtiging heeft verleend, 
ten opzichte van de artsen in afzonderlijke 
gevallen beschikkingen geven : 

1) betreffende de uitoefening van de 
we~kzaamheden als arts; 

2) betreffende hun deelneming aan de 
werkzaamheden der Kamer; 

3} overigens, indien en voor zoover z'ulks' 
bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 18 
uitgevaardigd voorschrift is bepaald. 

(2) De artsen dienen gevolg te geven aan 
beschikkingen, gegeven ingevolge het eerste 
lid. 

Artikel 27. 
Beschikkingen, gegeven ingevolge het be

paalde bij artikel 26, worden aan de betrok
kenen meuegedeeld. Als mededeeling geldt 
ook een afkondiging in het ,,Nederlandsche 
Artsenblad". 

Artikel 28. 
(1) Hij die in strijd met een ingevolge 

het bepaalde bij artikel 26 gegeven beschik
king handelt, kan door dengeen, die die be
schikking heeft gegeven, worden gestraft met 
een tuchtrechtelijke straf van t en hoogste 
een duizend gulden, indien en voor zoover 
zulks in de beschikking uitdrukkelijk is ge
steld. 

(2) Het tweede tot en met zesde lid van 
artikel 24 is van overeenkomstige toepassing. 

-Artikel 29. 
Artikel 2 5 is van overeenkomstige toepas

sing. 
AFDEELING VI. 

Bepalingen, betrekking hebbende op de 
afdeelingen IV en V . 

Artikel 30. 
(1) D e President van de N ederlandsche 

Artsenkamer kan, voor zoover zulks ter voor
bereiding van zijn beslissingeri 'noodzakelijk 
is, getuigen hooren of laten hooren. 

(2) Ieder die door of vanwege den Pre
sident als getuig'e of deskundige is opgeroe
pen, is verplicht aari die oproeping gevolg te 
geven en getuigenis af te leggen of zijn dien
sten als deskundige te verlecnen. De artike
len 217, 218 en 219 van het W etboek van 
Strafvordering zijrl toepasselijk. De getuige 
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Ein Zeuge oder Sachverstiindiger, der nicht 
erscheint, kann auf Anordnung des Prasiden
ten zwangsweise vorgefiihrt werden. 

(3) Der Prasident kann Zeugen und 
Sachverstandige eidlich vernehmen oder ver
nehmen !assen , soweit sie das Alter von sech
zehn J ahren erreicht haben. Der Zeuge wird 
darauf beeidigt, dass er die ganze Wahrheit 
und nichts als d ie Wahrheit aussagen wird, 
und der Sachverstandige darauf, dass er seine 
Aufgabe gewissenhaft erfiillen wird. Die 
Zeugen und Sachverstandigen sind ver
pflichtet, den Eid zu leisten. 

(4) Die Bestimmungen der G esetze vom 
17. Juli 19n (Staatsblatt Nr. 215) und vom 
28. April 1916 (Staatsblatt Nr. 174) finden 
Anwendung. 

(5) Wenn der Zeuge sich bei seiner Ver
nehmung ohne gesetzlichen Grund weigert, 
die gestellten Fragen zu beantworten oder 
die von ihm verlangte Erklarung abzugeben, 
den verlangten Eid oder das Gelobnis zu 
leisten, so kann ihm der Prasident, falls er 
es im Interesse der Untersuchung £Ur erfor
derlich halt, eine Geldstrafe bis zu tausend 
Gulden auferlegen. ~ 23, Absatz 2, gilt ent
sprechend. 

(6) D ie Zeugen und Sachverstiindigen 
erhalten auf Verlangen eine Entschadigung 
von der Niederlandischen Aerztekammer, 
die vom Prasidenten gemass den Artikeln 
61, 63, 65 und 66 des T ari fs fiir Justizgeblih
ren und Geblihren in Zivilsachen (Tarie f 
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken) festgesetzt wird. 

ABSCHNITT VII. 

Haushalt und Kosten der Niederlandischen 
Aerztekatnmer. 

§ 31. 
(1) Die Niederlandische Aerztekammer 

bestreitet die Kosten ihrer Tatigkeit aus 
eigenen Einklinften. 

( 2) Der Prasident der K ammer stellt 
alljahrlich einen Haushaltsplan auf, der d er 
Genehmigung des G eneralsekretars im Mi
nisterium fiir Soziale Angelegenheiten be
darf, die dieser im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretiir im Ministerium fiir Finan
zen erteilt. Der Prasident ist flir die ord
nungsmassige Durchflihrung des Haushalts
plans verantwortlich. 

(3 ) Die Jahresabschlussrechnung der 
Kammer unterliegt alljahrlich der Nachprii
fung durch die Oberste Rechnungskontroll
behorde ( Algemeene Rekenkamer ) . Auf 
Grund des Berichtes der Obersten R ech
nungskontrollbehorde erteilt der Generalse
kretiir im Ministerium flir Soziale Angele
genheiten im Einvernehmen mit dem Gene
ralsekretiir im Ministerium fiir Finanzen 
dem Prasidenten Entlastung. 

TITEL III. 

Berufsgerlchtsbarkelt. 

§ 32. 
(1) Auch ein Arzt, dem infolge eines 

korperlichen Gebrechens oder wegen Schwa-

of deskundige, die niet verschijnt, kan op 
bevel van den President warden voorgeleid. 

(3) De President kan de getuigenendeskun
digen onder eede hooren of laten hooren, mits 
zij den leeftijd van zestien jaren hebben be
reikt. H ij beeedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zijn geweten zal vervullen. De ge
tuigen en deskundigen zijn v erplicht den eed 
af te leggen. 

(4) De bepalingen der wetten van 17 Juli 
19n (Staatsblad No. 215) en van 28 April 
1916 (Staatsblad No. 174) zijn toepasselijk. 

(5) Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevor
derde eed, verklaring of b elofte af te leggen, 
kan de President, zoo hij dit in het belang 
van het onderzoek noodzakelijk acht, den ge
tuige een geldboete opleggen van t en hoogste 
duizend gulden. Artikel 23, lid 2, geldt dien
overeenkomstig. 

(6) D e getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstelling van de 
Nederlandsche Artsenkamer, door den Pre
sident te begrooten overeenkomstig de arti
kelen 61, 63, 65 en 66 van het Tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

AFDEELING VII. 

Van het beheer en de kosten der Neder
landsche Artsenkatner. 

Artikel 31 . 
(1) De Nederlandsche Artsenkamer be

kostigt haa r werkzaamheden uit eigen in
komsten. 

(2) De President der Kamer maakt jaar
lijks een begrooting op, welke de goedkeu
ring behoeft van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, 
die deze verleent in overeenstemming met 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Financien. De President is verant
woordelijk voor een regelmatig beheer vol
gens de begrooting. 

(3) D e jaarlijksche rekening der Kamer 
wordt telkenjare aan de v erificatie door de 
Algemeene Rekenkamer onderworpen. Op 
grond van het rapport der Algemeene Re
kenkamer verleent de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van h et Departement van F inancien 
den President d echarge. 

HOOFDSTUK III. 

Van de beroepsrcchtspraak. 

Artikel 32. 
(1) Ook ten aanzien van een arts, wien 

ten gevolge van een lichamelijk gebrek of 
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che seiner li:orperlichen oder geistige Kriif
te oder wegen einer Sucht die fi.ir die Aus
i.ibung des iirztlichen B erufs erforderliche 
Eignung oder Zuverliissigkeit fehlt, unter
liegt den Massnahmen nach Artikel 5, Ab
satz 1, Ziffem 4 und 5, des Gesetzes vom 2. 
Juli 1928 (Staatsblatt Nr. 222) i.iber weitere 
Vorschriften betreffend die Ausi.ibung der 
Heilkunde. 

(2) Auch ein Arzt, der die ihm nach den 
§§ 2 bis 4, nach einer auf Grund des § 18 
erlassenen Vercirdnung oder nach einer auf 
Grund des § 26 erlassenen Verfi.igung oblie
genden Pflichten verletzt, unterliegt den 
Massnahmen nach Artikel 5, Absatz 1, des 
Gesetzes vom 2. Juli 1928. 

(3) Auch der Priisident der Niederliin
dischen Aerztekammer kann einen Antrag 
nach Artikel 10, Absatz 1, des Gesetzes vom 
2. Juli 1928 stellen. 

§ 33. 
Der G eneralsekretiir im Ministerium fi.ir 

Soziale Angelegenheiten kann, nach Anho
rung des Priisidenten der Niederliindischen 
Aerztekammer, im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretiir im Ministerium fi.ir Justiz 
die Bestimmungen i.iber die iirztliche B e
rufsgerichtsbarkeit iindem. 

TITEL IV. 

Die Kasseniirztllche Verelnlgung In den 
Nieder Ian den. 

ABSCHNITT I. 

Aufgaben und Zielsetzung der Vereinigung. 

§ 34. 
(1) Die niederliindische Aerzteschaft er

fi.ill t ihre Aufgabe auch dadurch, <lass sie in 
Zusammenarbeit mit den gesetzlichen So
zialversicherungstriigem und den offentli
chen und privaten Wohlfahrtseinrichtungen 
die iirztliche Versorgung sicherstellt. Die 
Durchfi.ihrung dieser Aufgabe obliegt der 
Kasseniirztlichen Vereinigung in den Nieder
landen (im folgenden in diesem Titel ,,Ver
einigung" genannt). 

(2) Mitglieder der Vereinigung sind die 
Aerzte, 

1) die im Jahre 1941 als Krankenkassen
iirzte tiitig gewesen sind; 

2) die auf ihren Antrag von der Vereini
gung als Mitglieder aufgenommen sind; 

3) die vom Priisidenten der Niederliin- . 
dischen Aerztekammer zur Teilnahme an der 
Durchfi.ihrung der Aufgaben der Vereinigung 
verpflichtet sind. 

(.,) Die Mitgliedschaft endet 
1) mit dem Verlust der iirztlichen Eigen

schaft im Sinne des § 1 ; 
2) mit einem Verzicht des Mitglieds ge

rnass § 5, Absatz 1; 

3) auf Antrag des Mitglieds mit Geneh
migung des Leiters der Vereinigung. 

wegens zwakte zijner lichamelijke of geeste
lijke vermogens of wegens een ziekelijke nei
ging de voor de uitoefening van het beroep 
van arts vereischte geschiktheid of betrouw
baarheid ontbreekt, kunnen de maatregelen, 
vermeld onder artikel 5, eerste lid, onder 4 
en 5, der Wet van den 2den Juli 1928 (Staats
blad No. 222), houdende nadere voorschrif
ten ten aanzien van de uitoefening der ge
neeskunst, worden toegepast. 

(2) Ook ten aanzien van een arts, die zijn 
plichten, hem opgelegd bij de artikelen 2 tot 
en met 4, bij een ingevolge het bepaalde bij 
artikel 18 uitgevaardigde verordening of bij 
een ingevolge het bepaalde bij artikel 26 ge
geven be~chikking, verzaakt, kunnen de 
maatregelen, vermeld onder het eerste lid 
van artikel 5 van de Wet van den 2den Juli 
1928, worden toegepast. 

(3) Ook de President der Nederlandsche 
Artsenkamer kan een verzoek krachtens het 
eerste lid van artikel 10 van de Wet van den 
2den Juli 1928 indienen. 

Artikel 33. 
De Secretaris-Generaal van het D eparte

m ent van Sociale Zaken kan, den President 
der Nederlandsche Artsenkamer gehoord, in 
overeenstemming met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie de 
bepalingen betreffende de beroepsrecht
spraak voor artsen wijzigen. 

HOOFDSTUK IV. 

De Nederlandsche Vrreenlglng van .Zlrken
fondsartsen. 

AFDEELING I. 

Van de taak en het doe/ der Vereeniging. 

Artikel 34. 
(1) D e Nederlandsche artsen vervullen 

hun taak mede, doordat zij in samenwerking 
met de wettelijke instellingen voor sociale 
verzekering en de openbare en particuliere 
instellingen van weldadigheid de geneeskun
dige verzorging waarborgen. De uitvoering 
van deze taak is opgedragen aan de N eder
landsche Vereeniging van Z~ekenfondsen (in 
dit Hoofdstuk verder ,,Vereeniging" ge
noemd). 

(2) Leden der Vereeniging zijn de artsen, 

1) die in het jaar 1941 als ziekenfonds
arts werkzaam zijn geweest; 

2 die op hun verzoek door de Vereeniging 
als lid zijn toegelaten; 

3) die door den President van de Neder
landsche Artsenkamer tot deelneming aan de 
vervulling van de taak der Vereeniging zijn 
verplicht. 

(3) Het lidmaatschap eindigt: 
1) door het verlies van de hoedanigheid 

van arts, als bedoeld in artikel 1 ; 
2) door de verklaring van afstand, door 

het lid overeenkomstig het eerste lid van 
artikel 5 afgelegd; 

3) op verzoek van het lid met toestem
ming van den !eider der Vereeniging. 
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§ 35. 
(1) Die Vereinigung hat die Aufgabe, 

die arztliche Behandlung sicherzustellen, die 
gesetzliche Sozialvers1cherungstrager und 
offentliche und private Wohlfahrtseinrich
tungen gewahren. Vertrage mit diesen Stel
len Uber die arztliche Behandlung durch 
Mitglieder der Vereinigung schliesst die Ver
einigung im eigenen Namen ab. 

(2) Mitglieder der Vereinigung konnen 
sich durch Vertrage, deren Abschluss zum 
Aufgabengebiet der Vereinigung gehort, nur 
mit deren Genehmigung rechtsgUltig ver
pflichten. 

(3) Sind Honorare £Ur arztliche L eistun
gen kraft Gesetzes oder auf Grund Vertrages 
an die Vereinigung zu zahlen, so kann nur 
diese a llein den Anspruch auf das H onorar 
geltend machen. Mit der Entrichtung des 
Honora rs an die Vereinigung werden die 
Schuldner von ihrer Zahlungsverpflichtung 
befreit. Das Mitglied kann seinen Honorar
anspruch gegen die Vereinigung geltend 
machen. 

§ 36. 
(1) Die Vereinigung ist eine Korper

schaft des offentlichen Rechts im Sinne des 
Artikels 152 der Verfassungsurkunde. 

(2) Der Sitz der Vereinigung wird nach 
Anhorung ihres Leiters vom Generalsekre
tar im Ministerium £Ur Soziale Angelegen
heiten bestimmt. 

ABSCHNITT II. 

Leitung der Vereinigung. 

§ 37. 
(1) Leiter der Vereinigung ist der Pra

sident der Niederlandischen Aerztekammer. 
(2) Der Leiter vertritt die Vereinigung 

gerichtlich und aussergerichtlich. 
(3) Der Leiter ernennt und entlasst mit 

Zustimrnung des Generalsekretars im Mi
nisterium £Ur Soziale Angelegenheiten seinen 
oder seine Stellvertreter und setzt den Um
fang ihrer Stellvertretungsbefugnis fest . 

§ 38. 
(1) Dern Leiter der Vereinigung steht 

ein Beirat zur Seite. 
(2) Mitglieder des B eirates sind kraft 

Amtes 
1) der oder die Stellvertreter des Lei-

ters; 
2 ) die Leiter der B ezirksdienststellen der 

Vereinigung. 
(3) Mitglieder des Beirates sind kraft 

Berufung durch den Leiter, die der Zustim
mung des Generalsekretars im M inisterium 
fiir Soziale Angelegenheiten bedarf, fUnf 
Mitglieder der Vereinigung. § 9, Absatze 4, 5 
und 7, gilt entsprechend. 

§ 39. 
Die § 10 bis 12 gelten entsprechend. 

Artikel 35. 
(1) D e Vereeniging heeft tot t aak, de 

geneeskundige behandeling, welke wettelijke 
instellingen voor sociale verzekering en open
bare en particuliere instellingen van welda
digheid verleenen, te waarborgen. Overeen
komsten met deze instellingen betreffende 
de geneeskundige behandeling door leden der 
Vereeniging sluit de Vereeniging op eigen 
naam af. 

(2) L eden der Vereeniging kunnen zi.ch 
door overeenkomsten, welker afsluiting bin
nen het kader van de taak der Vereeniging 
valt, slechts met toestemming van deze 
rechtsgeldig verbinden. 

(3) Zijn vergoedingen voor geneeskun
dige verrichtingen krachtens de wet of op 
grond eener overeenkomst aan de Vereeni
ging uit te betalen, dan kan slechts deze de 
aanspraak op de vergoeding geldend maken. 
Door de betaling der vergoeding aan de Ver
eeniging worden de schuldenaren van hun 
verplichting tot betaling bevrijd. Het lid kan 
zijn aanspraak op vergoeding tegenover de 
Vereeniging geldend maken. 

Artikel 36. 
(1) De Vereeniging is een rechtspersoon

lijkheid bezittend openbaar lichaam in den 
zin van artikel 152 der Grondwet. 

(2) De zetel der Vereeniging wordt, haar 
!eider gehoord, door den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Sociale Zaken 
aangewezen. 

AFDEELING II. 

Van het bestuur der Vereeniging . 

Artikel 37. 
(1) Leider der Vereeniging is de Presi

dent der N ederlandsche Artsenkamer. 
(2) De leider vertegenwoordigt de Ver

eeniging zoowel in als buiten rechte. 
(3) Met toestemming van den Secreta

ris-Generaal van het D epartement van So
ciale Zaken benoemt en ontslaat de leider 
zijn plaatsvervanger(s) en stelt den omvang 
van de bevoegdheid , welke deze als zoodanig 
hebben, vast. 

Artikel 38. 
(1) D e !eider der Vereeniging wordt bij

gestaan door een R aad van Bijstand. 
(2) Leden van den Raad van Bijstand 

uit hoofde van hun ambt zijn: 
1) de plaatsvervanger(s) van den !eider; 

2) de leiders van de districtsbureaux der 
Vereeniging. 

(3) Leden van den R aad van Bijstand 
uit hoofde van hun benoeming door den lei
der, onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken, zijn v:ijf leden der Vereeniging. Arti
kel 9, vierde, vijfde en zevende lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 39. 
D e artikelen 10 tot en met 12 zijn van 

overeenkomstige toepassing. 
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ABSCHNITT III. . 

Verwaltungsaufbau der Vereinigung. 

§ 40. 
Zur Durchflihrung _dei;- Aufgaben der Ver

einigung werden Bezirksdienststellen gebil
det. Der Leiter der Vereinigung setzt ·deren 
Sitz und Zustandigkeitsberekh. fest, nacli.
dem er den Rat des Beirats eingeholt hat. 
Die Festsetzung bedarf der -Genehmigung 
des Generalsekretars im Ministerium.flir So
ziale Angelegenheiten. 

§ _41 . 
Die§§ 14 bis 17 gelten mit .der Massgabe 

entsprechend, dass an die Stelle des Prasi
denten der Niederlandischen Aerztekammer 
der Leiter der Vereinigung tritt und dass der 
im § 16 genannte Beirat sich aus hochstens 
flinf Mitgliedern der Vereinigung zusam
me!l,setzt. 

ABSCHNITT IV. 

Verordnun!Js- und Verfiigur,gsbefugnis 
der Vereinigung. 

§ 42 . 
.(1). Die Vereinigung hat im Rahmen 

ihres Aufgabenbereichs nach Massgabe der 
Vorschriften dieses Abschnittes Verord
nungsbefugnis im Sinne des Artikels 153 der 
Verfassungsurkunde. 

(2) Der Leiter der Vereinigung i.ibt die 
Verordnungsbefugnis aus, nachdem er den 
Rat des Beirats eingeholt hat. 

(3) Die Verordnungen werden im ,,Nie
derlandischen Aerzteblatt" verki.indet. 

§ 43· 
In einer auf Grund des§ 42 erlassenen Zu

lassungsordnung kann geregelt werden, un
ter welchen Voraussetzungen ein Mitglied 
der Vereinigung zur arztlichen Behandlung 
zuzulassen ist, die die Vereinigung nach § 35, 
Absatz 1, Satz r 1 sicherstellt. 

§ 44. 
(1) In einer auf Grund des § 42 erlasse

nen Beitragsordnung kann geregelt werden, 
welche Beitrage die Mitglieder an die Ver
einigung zu zahlen haben. 

(2) § 23, Absatz 1, Satz 2, und Absatz 2, 
gilt entsprechend. 

§ 45. 
In einer auf Grund des § 42 erlassenen 

Verordnung kann geregelt werden, wie Ge
samtvergi.i tungen und sonstige Honorare, die 
der Vereinigung zufliessen, verteilt werden. 
Hierbei kann ein Ausgleich der Vergi.itungen 
der Aerzte in den besetzten niederlandischen 
Gebieten oder in Teilen dieser Gebiete her
beigefi.ihrt, konnen Mittel zur Sicherstellung 
der arztlichen Versorgung verwendet und 
konnen Massnahmen getroffen werden, die 
der Erhaltung der Arbeitskraft der Aerzte 
und ihrer wirtschaftlichen Sicherstellung 

AFDEELING III. 

Van de inrichting der Vereenigi'ng. 

Artikel 40. 
Ter uitvoering van de taak der Vereeni

ging wor_den gewestelijke bureaux ingesteld. 
De leider der Vereeniging bepaalt 'hun zetel 
en bevoegdheidsgebied, na het advies van 
den Raad van Bijstand te hebben ingewon
nen, onder. goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken. 

Artikel 41 . 

De artikelen 14 tot en met 1 7 zijn van over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat de leider der Vereeniging in .de plaats 
treedt van den President der Nederlandsche 
Artsenkamer en dat de in artikel 16 genoem
de Raad van Bijstand bestaat uit ten hoogste 
vijf leden der Vereeniging. 

AFDEELING IV. 

Van de verordenende en de beschikl<ing 
gevende bevoegdheid der Vereeniaing. 

Artikel 42 . 

(1) De Vereeniging bezit binnen het ka
der van haar taak overeenkomstig de voor
schriften van deze afdeeling verordenende 
bevoegdheid in den zin van artikel 153 der 
Grondwet. 

(2) Deze verordenende bevoegdheid 
wordt, na het advies van den Raad van Bij
stand te hebben ingewonnen, door den leider 
der Vereeniging uitgeoefend. 

(3) De verordeningen worden afgekon
digd in het ,,Nederlandsche Artsenblad". 

Artikel 43. 
Bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 

42 uit te vaardigen toelatingsreglement kan 
warden geregeld, onder welke voorwaarden 
een lid der Vereeniging wordt toegelaten tot 
de geneeskundige behandeling, zooals de Ver
eeniging die ingevolge de eerste zinsnede van 
het eerste lid van artikel 35 waarborgt. 

Artikel 44. 
(1) Bij· ·een ingevolge het bepaalde bij 

artikel 42 uit te vaardigen contributieregle
ment kan warden geregeld, welke bijdragen 
de leden aan de Vereeniging dienen te beta
len. 

(2) Artikel 23, eerste lid, tweede zinsne
de, en tweede lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 45. 
Bij een ingevolge artikel 42 uit te vaardi

gen verordening kan de wiJze van verdeeling 
der gezamenlijke vergoedingen en overige 
honoraria; welke de Vereeniging ontvangt, 
warden geregeld. Daarbij kan een rneer ge
lijkmatige verdeeling van de vergoedingen 
der artsen in het bezette N ederlandsche ge
bied of in deelen van dit gebied tot stand 
warden gebracht, kunnen middelen warden 
aangewend ter waarborging van de genees
kundige verzorging . en maatregelen worden 
getroffen, welke aan de instandhouding van 
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dienen und die den Familienstand der Aerzte 
beriicksichtigen. 

§ 46. 
Die §§ 24 und 25 gelten entsprechend. 

§ 47. 
(1) Im Rahmen des Aufgabenbereichs 

<ler Vereinigung konnen der Leiter und die 
van ihm dazu ermachtigten Organe der Ver
einigung gegentiher den Mitgliedem in Ein
zelfallen Verftigungen dartiber erlassen, in 
welcher Weise ~ie die arztliche Versorgung 
<lurchzuftihren haben. 

(2) Die §§ 26, Absatz 2, und 27 bis 29 
gelten entsprechend.-

§ 48. 
§ 30 gilt entsprechend. 

ABSCHNITT V. 

Haushalt und Kosten der Vereinigung. 

§ 4g. 
§ 31 gilt entsprechend. 

TTTT<:LV. 
Die Staatsaufslcht. 

§ 50. 
D ie Niederlandische Aerztekaminer und 

die Kassenarztliche Vereinigung in den Nie
<lerlanden unterstehen der Aufsicht des Ge
neralsekretars im Ministerium ftir Soziale 
Angelegenheiten. 

§ 5r. 
(1) Der Generalsekretar im Ministerium 

ftir Soziale Angelegenheiten kann auf An
trag eines Betroffenen oder van Amts wegen 
eine auf Grund der §§ r8 oder 42 erlassene 
Verordnung, eine auf Grund der §§ 26 oder 
47 erlassene Verftigung oder einen anderen 
Beschluss des Prasidenten oder eines Organs 
der Niederlandischen Aerztekammer oder 
des Leiters oder eines Organs der Kassen
arztlichen Vereinigung in den Niederlanden 
ftir nichtig erklaren, wenn sie einer Bestim
mung dieser Verordnung oder einer anderen 
gesetzlichen Vorschrift widerspricht oder das 
Allgemeinwohl gefahrdet. Aus dem gleichen 
Grund kann der G eneralsekretar auf Antrag 
eines B etroffenen -oder van Amts wegen eine 
Entscheidung des Prasidenten oder eines Or
gans der Kammer oder des Leiters oder eines 
Organs der Vereinigung ftir vorlaufig un
wirksam erklaren, .iedoch nicht after als ein
mal und nur ftir einen bestimmten Zeitraum, 
der nicht !anger als ein Jahr sein darf. 

(2) Ein Erklarung gemliss Absatz 1 ist 
mit Grtinden zu versehen und in der gleichen 
Weise kundzumachen, wie der betroffene 
Beschluss. 

§ 52. 
(r) Der Generalsekretar im Ministerium 

ftir Soziale Angelegenheiten kann sich vom 

de werkkracht der artsen en aan hun econo
mische geborgenheid ten goede komen en 
met de gezinsomstandigheden der artsen re
kening houden. 

Artikel 46. 
De artikelen 24 en 25 vinden overeenkom

stige toepassing. 
Artikel 47. 

( 1) Binnen het kader van de taak der Ver
eeniging kunnen zoowel de !eider als de or
ganen der Vereeniging, welke hii daartoe 
machtiging heeft verleend, ten opzichte van 
de leden in afzonderliike gevallen besr.hik
kingen geven omtrent de wijze, waarop zii de 
geneeskundige verzorging moeten uitvoeren. 

(2) De artikelen 26, tweede lid, en 2 7 tot en 
met 29 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 48. 
Artikel 30 is van overeenkomstige toe-

passing. 
AFDEELING V. 

Van het beheer en de kosten der 
Vereeni.Qing. 
Artikel 49. 

Artikel 3 1 is van overeenkomstige toepas
sing. 

HOOFDS'l'UT{ V. 

Van het toezleht van Staatswei:-P.. 

Artikel 50. 
De Nederlandsche Artsenkamer en de Ne

derlandsche Vereeniging van Ziekenfonds
artsen zijn aan het toezicht van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken onderworpen. 

Artikel 5r. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken kan op verzoek 
van een belanghebbende, dan we! uit hoofde 
van zijn ambt, een ingevolge het bepaalde 
bij de artikelen 18 of 42 uitgevaardigde ver
ordening, een ingevolge het bepaalde bii de 
artikelen 26 of 47 gegeven beschikking ·dan 
we! eenig ander besluit van den President of 
een orgaan der Nederlandsche ArtsenkAmer 
of van den !eider of een orgaan der Neder
landsche Vereeniging van Ziekenfondsartsen 
nietig verklaren, indien deze strijdig is met 
eenige bepaling dezer verordening of met een 
ander wettelijk voorschrift dan we! het alge
meen belang in gevaar brengt. Orn dezelfde 
reden kan de Secretaris-Generaal, op ver
zoek van een belanghebbende of uit hoofde 
van zijn ambt, een beslissing van den Presi
dent of een orgaan der Kamer of van den 
!eider of een orgaan der Vereeniging tijdelijk 
schorsen, <loch niet vaker dan eenmaal en 
slechts voor een bepaalden tijd, welke niet 
!anger mag zijn dan een jaar. 

(2) Een verklaring ingevolge het vorig 
lid dient met redenen te worden omkleed en 
op dezelfde wijze te worden afgekondigd als 
het betreffende beslui t. 

Artikel 52. 
(r) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken kan zich door 
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Prasidenten 'der ' Niederlandischen Aer#e
kammer und vom Leiter der Kassenarztli
chen Vereinigung in den Niederlanden jeder
-zeit urlterrichten lassen und sie auf die fiir 
·die Fi.ihrung dieser Ki:irperschafteb massge
.. l>enden Gesichtspunkte aufmerksam ma-
•chen. · 
_, (2) Der Piasident ist verpf.Jichtet, den 
Generalsekretar zu den Sitzungen des Pra
sidiums der Kammer, die Leiter der Bezirks
dienststellen sind verpflichtet, den General
sekretar zu den Sitzungen der Beirate der 
'Bezirksdienststellen einzuladen. Entspre
chendes gilt fiir' cfen Leiter· der Vereinigung 
, .md die Leiter der Bezirksdienststellen der 
Vereinigung. Der Generalsekretar kann sich 

'bei der Teilnahme an diesen Sitzungen ver
treten lassen. 

(1) Der Generalsekretar oder seine Ver
treter ki:innen auf den Sitzungen zu ,ieder 
Zeit auch ausserhalb der Tagesordnungen <las 
Wort ergreifen. Der Generalsekretar karm 
jederzeit die Abhaltung von Sitzungen ver
langen, die hierauf von dem fiir die Einbe

.rufung zustandigen Organ einberufen wer-
·aen. . . § <;3. . 

Die nach diesem Titel dem Generalsekre
tar im Ministerium fiir Soziale Angelegen
heiten zustehenden Befugnisse stehen auch 
dem Generalselcretar im Ministecium des 
Innern zu, soweit es sich um Belange han
delt, deren Wahrung nach den bestehenden 
Bestimmungen dem Ministerium des Innern 
obliegt. 

TITEL VI. 
Besondere Bestlmmungen iiber das arztllcbe 
· Vereluswesen. 

§ 54:. 
(1) Solange die Neu·ordnung des Ver

·eins-. und Stiftungswesens nicht abgeschlos
"sen ist, wird das Einvernehmen mit .dem Pra
sidenten der Niederlandischen Aerztekam
mer vor Entscheidungen hergestellt, die der 
im § 1, Absatz 1, der Verordnung Nr. 41 / 
1941 zur Neuordnung auf dem Gebiete der 
nichtwirtschaftlichen Vereinigungen und 
Stiftungen genannten Kommissar trifft, so
weit diese Entscheidungen Personenvereini
gungen oder Stiftungen betreffen, die die 

·wahrnehmung arztlicher Berufsangelegen
heiten oder wirtschaftlicher oder kollegialer 

. Belange von Aerzten oder die Pflege der 
arztlichen Wissenschaft zur Aufgabe haben. 

' . 

(2) Der Prasident ist befugt, diesbezi.ig
liche Antrage zu stellen. 

TITEL VII. 
Uebergangs- und Scblussbestlmmungen. 

§ 55. 
(1) Die ,,Nederlandsche Maatschappij 

tot bevordering · der Geneeskunst" ist auf
geli:ist. Ihre Rechte, Gilter und Verbindlich
keiten gehen auf die Kassenarztliche Ver
einigung in den Niederlanden Uber. 

den President der Nederlandsche Artsenka
mer en door den leider der Nederlandsche 
Vereeni11:ing van Ziekenfondsartsen te allen 
tijde doen inlichten en hen op de voor bet 
besturen dezer lichamen belangrijke gezichts
punten opmerkzaam maken. 

(2) De President is verplicht den Secre
·taris-Generaal -tot de vergaderingen van den 
Raad der Kamer en de !eiders der geweste
lijke bureaux zijn verplicht den Secretaris
Generaal tot de vergaderingen van de Raden 
van Bijstand der gewestelijke bureaux ui,t te 
noodigen. Zulks geldt op .overeenkomstige 
wiize voor den !eider der Vereeniging en de 
!eiders van de gewestelijke bureaux der Ver
eer,iging. Bii -de deelneming aan deze verga
deringen kan de Secretaris-Generaal zich 
doen vertegenwoordigen. 

(3) De Secretaris-Generaal of zijn ver
tegenwoordigers kunnen op de vergaderingen 
te _allen tijde ook buiten de agenda om het 
woord nemen. De Secretaris-Generaal kan 
te allen tijde eischen, dat vergaderingen wor
den gehouden; deze worden daama door het 
_daartoe J;,evoegde orgaan bijeengeroepen. 

Artikel 53. 
De inge,;olge dit hoofdstuk den Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken toekomende bevoegdheden komen te
vens toe aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
voor zoover het belangen betreft, welker 
handhaving volgens de bestaande bepalingen 
bij het Departement van Binnenlandsche 
Zaken berust. ., 

HOOFDSTUK VI. 
BUzondere bepallngen betreffende het ver

eenlglngswezen der artsen. 
Artikel 54. 

(1) Zoola:ng de herordening van het ver
eenigings- . en stichtingswezen niet is vol

. tooid, beslist de in het eerste lid van artikel 1 

der Verordening No. 41/1941, ten einde te 
komen tot een .herordening op het gebied van 
de niet commercieele vereenigingen en stich
tingen, genoemde -Commissaris slechts na 
v;erkregen overeenstemming met den Presi
dent der Nederlandsche Artsenkamer, indie·n 
en in zooverre deze beslissingen betrekking 
hebben op vereenigingen van personen of 
stichtingen, welke het behartigen van de be
roepsaangelegenheden of de economische of 
collegiale belangen van artsen dan we! de be
oefening en bevordering der medische weten
schap tot taak hebben. 

(2) De President is bevoegd <lesbetref
fende voorstellen in te dienen. 

HOOFDSTUK VII. 
Overgangs- en slotbepallngen. 

Artikel 55. 
(1) De Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst is ontbonden. 
Haar rechten, goederen en verplichtingen 
gaan over op de Nederlandsche. Vereeniging 
van Ziekenfondsartsen. 

37 
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(2) Der Generalsekretiir im Ministerium 
flir Soziale Angelegenheiten kann nach An
horung des L eiters der Vereinigung die 
Rechte, GUter und Verbindlichkeiten, die 
den Zwecken der Krankenkassen der Maat
schappij dienen, innerhalb eines J ahres nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung <lurch eine 
im ,.Nederlandsche Staatscourant" bekannt
zumachende VerfUgung ganz oder teilweise 
auf Einrichtungen Ubertragen, die der 
Durchflihrung der Krankenversicherung 
dienen. 

(3) FUr die auf Grund der Absiitze 1 

,oder 2 erforderlichen Eintragungen von 
,Rechtsiinderungen in offentliche Register 
sowie flir die damit zusammenhiingenden 
Rechtshandlungen und gerichtlichen Ge
schiifte Gebtihren und Steuern nicht erho
ben. 

§ 56. 
A;tikel 2 72 des niederliindischen Strafge

setzbuchs tritt insoweit ausser Kraft, als er 
sich auf den iirztlichen Beruf bezieht. 

§ 57. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verktindung in Kraft. 
. (2) Sie wird als ,.Aerzteordnung" zi

tiert. 
Den Haag, am 19. Dezember 1941. 

Der Reichskommissar fiir die besetzten 
riiederlandischen Gebie te, 

SEYSS- l NQUART. 

19. Dezember 1941. FUENFTE VERORD.
NUNG des Reichskommissars flir die 
besetzten niederliindischen Gebiete, wo
durch die Verordnung Nr. 108/1940 
(Vierte Verordnung Uber besondere ver
waltungsrechtliche Massnahmen) er
giinzt wird. (Verordnungsblatt, Stlick 
51.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des FUh
rers Uber AusUbung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 108/t940 (Vierte Ver
ordnung Uber besondere verwaltungsrecht
liche Massnahmen) wird wie folgt ergiinzt: 

Dern § 1 wird unter Ziffer 18 folgendes 
hinzugefligt: 

,.18) den Priisidenten der Niederliindi 
schen Aerztekammer." 

' § 2. 

Diese Verordni.mg tritt am Tage ihrer Ver
kUndung in Kraft. 

Den Haag, am 19. Dezember 1941. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

mederliindischen Gebiete, 
SEYSS- INQUART. 

(2) De ,Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan, den !eider 
.der Vereeniging gehoord, de rechten, goede• 
ren en verplichtingen, welke aan het doe! van 
•de ziekenfondsen der Maatschappij ten goede 
komen, binnen een, jaar na het in werking 
treden van deze verordening bij een besC'hik
king, welke in de Nederlandsche Staatscou
rant wordt bekendgemaakt, geheel of gedeel
telijk doen overgaan op instellingen, welke 
aan de uitvoering der ziekteverzekering deel
nemen. 

(3) Op de op grond van het eerste of 
tweede lid vereischte inschrijvingen van wij
zigingen in den rechtstoestand in openbare 
registers, evenafs op de hierrnede in vei-hanil 
staande rechtshandelingen en g'erechtelijke 
verrichtingen, worden geen rechten en belas
tingen geheven. 

Artikel 56. · " 
.. Artikel 272 van ,het Wetboek van Straf
'recht treedt ten aanzien van het beroep van 
arts buiten werking. 

Artikel 57. 
(r) Deze verordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Zij wordt aangehaald als ,.Ar.tsen

verordening". 
's-Gravenhage, 19 December 1941. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N eder/andsche gebied, 

S EYSS- lNQUART. 

19 _D ecember 1941. VIJFDE VERORDE
NING ·van den -Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende aanvulling yan de Verordening 
No. 108/t940 (Vierde Verordening be
treffende bijzondere administratiefrech
telijke maatregelen). (Verordeningen
blad, Stuk 51.) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
FUhrer over de uitoefening van de rege(;
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, biz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

D e Verordening No. 108/1940 (Vierde Ver
ordening betreffende bijzondere administra
tiefrechtelijke maatregelen) wordt als volgt 
aangevuld : 

Aan het slot van artikel 1 wordt onder· 18 
het volgende toegevoegd : , , 

,.18. den President der Nederlandsche 
Artsenkamer." 

Artikel 2. 

• D eze' ver~~dening treedt in werking cip den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 D ecember 1941. 
D e R ijkscommissaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
S EYSS-INQUART. 
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z6. -Dezember z94z . VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fur 
Justiz und des Innem Uber das Aufset
zen von Sterbeurkunden nach Angeho
rigen der ehemaligen niederlandischen 
Wehrmacht. (Verordnungsblatt, Stlick 
51.) 

Auf Grund des § 1 der Verordn:u~g Nr. 23/ 
1940 und gemiiss den §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fur 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ l. 

(1) Der St~ndesbeamte, dem v6n den 
Generalsekretiiren in den Ministerien fur 
J;ustiz und des Innem oder in ihrem Auf
trage schriftlich angezeigt wird, dass ein An
gehoriger der chemaligen niederlandischen · 
Wehrmacht gestorben ist, setzt darliber eine 
Urkunde auf. · 

(2) I;)ie im Absatz 1 erwiihnte Urkunde 
enthiilt die Angaben, die bei der Anzeige 
mitgeteilt werden; ·sie wird in die Sterbe
register eingetragen und nur vom Starides- · 
beamten unterzeichnet. 

§ 2. 

Die so aufgesetzte Urkunde steht den· im 
Bj,irge'rlichen Gesetzbuch (Burgerlijk Wet
boek) bezeichneten Sterbeurkunden gieicl}. 
Auf Auszlige finden die Artikel 24, Absiitze 
1 und 4, und 25 , Absatz 3, _des Blirgerlichen 
Gesetzbuches Anwendung. 

§ -3 · 
Eine Berichtigung oder Ergiin"zung d~s 

Sterberegisters erfolgt, wenn sie eine Urkun
de im Sinne des ~ 1 betrifft, durch den Stan
desbeamten auf eine W eisung, die von den 
Generalsekretiiren in den Minis_terien fur 
Justiz und des Innem oder in ihrem Auf
trage erteilt wird. 

§ 4 . 
Neben den pach dieser Verordriung b~

gru ndeten Zustiindigkeiten bleiben die be
stehenden Zustiindigkeiten zum Aufsetzen 
von Sterbeurkunden aufrechterhalten. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ilirer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 16. Dezember 1941. 

D er G.-S. im Min .. liir justiz. 
SCHR!EKE . .. ' 

Der G.-S . im Min. des lnnern, 
K. J. FREDERIKS. 

z6 December z94z. BESL.UIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Binnenland
sche Zaken over het opmaken van akten 
betreffende het overlijden van militair 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- enLandmacht. (Verordeningenblad, 
Stuk 51.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23{ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r'940 van den •Rijks
commissaris voor het bezette · N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De ambtenaat' vim den QUrgerlijken' 
stand, bij wien door of vanwege de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken schrif
telijk aangifte wor"dt gedaan, dat een lid van 
het militair l?<':f591!_ee~ ~e~ , vo~rmalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht is overleden, 
•maakt daarvan een akte op. 

( ?) De ·in lid 1 bedoelde akte bevat 'de. 
gegeyens, welke bij de aangifte worden me
degedeeld; zij wordt in de registers van over
lijden ingeschreven en alleen d·oor deti ·ari:i-BY 
tenaar van den ·burgerlijken stand ondertee:· 
kend. 

Artikel 2. -
De aldus opge-maakte· akte" staat geliik me! 

de akten van overli,den, ·becfoeld in het::Bur-: 
gerlij k Wetboek. Op . de uittreksels. zijn de 
artikele~ 24, lid 1 en 4~ e1;·1.25, ' !id 3, '.y an het 
BurgerhJk .. Wetb9ek van t?epass/ng ... · ••. 

Artikel i ' 
- Verbetering of .aanvulling van de registers 

van overli,iden geschiedt, indieI) het -een ak
te, als bedoeld in artikel ·1, betreft, door den 
ambtenaar van . ,den .burgerlij~eti _pt~nd,. R~, 
aanwijzing van· of vanwege 1de 'S'ecretarissen.' 
Generaal van de Departementen van Jtisti
tie en van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 4. 
Dit besluit laat onverkort de .!;,evoegdneid 

tot het opmaken van akten van overlijden 
overeenkomstig de geldende bepalingen. ' 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in; wefking_ op _den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 December 1941. 

De S .-G . van het-'Defj. van Justitie ,· • 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken , 

K. J . FREDERIKS. 
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N °. 229. 

1-3. Dezember 194z. VERORDNUNG des. 
Generalsekretars im Ministerium flir 
Justiz, wodurch die Zivilprozessordnung 
mit Bezug auf die Forderungspfandung 
abgeandert wird. (Verordnungsblatt, 
Stuck 51.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemass den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
flir die besetzten niederlandischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I . 

Die Zivilprocessordnung (Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering) wird_ wie folgt 
abgeandert: 

I. 
Nach Artikel 479a wird ein neuer f.rtikel 

479a bis eingefligt, der wie folgt lautet:. 

,,Artikel 479a bis. 
[Enz. Duitsche vertaling:] 
(Wird_ eine Geldforderung gegen eine 

Person vollstreckt, die in einem standigen 
Verhaltnis unentgeltlich oder geget;1 eine un
verhaltnismassig geringe Vergtitung Arbei
ten oder Dienste leistet, die nach Art und 
Umfang tiblicherweise vergtitet werden, SO• 

gilt zugunsten des _ vollstreckenden Glaubi
gers flir die Arbeits- oder Dienstleistung von 
ihre!U EmP,fi!:nger die daflir angemessenc; 
Vergi.)tung irisoweit als g_eschuldet, als der 
Glaubiger in diese Vergtitung vollstreckt. 

B ei der Prtifung, ob die Voraussetzungen . 
des Absatzes I vorliegen, sowie bei der Be
messung der Vergiitung ist auf alle Um
stande des Einzelfalles; insbesondere die Art 
der Arbeits- oder Dienstleis.tung, die ver
wandtschaftlichen oder .sonstig_en Beziehun
gen zwischen dem Schuldner und dem 
Empfanger der Leistung und dessen wirt
schaftliche Leistungsfahigkeit Riicksicht z_1.1 

. nehmen.) 

II. 
Im Artikel 735 wird hinter dem Wort ,,toe

behoorende" das folgende eingefligt ~ [.enz. 
Duitsche vertaling:] 

(. wie auch auf die im Artikel 479a bis 
erwahnte Vergiltung). 

§ 2 ·. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kiindung in Kraft. 

D en Haag, am 13. December 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir justiz, 

SCHRIEKE. 

N °. 230 . 

zz. Dezember 1941. VERORDNUNG des 
Generalsekretars im Ministerium fiir 
Justiz Uber die Befreiung deutscher 
Staatsangehiiriger und Angehiiriger des 
Protektorats Biihmen und Mahren von 

N °. 229. 

13 December 1941. BESLUIT van dep. 
Secretaris-Generaal. van het Departe
ment van Justitie tot wijziging· van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring met het oog op beslag onder derde. 
(Verordeningenblad, Stuk 51.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§. 2 en 
3 der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
g_ebied wordt bepaald: · · 

Artikel 1. 
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor

dering ondergaat de volgende wijzigingew 

I. 
Na artikel 479a wordt een nieuw artikel 

479a bis ingevoegd, luidende: 

.,Artikel 479a bi_s. 

Ingeval een schuldeischer voor een vorde
ring verhaal zoekt op een schuldenaar, die 
om niet of tegen een onevenredig !age ver
gcieding geregeld werkzaamhc;den of diensten 
voor een derde verricht, welker aard en om
vang zoodanig zijn, dat zij gewoonlijk slechts 
tegen betaling worden verricht, wordt ten 
behoeve van dien schuldeischer aangenomen, 
dat daarvoor een redelijke vergoeding ver
schuldigd is, indien de schuldeischer op deze ' 
vergoeding beslag legt. . 

Bij de beoordeeling der vraag, of het in 
lid 1 bedoelde geval zich voordoet, en, zoo 
ja, welke vergoeding als redelijk aangenomen 
moet worden, worden alle omstandigheden 
van het concrete geval in aanmerking gc;no
men, met name de aard van de verrichte 
werkzaamheden of diensten, de betrekkingen 
van verwantschap of van .anderen aard tus
schen den schuldenaar en den derde en de 
financieele draagkracht van dezen laat~te." 

II . 
In artikel 735 wordt na het woord .,toebe

hoorende" ingevoegd: 

• 
., , dat wel op de vergoeding,_ bedoeld in, 

artikel 479a bis". 

Artikel 2. 
. Dit besluit treedt in werking op den · dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 December 1941. 
De S .-G. van het Dep. van justitie, 

SCHRIEKE. 

N °. 230. 

12 December 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende ontheffing van 
de verplichting tot zekerheidstelling 
voor proceskosten en betreffende de 



1941 581 

der Verpflichtung zur Sicherheitsleis
tung flir Prozesskosten und· liber die 
Bewilliging des Armenrechts an deut
sche Staatsangehorige und Angehorige 
des Protektorats Bohmen und Mahren. 
(Verordnungsblat-t, Stlick 51.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23l 
1940 und gemass den§§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars flir 
die besetzten niederlandischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ I. 

Deutsche Staatsangehorige und Angeho
rige des Protektorats Bohmen und Mahren, 
die ihren Wohnsitz im Grossdeutschen Reich 
mit Einschluss des. Protektorats B ohmen und. 
Mahren oder in den besetzten niederlandi
schen Gebieten haben, sind nicht Fremde im 
Sinne des Artikels 152 der Zivilprozessord
nung (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering). 

§ 2. 

(1) Auf vom niederlandischen Richter 
ausgesprochene Verurteilungen in die Pro
zesskosten , die im Grossdeutschen Reich mit 
Einschluss des Protektorats Bohmen und 
Mahren kostenfrei flir vollstreckbar erklart 
werden konnen , finden die Artikel 23 , 24 
und 32 des G esetzes vom 12 . Juni 1909 
(Staatsblatt Nr. 141) sowie § 1 der Verord
nung Nr. 195/x940 liber den Rechtshilfever
kehr in Zivilsachen zwischen den besetzten 
niederlandischen Gebieten und dem Gross
deutschen Reich mit Einschluss des Pro
tektorats Bohmen und Mahren entsprechen
de Anwendung. 

( 2) Die vorzulegenden Uebersetzungen 
in die deutsche Sprache werden von einem 
vereidigten D olmetscher hergestellt; dieser 
bescheinigt, dass d ie Uebersetzung dem liber
setzten Text entspricht ; die Kosten der 
Uebersetzung fallen demjenigen zur Last, in 
dessen Interesse d ie Uebersetzung hergestellt 
wird. 

§ 3. 
· ( ~) Xostenentscheidungen, die ein Ge

richt oder der Urkundsbeamte der Geschaft
stelle eines Gerichts im Grossdeutschen 
Reich mit Einschluss des Protektorats Boh
men und Mahren gegen einen Niederlander 
oder einen niederlandischen Untertanen er
lassen hat, der als Klager oder Intervenient 
vor einem dortigen Gericht aufgetreten ist, 
werden · in den besetzten niederlandischen 
Gebieten kostenfrei flir vollstreckbar erklart. 

(2) Dern Gesuch um kostenfreie Voll
streckbarerklarung ist eine Erklarung der 
nach deutschem Recht flir die Abgabe einer 
solchen Erklarung zustandigen B ehorde dar
liber beizufligen, dass die Entscheidung die 
Rechtskraft erlangt hat. 

(3) Bei der Vollstreckbarerklarung im 
Sinne des Absatzes 1 finden die Artikel 27 
bis 32 des Gesetzes vom 12. Juni 1909 
(Staatsblatt Nr. 141) und § 2 der Verord-

toelating om kosteloos of t,egen vermin
derd tarief te procedeeren van persQnen 
van Duitsche nationaliteit of van de 
nationaliteit van het Protectoraat Bo

·hemen en Moravie. (Veroi:deningenblad, 
Stuk 51 .) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/° 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Personen van Duitsche nationaliteit of 
van de nationaliteit van het · Protectoraat 
Bohemen en Morav.ie, die hun woonplaats 
hebben in het Groot-Duitsche Rijk, met in
begrip van het Protectoraat Bohemen en 
Moravie, of in het bezette N ederlandsche 
gebied, worden ten aanzien van artikel 152 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering niet als vreemdelingen beschouwd. 

Artikel 2 . 

(1) Ten aanzien van .. door den Neder
landschen rechter uitgesproken veroordee
lingen in de proceskosten, welke in het Groot
Dui tsche Rijk, met inbegrip van bet Protec
toraat Bohemen en Moravie, kosteloos uit
voerbaar kunnen worden verklaard, zijn de 
artikelen 23 , 24 en 32 van de Wet van 12 
Juni 1909 (Staatsblad No. 141), alsmede ar
tikel 1 der Verordening No. 195/1940 be-· 
treffende het verleenen van bijstand in rechte 
in burgerlijke zaken aan en door het bezette 
Nederlandsche gebied en het Groot-Duitsche 
Rijk, met inbegrip van het Protectoraat Bo
hemen en Moravie,. van overeenkomstige toe
passing. 

(2) De over te leggen vertalingen in de 
Duitsche taal worden vervaardigd door een 
beeedigden vertaler, die de vertaling voor 
eensluidend verklaart; de kosten der ve.rta
lingen zijn voor rekening van den belang
hebbende. 

Artikel 3 . 
( 1) Beslissingen betreffende proceskos

ten, welke in het Groot-Duitsche Rijk , met 
inbegrip van het Protectoraat Bohemen en 
Moravie, door den rechter van of een griffier 
(Urkundsbeamter der · Geschaftsstelle) bij 
een gerecht genomen zijn tegen een Neder
lander of een Nederlandsch onderdaan, die 
als eischer of tusschenkomende partij voor 
een gerecht aldaar is opgetreden, worden in 
het bezette Nederlandsche gebied kosteloos 
uitvoerbaar verklaard. 

(2) Bij het verzoek om kostelooze uit
voerbaarverklaring moet mede worden over_ 
gelegd een verklaring van de daartoe volgens 
het Duitsche recht bevoegde ·autoriteit, dat 
de beslissing in kracht van gewijsde is ge
gaan. 

(3) Ten aanzien van de uitvoerbaarver
klaring, als bedoeld in lid 1, zijn de artikelen 
27 tot en met 32 van de Wet van 12 Juni 
1909 (Staatsblad No. 141) en artikel a der 
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nung Nr. 1g5/x940.. entsprechende Anwen
dung. 

§ 4. 
' (1.} F:ilr djeJ;l_ey;illjgung -des Armenrech

tes stehen deutsche Staatsangehorige und 
Angehorige des Protektorats Bohmen und 
Mahren Niederlandem gleich. 

(2) Deutsche Staatsangehorige und _An
gehorige des Protektorats Bohmen und Mah
ren, die nicht Einwohner der besetzten nie
derlandischen Gebiete sind, haben ihrem 
Gesuch um Bewilligung des Armenrechts 
eine durch die dafiir zustandige Behorde 
ihres Wohnsitzes abgegebene Erklarung iiber 
ihre Vermogenslage beizufiigen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. · · · · 
Den Haag, am 12. Dezember 1941. 

Der G.-S. im Min. fiir Justiz, 
SCHRIEKE. 

N°. 231. 

u. Dezember r94z. VERORDNUNG der 
Generalsekretare in den Ministerien fiir 
Finanzen und fiir Handel, Gewerbe und 

.S<chiffahrt, wodurch die Devisenvor- . 
· ' schrift 1. aufgehoben wird. (Verord_nungs

blatt,_ Stuck 51.)_ 

Auf Grund des § 80 der Devisenverord
nung 1941 und gemass den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars fiir die besetzten niederlandischen Ge-. 
biete wird verordnet: 

§ I, 

Die Devisenvorschrift I (Nr. 67/1940) in 
der Fassung d~-r Verordhung Nr. 207/I.940 
wird aufgehoben. 

§ 2. 

Piese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-
ki.indung in Kraft. · · 

. Oen Haag, am 1i . Dezember 1941. 
Der G.-S. im Min. fiir Finanzen (mit der 

J Wahrnehmung der Geschi:iite beau!- . 
tragt), , 

M. M. ROST -VAN TONNINGEN'. • 

Der G.-S. im Min. fiir Handel, Gewerbe' 
· and Schiffalirt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

· .. · .. 

Verordening No. ·195/1940 van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 4 . 
. (1) Voor de toepassing van de bepalin

gen betreffe.i:ide de t9elating om kosteloos of 
tegen verminderd tarief te procedeeren wor
den personen van Duitsche nationaliteit of 
van de nationaliteit van het Protectoraat 
Bohemen en Moravie met Nederlanders ge
lijkgestel\i. 

(2) Personen van Duitsche nationaliteit 
of van de nationaliteit van het Protectoraat 
Bohemen en Moravie, die niet tevens inwo
ners van het bezette Nederlandsche gebied 
zijn, dienen bij hun verzoek om toegelaten 
te worden tot kosteloos of tegen verminderd 
tarief procedeeren een door de daartoe be
voegde autoriteit van hun woonplaats afge
geveri verklaring omtrent hun geldelijke om
standigheden over te leggen. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
•s:Gravenhage, 12 December 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
. - SCHRIEKE, 

N•. 231. 

12 December z94z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en v:an Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart tot intrek
king van het Deviezenbesluit I . (Veror
deningenblad, Stuk 51.) 

Ingevolge artikel 80 van het. Deviezenbe
siuit 1941 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. i/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaa!d: . 

Artikel r. 
_Het Deviezenbesluit I (No. 67/1940), .zoo

al_s dit is gewijzigd bij Besluit. No. 207/1940, 
wordt ingetrokken. 

Artikel 2. 
~Dit besluit _treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. . 
's-Gravenhage, 12 ' December 1941 . 

De waarnemend S .-G. van het Departe
meni van Financien, 

M. M . ROST VAN TONNJNGEN. 

., 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

. Nijverheid en Scheepvaart, · 
H. M. HIRSCHFELD. 

•• - I 
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VERORDENINGENBLAD 1941 

ALPHABETISCH REGISTER 

Verord. n ° . 
Aanmeldlng jo{len. 

6 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den aanmeldingsplicht van p er
sonen van geheel of gedeeltelijk joodschen 
bloede. (Stuk 2). 10 Januari. 

Abolltle en gratle. 
1 Decreet van den Flihrer betreffende de 

uitoefening v an het recht van abolitie en 
van gratie in het bezette Nederlandsche 
gebied (Rijkswetblad, dee! I, biz. 1644) . 
(Stuk 1) . 20 D ecember 1940. 

2 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie. (Stuk 1) . 

6 Januari . 
AdmlnJstratlef r echt. 

36 Eerste v erordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende buitengewone maatre
gelen op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied. (Stuk 8) . 1 Maart. 

3 7 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
8). 1 Maart. 

43 Zevende Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
9.) S M aart . 

45 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
9.) S Maart. 

90 Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 108/i940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied) . (Stuk 21). 

16 Mei. 
96 Decreet van den Rijkscomrnissaris v oor 

het bezette N ederlandsche gebied ter uit
voering van de E erste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en adrninistratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
22). 17 Mei. 

98 Verordening van den Rijkscornrnissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 108/1940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere rnaatregelen op adrnini
stratiefrechtelijk gebied) . (Stuk 23). 

23 Mei. 
152 Achtste Verordening van den R ijkscom

missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administr.atiefrechtelijk gebied . (Stuk 
33.) II Augustus. 

197 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
van de Verordening No. 108/i940 (Vierde 
Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied). (Stuk 44.) 22 October. 

212 Vierde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver 
ordening No. 108/i940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere administra
tiefrechtelijke m aatregelen). (Stuk 47.) 

22 November. 
227 Vijfde v erordening van den Rij kscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende aanvulling van de Ver
ordening No. 108/1940 (Vierde Verorde
ning betreffende bijzondere administra
tiefrechtelijke maatregelen). (Stuk 51). 

Amerlkaansch Yermogen. 
19 D ecember. 

143 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende Amerikaansche vermogenswaar
den. (Stuk 31.) 25 Juli. 

177 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende aanmelding van vermogenswaar
den, toebehoorende aan de Vereenigde 
Staten van Amerika, aan hen, die de na
tionalitei t der Vereenigde Staten v an 
Arnerika bezitten of aan bepaalde andere 
personen. (Stuk 38) . 11 September. 

Arbeld. 
64 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departernent van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit ingevolge de Verordening No. 
8/i 940 betreffende het beperken van werk 
(Besluit No. 9/J940). (Stuk 13). 

1 Maar-t. 
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94 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van den arbeids
vrede. (Stuk 22). 19 Mei. 

200 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende regeling betreffende het doen 
verrichten van arbeid in joodsche huis
houdingen. (Stuk 44.) 22 October. 

Arbeltls<llenst. 
97 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den Nederlandschen Arbeids
dienst (Arbeidsdienstverordening). (Stuk 
23). 23 Mei. 

9~ Verordening · van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. ro8/r940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied). (Stuk 23). 

23 Mei. 
Arbeltlswet. 

n4 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van eenige bepalingen 
op het gebied van het bedrijfsleven en van 
het arbeidsrecht. (Stuk 26). 26 Juni. 

Artlllerle-lnrlch tin gen. 
125 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de oprichting van een naam
looze vennootschap ,,N.V. Nederlandsche 
Machinefabriek , ,Artillerie-Inrichtingen"". 
(Stuk 28). 24 Juni. 

Artsenverordening. 
226 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Nederlandsche artsen (Art
senverordening). (Stuk 51). 19 December. 

Bank- en credletwezen. 
225 Besluit van den Secretaris-Generaal 

vonr Bijzondere Economische Zaken en 
van de Secretaris-Generaal van de Depar
tementen van Financien, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
bank- en credietwezen. (Stuk 50). 

16 D ecember. 
Betlrij rsleven. 

89 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet D epartement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart tot aanvulling van het Be
slui t No. 206/1940 betreffende den opbouw 
van een zelfstandige organisatie ter ont
wikkeling van het bedrijfsleven. (Stuk 20). 

8 Mei. 
Betlrijfsultoefenln g. 

107 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende het verleenen van een vergun
ning, als bedoeld in § s van de Duitsche 
wet tot bestrijding van arglistige aanval
len jegens den Staat en partij en tot be
scherming van de partijuniformen. (Stuk 
25). 18 Juni. 

n9 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij, houdende bepalingen be
treffende het vestigen, uitbreiden en ver
anderen van bedrijven. (Stuk 26). 24 Juni. 

198 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de regeling van het uitoefenen 
van een beroep door joden. (Stuk 44.) 

22 October. 
Belernrnerlngenwet Prlvaatrecht. 

5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Waterstaat, :van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Stuk r). 19 December 1940. 

Belernrnerlngenwet Verortlenlngen. 
5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Stuk r). 19 December 1940. 

Betaalmldtlelen. 
206 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende de circulatie van 
niet-geautoriseerde betaalmiddelen. (Stuk 
46.) 21 October. 

· Betallng·sverkeer. 
78 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette N ederlandsche gebied, 
waarbij de Verordening No. 48/r940, hou
dende wijziging vari den koers voor het om
rekenen van rijkscredietkasbiljetten 
(Reichskreditkassenscheine) tot guldens, 
gewijzigd wordt. (Stuk 16.) 23 April. 

84 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het buiten omloop stellen en het 
innemen van rijkscredietkasmunten. (Stuk 
19) . 8 Mei. 

III Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departemcnt van Financien, houdende 
aanvuHing van het Besluit No. 203/1940 
betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en ef-

c,o fecten. (Stuk 25). 29 Mei. 

Bewljsmltltlelen. 
184 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie, houdende 
voorzieningen ten aanzien van door oor
logsgeweld verloren gegane bewijsmidde
len. (Stuk 39). 15 September. 

Bloscoo1nvet. 
9 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie nopens de zooge
naamde nakeuring van films en het toe
laten van personen beneden zekere leef
tijdsgrens bij voorstellingen. (Stuk 2). 

2 December 1940. 
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I65 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Binnenlandsche Za
ken en van Justitie betreffende de rege
ling van het Filmwezen (Filmbesluit 
I94I). (Stuk 35) . 20 Augustus. 

Bosch-, helde- en veenbranden. 
no Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Landbouw en Visscherij 
ter voorkoming van gevaar voor bosch-, 
heide- en veenbrand (Besluitbosch-,heide
en veenbranden). (Stuk 25). I2 Juni. 

Boschwezen. 
93 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, VVetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. (Stuk 2I). · 5 Mei. 

Bouwnljverheid. 
4 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Financien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de Bouwnijver
heid. (Stuk I) . 23 December I940. 

Brandweer. 
57 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende het brandweerwezen (Be
sluit Brandweerwezen). (Stuk n.) 

19 Maart. 
Bultenlaudsch verkeer. 

I55 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 6/1940 betreffende bet in- en uitrei
zen. (Stuk 34.) II Augustus. 

Burgerlljke Rechtsvorderlng. 
230 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
ontheffing van de verplichting tot zeker
heidstelling voor proceskosten en betref
fende de toelating om kosteloos of tegen 
verminderd tarief te procedeeren van per
sonen van Duitsche nationaliteit of van de 
nationaliteit van het Protectoraat Bohe
men en Moravie. (Stuk 51). 12 December. 

229 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het Departement va~ Justitie tot wijziging 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering met het oog op beslag onder 
derde. (Stuk 51). . I3 December. 

Burg·erlljke Stand. 
38 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de voltrekking van hef huwelijk 
van mannelijke personen van Duitsche na
tionaliteit in het bezette Nederlandsche 
gebied en daarmede verband houdende 
aangelegenheden. (Stuk 8) . 28 Februari. 

39 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende bepalingen omtrent den bur
gerlijken stand van Duitschers in het be
zette Nederlandsche gebied. (Stuk 8). 

28 Februari. 
40 Bekendmaking van den Rijkscommissa

ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het aantal der ambtenaren van 
den Duitschen burgerlijken stand, het ge
bied, waarbinnen zij hun werkzaamheden 
uitoefenen, en de plaats, waar zij bureel 
houden. (Stuk 8). 28 Februari. 

181 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende huwelijken van Nederlanders, 
die tot de Duitsche Weermacht, de .,Waf
fen-SS" of het Vrijwilligerslegioen Neder
land behooren of zullen behooren. (Stuk 
39). 18 September. 

189 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
vervanging van voor de voltrekking des 
huwelijks over te leggen stukken. (Stuk 
41). 1 October. 

228 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Binnenlansdche Zaken over het opmaken 
van akten betreffende het overlijden van 
militair personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. (Stuk 51). 

16 December. 
Burg·erlijk W etboek. 

164 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
wettiging van kinderen van Nederlandsche 
militairen. (Stuk 35). 13 Augustus. 

Civiele standrecht. 
55 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het afkondigen van het civiele 
standrecht. (Stuk 11.) 19 Maart. 

Commlssarlssenbelastlng. 
106 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de commissarissenbelasting (Besluit op 
de Commissarissenbelasting 1941). (Stuk 
24). 29 Mei. 

Defensleschade. 
141 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheid van het Depar
tement van Financien op het gebied der 
zoogenaamde defensieschade. (Stuk 31.) 

25 Juli. 
207 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de afwikkeling van defensieschadeza
ken. (Stuk 46.) 8 October. 

Devlezenverkeer. 
34 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij betreffende niet 
geregistreerde Duitsche effecten. (Stuk 7). 

24 Februari. 
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35 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de de aangifte van buitenlandsche vorde
r ingen en andere niet in effecten be
lichaamde buitenlandsche waarden. (Stuk 
7). 25 Februari. 

63 Beslui t van de S ecretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Justitie , van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de regeling 
van het deviezenverkeer (Deviezenbesluit 
1941). (Stuk 13). 26 Maart. 

65 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de opheffing van de deviezen
grens tusschen het Duitsche R ijk en het 
bezette Nederlandsche gebied. (Stuk 14) . 

31 M aart. 
77 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied , 
houdende aanvulling en wijziging van de 
Verordening No. 37/1940 betreffende 
maatregelen op het gebied van de bescher
ming van deviezen, belastingen en douane
rechten. (Stuk 16.) 23 April. 

n6 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de aanbieding van buitenland
sche effecten. (Stuk 26). 20 Juni. 

231 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
tot intrekking van het Deviezenbesluit I. 

(Stuk 51) . 12 D ecember. 

DlenstbetrekkJngen en -verrlchtlngen. 
42 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de verplichting tot het verrich
ten van diensten en betreffende de beper
king ten aanzien van het veranderen van 
betrekking. (Stuk 8.) 28 Februari. 

Dlstrlbutlewet. 
14 Derde verordening van den Rijkscommis

saris -voor het bezette Nederlandsche ge
bied ter aanvulling van de Verordening 
No. 51/i940 betreffende het invoeren van 
distributiekaarten en distributiebons voor 
de Duitsche Weermacht voor den aankoop 
van levens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is . (Stuk 
3). 14 Januari. 

19 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart• ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van diverse 
goederen, benoodigd of vervaardigd in de 
chemische industrie). (Stuk 4). 

20 Januari. 
25 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van plantaar
dige vezels). (Stuk 5). 23 Januari. 

16 Eerste Verordening van den R ijkscom-

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
van de Verordening No. 60/1940 betreffen
de het invoeren van distributiekaarten 
voor de Duitsche weermacht voor den 
aankoop van geweven stoffen en schoen
waren, die onder de d istributie vallen of 
waarvan het gebruik in het algemeen ver
boden is. (Stuk 4). 24 Januari. 

46 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, houdende wijziging 
van de Beschikking No. 243/i940 ingevol
ge de Distributiewet 1939 (distributie van 
gasgeneratoren). (Stuk 9.) 24 F ebruari. 

54 B eschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, houdende wijziging van de Be
schikking No. 143/1940 ingevolge de Dis
tributiewet 1939 (distributie van vleesch 
en vleeschwaren). (Stuk 10.) 4 Maart. 

76 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van L andbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van gevogelte). (Stuk 15.) 

4 April. 
75 Beschikking van C:en Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
( distributie van melk) . (Stuk 15.) 

5 April. 
70 Vierde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter aanvulling van de Verordening 
No. 51/i940 betreffende het invoeren van 
distributiekaarten en distributiebons voor 
de Duitsche weermacht voor den aankoop 
van levens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Stuk 
15.) 8 April. 

82 B eschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de D istributiewet 1939 
(distributie van aardappelen). (Stuk 17). 

23 April. 
85 Vijfde verordening van den Rijkscommis

saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied ter aanvulling van de Verordening No. 
51/i940 betreffende het invoeren van dis
tributiekaarten en distributiebons voor de 
Duitsche Weermacht voor den aankoop 
van levens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Stuk 
19). 8 Mei. 

n2 Tweede beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart, houden
de wijziging v an de Beschikking No. 243/ 
1940 ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van gasgeneratoren) . (Stuk 
25). 4 Juni. 

129 Beschikking van den S ecretaris-Gene
raal van het Departement van Landbou.w 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van mager melkpoeder). · 
(Stuk 29) . 9 J uni . 
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128 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van jam e. d .). (Stuk 
29). 8 Juli . 

12 7 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van H andel, 
N ijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 ( distributie van goud 
en zilver). (Stuk 29). i1 Juli. 

126 Zesde verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter aanvulling van de Verordening 
No. 51/i940 betreffende het invoeren van 
distributiekaarten en distributiebons voor 
de Duitsche Weerrnacht voor den aankoop 
van levens- en voedermiddelen, die onder 
de distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Stuk 
29). 14 Juli . 

146 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departernent van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
D istributiewet 1939 (distributie van hout
producten). (Stuk 31.) 15 Juli. 

187 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van uit 
ijzer, staal of non-ferro rnetalen vervaar
digde voorwerpen ). (Stuk 40). 

19 September. 
Directe belastlngen. 

1 71 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departernenten van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken ter voorko
ming van dubbele belasting op het gebied 
der directe belastingen met betrekking tot 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
protectoraat Bohemen en Moravie. (St uk 
36) . 28 Augustus. 

Divldendbelastlng·. 
117 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departernent van Financien betref
fende de dividendbelasting (Besluit op de 
D ividendbelasting 1941). (Stuk 26) . 

24 Juni. 
.Dlvhlendbeperklng. 

170 Besluit van den Secretaris-Generaal 
voor bijzondere economische zaken en van 
de Secretarissen-Generaal van de Depar
ternenten van Fin ancien en van Justitie 
betreffende de dividendbeperking (Besluit 
op de Dividendbeperking 1941) . (Stuk 
36). 15 Augustus. 

Doelcorporatles. 
29 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti
kelen 12g tot en met 146 van de gerneen
t ewet geregelde mogelijkheid tot vorming 
van doelcorporaties. (Stuk 6). 

29 Januari. 
Dultscbe effecten. 

150 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van H andel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende Duitsche effecten. (Stuk 32.) 

21 Juli. 

Dulven. 
140 Verordening van den Rijksce,mmissaris 

voor bet bezette Nederlandsche gebied be
t reffende het houden van duiven. (Stuk 
31.) 25 Juli. 
Economlscb Sanctlebeslult. 

1 74 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Handel, Nijverheid en 
Scbeepvaart en van Justitie betreffende 
sancties op overtreding van verschillende 
wettelijke maatregelen, rakende bet eco
nomiscbe !even (Economisch Sanctiebe
sluit 1941). (Stuk 37). 23 Augustus. 

Effectenvernleuwlngsbeslult. 
33 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie tot regeling van de vervan
ging van waardepapieren, welke verloren 
gegaan dan wel in die mate gescbonden 
zijn, dat zij onverhandelbaar zijn geworden 
(Effectenvemieuwingsbesluit 1941). (Stuk 
7). 13 J anuari. 
:Films. 

132 Besluit van den Secre~aris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlicbting en 
Kunsten betreffende het verplichtend stel
len van de vertooning van bt,paalde films. 
(Stuk 30). 9 Juli. 

165 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Volksvoorlich
ting en Kunsten, van Binnenlandsche Za
ken en van Justitie betreffende de rege
ling van het Filmwezen (Filmbesluit 
1941) . (Stuk 35). 20 Augustus. 
Fluancleele verboudlng·. 

31 Besluit van de Secretarissen- Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Binnenlandscbe Zaken en van Sociale Za
ken, tot verlenging van den geldigheids
duur en tot wijziging der wet van 4 Maart 
1935, S. 76, en van eenige met die wet 
verband houdende wetten, alsmede tot re
geling voor de begrootingsjaren 1940 en 
1941 van de gevolgen voor het Werkloos
heidssubsidiefonds van de vervanging van 
de bestaande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. (Stuk 
6). 5 Februari. 
Geblokkeerde Markenbelastingbeslult. 

66 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bet in bet Duitsche Rijk belegde 
Nederlandscbe kapitaal ( Geblokkeerde 
Markenbelastingbesluit 1941). (Stuk 14). 

31 Maart. 
169 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de opheffing van het Geblok
keerde Markenbelastingbesluit 1941. (Stuk 
36). 29 Augustus. 
Gemeentebestuur. 

29 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Binnenlandsche Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti
kelen 129 tot en met 146 van de gemeen
tewet geregelde mogelijkheid tot vorming 
van doelcorporat ies. (Stuk 6). 

29 J anuari. 
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30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Financien en 
v~n Binnenlandsche Zaken tot regeling 
voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6). 4 Febrnari. 

36 Eerste verordening van den Rijkscom
missaris -.,oor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende buitengewone maat!e
gelen op staats- en administratiefrechtelijk 
gebied. (Stuk 8). 1 Maart. 

3 7 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van cie Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
8). 1 Maart. 

45 Decreet van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
9.) 5 Maart. 

96 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Eerste Verordening betref
fende buitengewone maatregelen op staats
en administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
22). 17 Mei. 

152 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
33.) 11 Augustus. 

Goederenverkeer. 
162 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de prijsvorming met betrekking 
tot het goederenverkeer met het Duitsche 
Rijk. (Stuk 35). 22 Augustus . 

Heffingen. 
144 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de heffing van rechten t en be
hoeve van de Duitsche K amer van Koop
handel voor Nederland (Centraal Bureau 
voor opdrachten voor het b~zette Neder
landsche gebied). (Stuk 31.) 25 Juli . 

Huurbescherming. 
Bx Besluit van d e Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken, houdende bepalin
gen in verband met het eindigen van huur 
van onroerende goederen (Huurbescher
mingsbesluit 1941). (Stuk 17) . 25 April. 

Hypotheken. 
23 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie e n van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. (Stuk 5). _ 

5 Februari. 
Idcntlflca.tle. 

186 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van J ustitie, houdende wij -

ziging van het Besluit No. 132/r940 be
treffende identificatieplicht. (Stuk 40). 

13 S eptember. 
Inkomstenbelastiug. 

104 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Finanden betreffen
de het invoerer: v an het Besluit op de In
komstenbelasting 1941 (lnvoeringsbesluit 
Inkomstenbelasting 1941). (Stuk 24). 

29 Mei. 
105 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de inkomstenbelasting (Besiuit op de 
Inkomstenbelasting 1941) . (Stuk 24). 

29 Mei. 
Invallditeits- en ouderdomsverzekering. 

159 Besluit van de Secretarissen-Ge neraa l 
va~ de Depa:-tementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende tijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzeke
ringsrenten met een bijzonderen toeslag. 
(Stuk 34). 9 Juli . 

Iuvoerrechten en accljnzen. 
53 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de verhooging van den tabaksaccijns. 
Stuk 10.) 28 Februari. 

,Taar- en streekbeurzen. 
24 Besluit van den Secreta ris-Generaal van 

het Departem ent van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende jaarbeurzen 
en streekbei.nzen. (Stuk 5) . 22 Januari. 
Jacht. 

93 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. (Stuk 21 ). 5 Mei. 
Jacbtwet. 

151 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat
regelen ter bestrijding van de strooperij 
en van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de J acht
wet 1923. (Stu k 32.) 8 Augustus. 
Joo1lsclt grondbezit. 

154 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het joodsche grondbezit. (Stuk 
34.) II Augustus. 
Joo1lsch v.ermogen. 

148 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de behandeling van het joodsche 
geldelijke vermogen. (Stuk 32.) 

8 Augustus. 
180 Verordenin g van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende verbindendverklaring voor het 
bezette Nederlandsche gebied van een be
schikking van den Rijksminister van Eco
nomische Zaken betreffende het blokkee 
ren van het hinnenlandsch vermogen van 
de naar Nede rland geemigreerde joden . 
(Stuk 39) . 18 September. 
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J ournallsten beslult. 
83 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het beroep van jour
nalist (Joumalistenbesluit). (Stuk 18). 

2 Mei. 
Kamers v. J{ooph. en Fabr . 

.223 Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart in zake de samen
stelling, inrichting en bevoegdheid van de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(Besluit op de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken) . (Stuk 50). 25 November. 

Kartelbeslult. 
208 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit). (Stuk 46.) 5 November. 

Koophandel. 
144 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de heffing van rechten ten be
hoeve van de Duitsche Kamer van Koop
handel voor Nederland (Centraal Bureau 
voor opdrachten voor het bezette Neder
landsche gebied). (Stuk 31.) 25 Juli . 

-x72 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven
nootschappen (Liqui_datiebesluit 1941). 
(Stuk 36). 4 Augustus. 

Kultuurkamer. 
.2II Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Nederlandsche Kultuurka
mer. (Stuk 47.) 22 November. 

Kultuurraad. 
210 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den Nederlandschen Kultuur
raad. (Stuk 47.) 22 November. 

Landbouw. 
102 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de aangifte en de behandeling 
van landbouwgronden in joodsche handen. 
(Stuk 24). 27 Mei. 

Laud en Tulnbouwongevallenwet. 
173 Besluit van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet I92I en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet I922, 

alsmede van het Besluit No. 13/194I be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds. (Stuk 36). 

18 Augustus. 
Land stand. 

-x96 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de oprichting van den Neder
landschen Landstand. (Stuk 44). 

2:, October. 

197 Derde Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijziging en aanvulling 
van de Verordening No. 108/1940 (Vierde 
Verordening betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk ge
bied). (Stuk 44.) 22 October. 

Legallsatle. 
u2 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de legalisatie van akten. (Stuk 
28). 5 Juli. 

Llquldatiebeslult. 
172 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamiooze ven
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941). 
(Stuk 36). 4 Augustus. 

Loonbelastlng. 
157 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houden
de wijziging en aanvulling van het Besluit 
op de Loonbelasting I940. (Stuk 34). 

Luchtbeschermlng. 
29 Juli. 

59 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nedcrlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. II3/1940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming, en van de Verordening No. 188/1940 
betreffende vaststelling van den tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen. (Stuk 12). 24 Maart. 

182 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordeningen 
No. II3/1940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming en No. 1.18/I941 betreffende de 
handhaving van de openbare orde. (Stuk 
39). 18 September. 

Lu eh tbeschermlug·son gevallcnfou tls. 
13 Besluit van de S ecretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken betreffende 
de instelling van een Luchtbeschermings
ongevallenfonds. (Stuk 2). 3 Januari. 

173 Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
alsmede van het Besluit No. 13/1941 be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds. (Stuk 36). 

Metalen. 
18 Augustus. 

108 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de inlevering van metalen. (Stuk 
25). 18 Juni. 

1\Illltalre Zaken. 
32 Tweede uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De-



M-0 A.LPHABETISCH REGISTER 1941 590 

partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 6) . 

g December, 1940. 
176 Derde uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement va n D efensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 3 7). 10 F ebruari. 

56 B esluit van d.en Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbrenging van aanhangige st rafza
ken n aar den gewonen strafrechter. (St uk 
11.) 19 M aart . 

68 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 220/1940 betreffende de 
verbeurdverklaring van wapens , munitie 
en springstoffen. (Stuk 14.) 31 Maart. 

100 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende buitengewone maatregelen voor 
de kustverdediging. (Stuk 23). 23 Mei. 

136 Verordening van den Rij kscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende eenige sociale voorzieningen ten 
behoeve van vrijwilligers bij de Duitsche 
Weermacht, bij de ,,Waffen-SS" en bij het 
Vrijwilligerslegioen Nederland. (Stuk 31). 

25 Juli . 
179 Vierde uitvoeringsbesluit v an het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en b urgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 38) . .3 September. 

191 Vijfde uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlij k personeel 
der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. (Stuk 41) . 23 September. 

202 Verordening van den Rij kscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling der Verordening No. 
136/x941 betreffende den dienst van Ne
derlanders bij de Duitsche Weermacht, de 
,,Waffen-SS" of het Vrijwilligerslegioen 
Nederland. (Stuk 45.) 24 October. 

228 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken over het opmaken 
van akten betreffende het overlijden van 
militair personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. (Stuk 51). 

16 December. 
Mlnlsterleele Departementen. _ 

141 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be-

treffende de bevoegdheid van het Depar
tement van Financien op het gebied der 
zoogenaamde defensieschade. (Stuk 31.) 

25 Juli. 
Motorrljtulgen. 

192 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende intrekking van de Verordening 
No. 73/1940 betreffende de snelheid van 
motorrijtuigen. (Stuk 42). 

20 September. 
220 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat ter ver
zekering van het beschikbaar zijn van mo
torrijtuigen (Besluit Standplaats Motor
rijtuigen 1941, 1). (Stuk 49). 

2-0 November. 
Natlonaal Plan. 

91 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen vanBinnenlandsche 
Zaken , van Financien, van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissche
rij betreffende de instelling van een Rijks
dienst voor het Nationale Plan. (Stuk 21). 

Y5 Mei. 
go Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende aanvulling van de Verordening 
No. 108/x 940 (Vierde Verordening betref
fende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied) . (Stuk 21). 

16 Mei. 
N ederlanderschap. 

133 Eerste verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het Nederlanderschap. (Stuk31 ) . 

25 Juli . 
134 Tweede Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het Nederlanderschap. (Stuk31). 

25 Juli . 
147 Derde Verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende eenige bepalingen ter 
zake van het Nederlanderschap. (Stuk 
32 .) 8 Augustus. 

Omzetbelastlng. 
n8 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit op 
de Omzetbelasting 1940 (No. 242/1940). 
(Stuk 26). 20 Juni. 

Ondernemlngen. 
48 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezett e Nederlandsche gebied be
treffende de behandeling van ondernemin
gen, welke aangegeven dienen te warden. 
(Stuk 10.) 12 Maart. 

58 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treff ende het vervreemden van onderne
mingen en bedrijven aan buitenlanders. 
(Stuk 12.) 24 M aart. 
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Onderwljs. (Hooger) 
27 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende joodsche studenten. (Stuk 6). 

II Februari. 
28 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming ter uitvoe
ring van de Verordening No. 27/r941 be
treffende joodsche studenten. (Stuk 6). 

II Februari. 
62 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
handhaving der orde onder de studenten 
aan universiteiten en hoogescholen in het 
bezette Nederlandsche gebied. (Stuk 13) . 

26 Maart. 
73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Stuk 15.) 8 April. 

79 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel,Nijverheid enScheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften. 
(Stuk 16.) 19 April. 

137 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31). 25 Juli. 

153 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het bestuur der universiteiten 
en hoogescholen. (Stuk 34.) 13 Augustus. 

163 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Verordening No. 153/1941 
betreffende het bestuur der universiteiten 
en hoogescholen. (Stuk 35). 22 Augustus. 

185 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. (Stuk 39). 5 September. 

214 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter uit
voering van de Verordening No. 153/1941 
betreffende het bestuur der universiteiten 
en hoogescholen. (Stuk 48.) 22 November. 
On1lerwljs. (JUlddelbaar) 

73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Stuk 15.) 8 April. 

79 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel,:Nijverheid enScheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften_ 
(Stuk 16.) 19 ApriL 

137 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied. 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31). 25 Juli. 

185 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. (Stuk 39) . 5 September. 
Onllerwljs. (Lager) 

73 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. (Stuk 15.) 8 April. 

79 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap ::n Cultuurbescherming, van 
J ustitie, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende de gelijkstelling van getuigschriften. 
(Stuk 16.) 19 April. 

137 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen op het gebied van 
het bijzonder onderwijs. (Stuk 31). 25 Juli. 

185 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/1941 betreffende de gelijkstelling van 
~etuigschriften. (Stuk 39). 5 September. 
Ougevallenwet. 

173 Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken tot 
wijziging der Ongevallenwet 1921 en der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
alsmede van het Besluit No. 13/r 941 be
treffende de instelling van een Luchtbe
schermingsongevallenfonds. (Stuk 36) . 

Ontelgenlng. 
18 Augustus. 

86 Besluit van de Secretarissen- Generaal van 
de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit No. 
234/1940 tot regeling van de uitgestelde 
betaling bij onteigeningen, als bedoeld in 
artikel 7 van het Besluit No. 168/1940 tot 
regeling van de onteigening ingevolge ar
tikel 5 van het besluit betreffende den We
deropbouw (II). (Stuk 19). 15 April. 
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Oorlogsgedenkteekenen. 
17 Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende oorlogsgedenkteeke
nen. (Stuk 4). 20 Januari . 

Oorlogsgeweld. 
.:n Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het schadeloosstellen van Duit
schers ter zake van door oorlogsgeweld 
veroorzaakte schade aan goederen. (Stuk 
5). 7 Februari. 

Opoouwtlienst. 
:99 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de ontbinding van den Neder
landschen Opbouwdienst. (Stuk 23). 

23 Mei. 
01rnnbare orde. 

'95 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen tot handhaving van 
de openbare orde. (Stuk 22). 19 Mei. 

.IJ8 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handhaving van de openbare 
orde. (Stuk 31.) 25 Juli. 

.I82 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordeningen 
No. u3/1940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming en No. 138/1941 betreffende de 
handhaving van de openbare orde. (Stuk 
39). 18 September. 

Openbare registers. 
203 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende de overschrijving 
en inschrijving van stukken in de openbare 
registers. (Stuk 46.) 25 October. 

Openbare zedelijkheid. 
1:83 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Sociale Zaken betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. (Stuk 39). 

15 September. 
Paartlenfokkerlj. 

72 Besluit van de Secretaris-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij ter bevordering 
van de paardenfokkerij. (Stuk 15.) 

4 April. 
Pachtbeslult. 

215 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Landbouw en Visscherij en van Financien 
tot regeling van de pacht (Pachtbesluit) . 
(Stuk 48.) 12 November. 

Pachtwet. 
8 B esluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij over artikel 7 der 
Pachtwet. (Stuk 2). 14 December 1940. 

149 Tweede besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Jus-

titie en van Landbouw en Visscherij ten 
aanzien van monde!inge pachtovereen
komsten. (Stuk 32.) 25 Juli. 

Partljen. 
120 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende ontbinding van parlementaire 
partijen. (Stuk 27) . 4 Juni. 

Pers. 
188 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en 
van Volksvoorlichting en Kunsten, hou
<iende wijzigi!:,g van de Verordening No. 
103/r940, teneinde de economische onaf
hankelijkheid der pers te verzekeren. 
(Stuk 41). 24 September. 

P ersoon sbewijze n. 
92 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende aanvulling van het Besluit 
Persoonsbewijzen (Besluit No. 197/1940) . 
(Stuk 21) . 7 Mei . 

Posterij en giro. 
67 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de organisatie van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie. (Stuk 14). 31 Maart. 

Prestatles. 
7 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het opleggen van prestaties. 
(Stuk 2). 11 Januari. 

Provinclaal bestuur. 
30 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken tot regeling 
voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6) . 4 Februari. 

152 Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
33.) II Augustus. 

Prljsaand uldln!;'• 
87 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departem enten van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij en van Waterstaat over het prijzen 
van goederen en diensten. (Stuk 19). 

Prijsbeheerschln gsbesluit. 
24 April. 

II Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van H andel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Justitie, 
houdende bepalingen omtrent s traffen en 
strafvorderiµg bij overtreding van prijs
voorschriften (Prijsbeheerschingsbesluit). 
(Stuk 2). 7 Januari . 
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Prijsvormlng. 
167 Besluit van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Handel, 
Nijverbeid en Scbeepvaart, van Land
bouw en Visscberij, van Waterstaat, van 
Binnenlandscbe Zaken en van Financien 
betreffende prijsvorming (Prijsvormings 
besluit). (Stuk 35). 9 Augustus. 

Radio. 
26 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor bet bezette Nederlandscbe gebied be
treffende bijzondere bescbermingsmaatre
gelen op bet gebied van den radio-omroep. 
(Stuk 6) . 11 F ebruari. 

49 Tweede Verordening van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandscbe 
gebied, boudende maatregelen op bet ge
bied van den N ederlandschen radio-om
roep. (Stuk 10.) 12 Maart. 

222 Verordening van den R ijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied, 
boudende bet verbod om te bescbikken 
over radio-ontvangtoestellen. (Stuk 50). 

Rechtsposltle personeel. 
15 D ecemb er. 

124 Instructie van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied be
treffende de verzorging van ontslagen 
a m b tenaren. (Stuk 28). 5 Juli. 

Recbtswezen. 
15 T weede uitvoeringsbesluit van den Se

cretaris-Generaal van bet D epartement 
van Justitie ingevolge de Verordening No. 
13/I940 betreffende maat, egelen ten aan
zien van de bescberming van scbuldena
ren, van de burgerlijke en stra frecbtsple
ging, alsmede van bet administratieve 
recbt, met bet oog op de sinds 10 Mei 1940 
ingetreden bijzondere omstandigbeden. 
(Stuk 3 ) . 6 December 1940. 

56 B esluit van den Secretaris-Generaal van 
bet D epartement van Justitie betreffe,nde 
de opbeffing van de mili taire gerecbten en 
de overbrenging van aanbangige strafza
ken naar den gewonen strafrecbter. (Stuk 
11.) 19 Maart. 

71 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet D epartement van Justitie met betrek
king tot de berecbting van strafzaken, ra
kende bet economiscbe !even. (Stuk 15.) 

7 April. 
1:23 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor bet bezette Nederlandscbe gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 52/1940 betreffende de Duitscbe recb
terlijke macbt voor strafzaken. (Stuk 28). 

5 Juli. 
:r30 Verordening van den R ijkscommissaris 

voor bet bezette N ederlandscbe gebied, 
boudende vaststelling van de ouderdoms
grens voor recbters. (Stuk 30) . 18 Juli . 

:r 56 Besluit van den Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Justitie, bou
,dende de instelling van vrederecbters en 
van een vredegerecbtsbof. (Stuk 34.) 

12 Augustus. 

' 205 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Justitie, boudende 
aanvulling van bet B esluit No. 156/1941 , 
boudende de instelling van vrederecbters 
en van een vredegerecbtsbof. (Stuk 46.) 

8 November. 
Reglstratle Dnltscbers. 

168 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied be
treffende de registratie der Duitscbers. 
(Stuk 36). 29 Augustus. 

Renteverzekerlng. 
6 1 Besiuit van den Secretaris-Generaal van 

bet D epartem ent van Sociale Zaken be
treffende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering t er zake 
van renteverzekering. (Stuk 12). 

20 Februari. 
Roode Krnls. 

44 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandscbe gebied be
treffende de bevoegdbeid van bet Depar
tement van Sociale Zaken op bet gebied 
der vrijwillige bulpverleening aan zieken 
en gewonden, beboorende tot bet leger, de 
vloot en de lucbtmacbt van oorlogvoeren
de staten. (Stuk 9.) 5 Maart. 

Rijksambtenaren en -werklleden. 
10 B escbikking van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Financien 
en van Binnenlandscbe Zaken betreffende 
toekenning van een tijdelijke toelage aan 
bet Rijkspersoneel en v erbooging van bet 
minimum van de kindertoelage, bedoeld 
in de artikelen 21 en 24 van het Bezoldi
gingsbesluit B u rgerlijke Rijksambtenaren 
1934. (Stuk 2). 27 December 1940. 

Rijksbelastlngen. 
3 0 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departem enten van Financien en 
van Binnenlandscbe Zaken tot regeling 
voor bet jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, bet gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar bet in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. (Stuk 6). 4 Februari. 

52 B esluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverbeid en 
Scbeepvaart, van Landbouw en Visscberij 
en van Kolonien betreffende de verplicb
ting tot aangifte en betreffende amnestie 
op bet gebied der belastingen en der de
viezen. (Stuk 10.) 10 Maart. 

74 B esluit van den Secretaris-Generaal van 
bet D epartement van Financien , houdende 
wijziging van het Besluit Nr. 52/ r94r be
treffende de verplicbting tot aangifte en 
betreffende amnestie op bet gebied der be
lastingen en der deviezen. (Stuk 15.) 

Rijwlelbelastlng. 
3 April. 

80 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Financien tot in
trekking van de Rijwielbelastingwet (Stbl. 
r924, No. 306). (Stuk 16). 21 April. 
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Sabotage. 
195 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
tot bestrijding van sabotagehandelingen. 
(Stuk 43). 16 October. 

Schade oorlogsgeweld. 
145 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie tot uitvoering van artikel 7, 
derde lid van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden. (Stuk 31.) 24 Juli. 

Scheepvaart. 
60 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart betreffen
de het herstel van de Rijn- en binnen
vaartvloot (Besluit Herstel Rijn- en Bin
nenvaartvloot I). (Stuk 12) . 6 Maart. 

50 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen betreffende het 
verkeer ter zee. (Stuk 10.) 12 )Vlaart. 

131 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de ins•elling van een Duitsch 
,,Seemannsamt" te Rotterdam. (Stuk 30). 

18 Juli. 
178 Besluit van de Secretarissen -Generaal 

van de Departementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart tot rege
ling van de uitkeering van koopsommen 
en vergoedingen ingevolge het Besluit 
Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot I (Be
slui t Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot 
II). (Stuk 38). 13 Augustus. 

209 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland (Binnenscheepvaart
besluit 1941). (Stuk 46.) 24 October. 

213 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling der Ver
ordening No. 50/r941, houdende maatrege
len betreffende het verkeer ter zee. 

22 November. 
Schuldbrleven. 

51 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende vergaderingen van houders van 
schuldbrieven aan toonder. (Stuk 10.) 

Sleepvaart. 
24 Januari. 

47 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de sleepvaart in 
het bezette Nederlandsche gebied. (Stuk 
9.) 25 Februari. 
Sport. 

103 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
het regelen van de sportbeoefening in Ne
derland. (Stuk 24). 29 Mei. 

Stemrnerleenlng bedrijven. 
219 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende steunverlee
ning aan stilgelegde bedrijven (Besluit 
steunverleening stilgelegde bedrijven). 
(Stuk 49.) 4 November .. 

Strafrecht. 
20 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de strafbaarheid van handelin
gen, in strijd met militaire of politievoor
schriften . (Stuk 5). 7 Februari . 

95 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen tot handhaving van 
de openbare orde. (Stuk 22). 19 Mei. 

135 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den dienst van Nederlanders bij 
de Duitsche Weermacht, de ,,Waffen-SS" 
of het Vrijwilligerslegioen Nederland. 
(Stuk 31). 25 Juli. 

183 Besluit van de Secretarissen-Generaal. 
van de Departementen van Justitie en van 
Sociale Zaken betreffende het toezicht op 
publieke vrouwen. (Stuk 39). 

15 September. 
190 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
verbeurdverklaring. (Stuk 41). 

1 October. 
Stra fvordcrin g. 

71 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie met betrek
king tot de berechting van strafzaken, ra
kende het economische !even. (Stuk 15.) 

7 April. 
88 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie met betrek
king tot het strafrechtelijk onderzoek in 
bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch !even. (Stuk 20). 10 Mei . 

204 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het B esluit No. 88/1941 
met betrekking tot het strafrechtelijk on
derzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch !even. (Stuk 46.) 

Strooperij. 
8 Novem ber. 

151 B esluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat
regelen ter best rijding van de strooperij 
en van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de Jacht
wet 1923. (Stuk 32.) 8 Augustus . 

Telefoou eu 'feleirrarle. 
67 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de organisatie van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie. (Stuk 14). 31 Maart. 

Uullevereoucern. 
121 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
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houdende verbindendverklaring voor het 
bezette Nederlandsche gebied van een be
schikking van den Gevolmachtigde voor 
het Vierjarenplan betreffende de benoe
ming van een Rijkscommissaris voor het 
Unileverconcem. (Stuk 28) . 5 Juli . 

Verbeurdverklarlng. 
:r 90 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
verbeurdverklaring. (Stuk 41). 

1 October. 
Verdedlglngsbelastlng. 

:r66 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van B innenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. (Stuk 35). 9 Augustus. 

Verdnlstering·. 
3 Tweede verordening van d en Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende wijzigingen en aanvul
lingen van de Verordening No. 34/r940 be
treffende het verduisteren. (Stuk 1). 

· 6 Januari. 
Vereenlglngen en stlchtlngen. 

41 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, ten 
einde te komen tot een herordening op het 
gebied van de niet commercieele vereeni
gingen en stichtingen. (Stuk 8). 

28 Februari. 
:r99 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het deelnemen van joden aan 
vereenigingen van personen en stichtingen 
zonder economisch doe!. (Stuk 44.) 

22 October. 
VereenJglng en vergaderlng. 

:ro9 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken tot wijziging van 
de Verordening No. 24/r940 ter verzeke
ring van de openbare orde in Nederland. 
(Stuk 25). 12 Juni. 

Verevenlngsbelastlng. 
158 B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende de vereve
ningsheffing (Besluit op de Verevenings
heffing 1941). (Stuk 34) . 6 Augustus. 

Verkeer. 
59 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. n3/r940 betreffende bijzondere maat
regelen ten behoeve van de luchtbescher
ming, en van de Verordening No. ,88/,940 
betreffende vaststelling van den tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen. (Stuk 12). 24 M aart. 

Vermogensbelasting. 
166 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. (Stuk 35). 9 Augustus. 

Vervoermlddelen. 
101 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de oprichting van een organisatie, welke 
den naam ,,Eigen Vervoerders Organisatie 
(E.V.O.)" draagt. (Stuk 23). 26 Mei. 

n3 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot wij
ziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
ingevolge de Verordening No. 15/r940 be
treffende het vervoer van personen en 
goc:,oeren (No. 38/r940). (Stuk 25). 

6 Juni. 
Verzekerlrigswezen. 

II5 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Justitie, houdende wijziging van het 
Besluit No. 213/1940 betreffende bijzon
dere maatregelen op het gebied van het 
verzekeringswezen. (Stuk 26). 26 Mei. 

218 Besluit van den Secretaris-Generaal 
voor Bijzondere Economische Zaken en 
van de Secretaris-Generaal van de De
partementen van Financien, van Justitie, 
van Sociale Zaken , van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Binnenland
sche Zaken betreffende het verzekerings
wezen. (Stuk 49.) 14 November. 

Voedselvoorzlening. 
12 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij met betrekking tot de voedselvoor
ziening (Voedselvoorzieningsbesluit) . 
(Stuk 2). 21 December 1940. 

69 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende den opbouw van een or
ganisatie voor de voedselvoorziening (Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941). 
(Stuk 14.) 28 Maart. 

Vijandelljk vermogen. 
142 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging en aanvulling van de 
Verordening No. 26/1940 betreffende de 
behandeling van v ijandelijk vermogen. 
(Stuk 31.) 25 Juli. 

Wapenverordenlng. 
139 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende wapenen, munitie, springstoffen 
en ontstekingsmiddelen. (Stuk 31.) 

Welleropbouw. 
25 Juli. 

18 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien betref
fende de bijdragen van het Rijk ten be
hoeve van den wederopbouw en het her
stel van door oorlogsgeweld beschadigde 
goederen, toebehoorende aan publiekrech
telijke en daarmede gelijkgestelde licha
men. (Stuk 4). 20 Januari. 

22 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende credieten voor op
bouw of herstel van onroerende goederen 
en schepen. (Stuk 5) . 5 Februari. 
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23 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. (Stuk 5). 

5 Februari. 
86 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financien, houdende wijzi
ging en aanvulling van het Besluit No. 
234/r940 tot regeling van de uitgestelde 
betaling bij onteigeningen, als bedoeld in 
artikel 7 van het Besluit No. 168/r940 tot 
regeling van de onteigening ingevolge ar
tikel 5 van het besluit betreffende den We
deropbouw (II). (Stuk 19) . 15 April. 

224 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
· van de Departementen van Waterstaat en 

van Justitie betreffende het strafbaar stel
len van het bouwen zonder goedkeuring 
van den Algemeen Gemachtigde voor den 
Wederopbouw. (Stuk 50). 12 December. 

W egenverkeersregellng. 
193 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende het verkeer. (Stuk 42). 

16 September. 
194 Eerste besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Waterstaat 
ter uitvoering van de Wegenverkeersrege
ling. (Stuk 42). 16 September. 

1Vlnkelslultlngswet. 
u4 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van eenige bepalingen 
op het gebied van het bedrijfsleven en van 
het arbeidsrecht. (Stuk 26). 26 Juni. 

Wonlugwet. 
91 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen vanBinnenlandsche 
Zaken, van Financien, van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, v:an 
Waterstaat, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissthe
rij betreffende de instelling van een Rijks
dienst voor het Nationale Plan. (Stuk 21). 

Zlekeufondsen beslult. 
15 Mei. 

160 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken ,be
treffende het ziekenfondswezen (Zieken
fondsenbesluit). (Stuk 34). 1 Augustus. 

175 Eerste uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 37). 30 Augustus. 

201 Tweede Uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 44.) 16 October. 

216 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Zi.ekenfondsenbesluit. 
(Stuk 48.) 8 November. 

217 Derde Uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. (Stuk 48.) 15 November. 

Zlektewet. 
161 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soi:iale Zaken, hou
dende aanvulling en wijziging van de 
Ziektewet. (Stuk 34). 1 Augustus. 

221 Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
tot wijziging van artikel 49 der Ziektewet. 
(Stuk 49). 10 November. 
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S. S.200A 

24 Januari z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende verga
deringen van houders van schuldbrie
ven aan toonder. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
1andsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Besluiten eener vergadering, bedoeld in ar
tikel 7, eerste lid, der Wet op de vergadering 
van houders van schuldbrieven aan toonder, 
kunnen mede betreffen vorderingen, welke 
•,reeds !anger dan een jaar opeischbaar zijn. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
zijner afkondiging. Het vervalt met ingang 
van 1 J anuari 1 942. 

's-Gravenhage, 24 Januari 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

] . C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . z3 Maart z94z.) 
S. S.204 

z5 April z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie, van Waterstaat en van 
Financien, houdende wijziging en aan
vulling van het Besluit No. 234'1940 tot 
-regeling van de uitgestelde betaling bij 
,onteigeningen, als bedoeld in artikel 7 
van het Besluit No. 168/i940 tot regeling 
van de onteigening ingevolge artikel s 
van het besluit betreffende den Weder
opbouw (II) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
-:r940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied en gelet op arti-
1<:el 7 van het Besluit No. 168/1940, alsmede 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1g40 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 2:-14/1940 tot regeling van 
<le uitgestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/ 
I940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betreffende 
-den Wederopbouw (II) wordt gewijzigd en 
-aangevuld als volgt: 

I. 
Het tot nu toe eenige lid van artikel 6 

wordt eerste lid. 
II. 

Aan artikel 6 warden .een tweede en een 
<lerde lid toegevoegd, luidende als volgt: 

L . & S. 1941 
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,, (2) Tenzij voor de betaalbaarstelling 
van vergoeding of renten schriftelijk aan de 
Directie van het Grootboek verzocht is de 
inschrijving te verbeteren of aan te vullen, 
zijn het Rijk en degene, te wiens laste de 
vergoeding komt, door betaling aan hem, die 
in het Grootboek is ingeschreven, of aan 
den daarin vermelden gevolmachtigde ge
kweten, ook al is: 

1) de inschrijving onvolledig, of 
2) na het tijdstip der inschrijving de be

voegdheid of bekwaamheid van den inge
schrevene om betaling te ontvangen verloren 
gegaan of gewijzigd, of 

3) na bedoeld tijdstip de volmacht ge
wijzigd of geeindigd. 

(3) Het Rijk en degene, te wiens laste 
de vergoeding komt, zijn gekweten door 
overmaking van bet bedrag op het opgege
ven postgironummer." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den <lag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 April 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Justitie, 
]. P. HOOYKAAS. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat , 
]. F . SCHONFELD, 1° .-S .-G . 

De S. -G. van het Den. van Financien, 
B. J. DELEEUW, 1°.-S.-G. 

(Uitgeg. zo Mei z94z.) 

S. S.206 

zo Mei z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Justitie met betrekking tot het straf
rechtelijk onderzoek in bepaalde straf
zaken, rakende het ecoriomisch !even. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

Bij de opsporing en vervolging van alle 
misdrijven en overtredingen, waartegen straf 
is bedreigd in: 

1) de Landbouw- Crisiswet 1933; 
2) de Distributiewet 1939; 
3) de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 

1939; 
4) het Prijsbeheerschingsbesluit (No. n / 

1941) ; 
5) het Voedselvoorzieningsbesluit (No. 

12/1 941); 
6) het Organisatiebesluit Voedselvoor:

ziening 1941 (No. 6g/I94I ), 
gelden de navolgende bijzondere bepalin

gen. 
Artikel 2. 

Ook buiten het geval van ontdekking op 
heeter daad is iedere opsporingsambtenaar 
bevoegd den verdachte aan te houden; hij 
d~aagt zorg, dat de aangehoudene ten spoe
digste voor den officier van justitie of een 
van <liens hulpofficieren wordt geleid. 

3 



1941 

Artikel 3. 
Een bevel tot inverzekeringstelling is ge

durende ten hoogste vier dagen van krach 
en kan eenmaal voor ten hoogste gelijken 
termijn worden verlengd. 

Artikel 4-

(1) Ter zake van de genoemde feiten kan 
voorloopige hechtenis worden bevolen, in
dien tegen den verdachte ernstige bezwaren 
zijn gerezen. 

(2) De bevelen tot voorloopige hechte
nis worden gegeven door den economischen 
rechter. 

Artikel 5. 
(1) De opsporingsambtenaren zijn be

voegd ten behoeve van de opsporing elke 
plaats, daaronder begrepen besloten lokalen, 
erven en woningen, te betreden. 

(2) lndien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een hulpofficier van justitie of op ver
toon van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van een hulpofficier van 
justitie, in een bepaalde zaak gegeven, of 
van een algemeenen of bijzonderen schrif
teliiken last van den officier van justitie, al 
dari niet in een bepaalde zaak gegeven. Van 
het binnentreden wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uren proces-verbaal opge
maakt. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt op 15 Mei 1941 in wer

king. 
's-Gravenhage, 10 Mei 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J .P. HOOYKAAS. 

(Uitgeg. I4 Mei I94I.) 

S. S.207 

!2 ]uni I941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Binnenlandsche Za
ken tot wijziging van de Verordening 
No. 24'1940 ter verzekering van de open
bare orde in Nederland. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i940 van den :Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
De Verordening No. 24'1940 ter verzeke

ring van de openbare orde in Nederland 
wordt als volgt gewijzigd: 

§ 2, lid 4, wordt gelezen als volgt: 
,,(4) De bepalingen der leden 1 en 2 gel

den niet voor: 
1) vergaderingen met een zuiver gods

dienstig of artistiek karakter en besloten ge
zelschappen; 

2) vergaderingen van anderen aard dan 
dien, bedoeld in lid 2, indien aan haar niet 
meer dan twintig personen deelnemen. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Juni 1941. 
De wnd. S.-G. van het Dep. van justitie, 

J. P. HOOYKAAS. 

De S .-G. van het D ep. van Binnen
Jandsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. IB ]uni 1941.) 

S. S.208 

25 Juli 1941. TWEEDE BESLUIT van de 
Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij ten aanzien van mondelin
ge pachtovereenkomsten. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3.11940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het verzoek, bedoeld in artikel 3, twee
de lid, van het Besluit No. 214'1940 ten aan
zien van mondelinge pachtovereenkomsten, 
kan na 30 April 1941 alsnog - doch uitslui
tend v66r 1 Mei 1942 - worden gedaan. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 30 April 1940. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 9 Augustus 1941.) 

S. S.209 

12 Augustus I941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende de instelling van 
vrederechters en van een vredesgerechts
hof. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

TITEL I. 
Gewone stralzaken. 
AFDEELING I. 

De vrederechters. 
Bevoegdheid en geding. 

Artikel 1. 

(1) Bij de arrondissements-rechtbanken 
te 's-Hertogenbosch, Amhem, 's-Gravenha
ge, Amsterdam en Leeuwarden worden uit 
een lid bestaande ~enkelvoudige) kamers in-
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gesteld; de leden dezer kamers dragen den 
titel ,,vrederechter". 

(2) Het rechtsgebied van elken vrede
rechter valt samen met het rechtsgebied van 
het gerechtshof, waarmede hij den zetel ge
meen heeft. 

(~) De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Justitie bepaalt het aantal 
der bij elk van de in lid x genoemde recht
banken aan te stellen vrederechters. Hij be
noemt de vrederechters en hun plaatsver
vangers; artikel ~2 van de W~t op de R~~
terlijke Organisatie en het Bele1d der Justitle 
is hier niet van toepassing. 

Artikel 2. 

(x) De vrederechters zijn, voor zoover 
dit besluit niet anders bepaalt, bij uitslui
ting bevoegd in eersten aanleg kennis te 
nemen van alle misdrijven en overtredingen, 
welke den politieken vrede binnen de volks
gemeenschap in gevaar brengen of de hoog
ste politieke belangen van de volksgemeen
schap raken of uit politieke beweegredene_n 
zijn begaan, en voorts van de strafbare fe1 -
ten, welke met zoodanige misdrijven of over
tredingen door deelneming of samenloop ver
band houden. 

(2) D e bepalingen der artikelen 92 en 93 
van de Wet op de Regterlijke Organisatie 
en het Beleid der Justitie blijven onvermin
derd van kracht. 

Artikel 3. 
Op het rechtsgeding voor den vrederech

ter vinden de bepalingen betreffende het 
rechtsgeding voor den politierechter over
eenkomstige toepassing, behoudens de na
volgende afwijkingen: 

x) de artikelen .,6g, 375, 376 en, in ge
val van een gerechtelijk vooronderzoek, a r
tikel 238, leden 2 tot en met 5, van het Wet
boek van Strafvordering blijven buiten toe
passing; 

2) noch tegen de kennisgeving van v_er
dere vervolging, noch tegen een dagvaardmg 
wordt een bezwaarschrift toegelaten; 

3) in geval van berechting van overtre
dingen vinden de artikelen 383 tot en met 
393 en 398, lid x, onder 9 ° tot en met x x O , 

van het Wetboek van Strafvordering over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
Een bevel tot inverzekeringstelling is ge

durende ten hoogste vier dagen van kracht 
en kan eenmaal voor ten hoogste een gelijken 
termijn worden verlengd. 

Artikel 5. 
(x) ter zake van de genoemde feiten k_an 

voorloopige hechtenis worden bevolen, m
dien tegen den verdachte ernstige bezwaren 
zijn gerezen. 

(2) De bevelen tot voorloopige hechte
nis worden gegeven door den vrederechter. 

Artikel 6. 
( 1) De verdachte kan h<;Joger . ?er_oep in

stellen in de gevallen waann vnJhe1dsstraf 
of geldboete van meer dan tweehonderd gul-
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den is opgelegd; het openbaar ministerie 
kan hooger beroep instellen in de gevallen 
waarin een dezer straffen is gevorderd. 

(2) Tegen vonnissen van den vrederech
ter bestaan geen andere rechtsmiddelen. 

AFDEELING II. 

Het vredegerechtshof. 
Bevoegdheid en geding. 

Artikel 7. 
(x) Bij het gerechtshof te 's-Gravenhage 

wordt een met drie leden rechtsprekende bij
zondere kamer ingesteld, welke den naam 
,,vredegerechtshof" zal dragen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de leden 
van het vredegerechtshof ten getale, als door 
hem bepaald, en hun plaatsvervangers; a rti
kel 63 van de Wet op de Regterlijke Organi
satie en het Beleid der Justitie is hier niet 
van toepassing. 

(.,) De procureur-generaal bij het ge
rechtshof te 's-Gravenhage is tevens procu
reur-generaal bij het vredegerechtshof. 

Artikel 8. 
H et vredegerecht is bij uitsluiting bevoegd 

in hooger beroep kennis te nemen van de za
ken, welke in eersten aanleg door den vrede
rechter zijn berecht. 

Artikel 9. 
Het vredegerechtshof is in eerste en in 

hoogste ressort bij uitsluiting bevoegd ken
nis te nemen van alle tot de bevoegdheid 
van de vrederechters behoorende misdrijven, 
ten aanzien waarvan de procureur-generaal 
bij het vredegerechtshof van oordeel is, dat 
zij onmiddellijk bij het vredegerechtshof aan
hangig gemaakt dienen te worden. 

(2) De procureurs-generaal bij de ge
gerechtshoven en de officieren van justitie 
zijn verplicht den procureur-generaal bij het 
vredegerechtshof in alle strafgedingen ter 
zake van misdrijven, als in lid x bedoeld, op 
<liens verzoek het dossier toe te zenden, op
dat deze de vervolging op zich neme, dan 
wel beslisse, of hij de vervolging op zich wil 
nemen. 

Artikel 10. 

In de gevallen, in artikel 9, lid x, bedoeld, 
vinden bij het rechtsgeding voor het vrede~ 
gerechtshof de voorschriften van het Wet
boek van Strafvordering over het rechtsge
ding in eersten aanleg voor de rechtbank 
overeenkomstige toepassing, voor zoover 
hieronder niet anders is bepaald. 

Artikel 11. 

De bepalingen der artikelen 4 en 5 vin
den bij het rechtsgeding in eersten aanleg 
voor het vredegerechtshof overeenkomstige 
toepassing, met <lien verstande, dat de be
velen tot voorloopige hechtenis , bedoeld in 
artikel 5, lid 1, door het vredegerechtshof 
gegeven worden. Voor zoover er overeen
komstig artikel 13 een raadsheer-commissa
ris benoemd is, worden door dezen de beve
len tot bewaring gegeven en de beslissingen 



1941 

over de v erlenging van deze bevelen geno
men. 

Artikel 12. 

Het vredegerechtshof kan zitting houden 
op elke plaats binnen het bezette Nederland
sche gebied. De beslissing, of het buiten de 
plaats, waar zijn zetel is gevestigd, zitting zal 
houden, ligt bij <lit hof zelf. 

Artikel 13. 
(1) Op vordering van den pracureur-ge

neraal bij het vredegerechtshof benoemt dit 
hof uit zijn midden een raadsheer-commis
saris voor het leiden van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

(2) De in lid 1 bedoelde raadsheer-com
missaris is binnen het geheele bezette Neder
landsche gebied tot ambtsverrichtingen be
voegd. 

(3) De raadsheer-commissaris en de pra
cureur-generaal bij het vredegerechtshof 
kunnen zich bij huiszoeking en schouw doen 
vervangen door den rechter-commissaris, on
derscheidenlijk den officier van justitie bij 
de arrondissements-rechtbank, binnen wel
ker rechtsgebied bedoelde ambtsverrichtin
gen moeten plaats hebben. 

Artikel 14. 

Het vredegerechtshof beslist steeds in 
hoogste ressort; tegen zijn beslissingen be
staan geen rechtsmiddelen. 

AFDEELING III. 
Overgangsbepalingen. 

Artikel 15. 
De op het tijdstip van inwerkingtreding 

van dit besluit bij eenig gerecht aanhangige 
strafzaken, welke voortaan tot de kennisne
ming van den vrederechter behooren, gaan 
in den stand, waarin zij zich op dat tijdstip 
bevinden, op den vrederechter over, voor 
zoover niet overeenkomstig artikel 9, lid 1, 

het vredegerechtshof bevoegd is. Het voor
gaande geldt niet, wanneer in zulk een straf
zaak bij de inwerkingtreding van dit besluit 
de behandeling ter terechtzitting voor het 
tot dusver bevoegde gerecht reeds een aan
vang had genomen. 

Artikel 16. 
(1) Is in een strafzaak, welke ingevolge 

artikel 2, lid 1, tot de kennisneming van den 
vrederechter zou behooren, v66r de inwer
kingtreding van dit besluit vonnis gewezen 
door een kantonrechter, of zal daarin, op 
grand van het feit, dat bii de inwerkingtre
ding van dit besluit de behandeling ter te
rechtzitting reeds een aanvang genomen had, 
door een kantonrechter vonnis gewezen war
den. dan beslist over het tegen zoodanig 
vonnis ingestelde hooger beroep de vrede
rechter, tot wiens rechtsgebied het kanton
gerecht, waar de behandeling der zaak in 
eersten aanleg plaats vond, behoort. 

(2) Is in een strafzaak, welke ingevolge 
,artikel 2, lid 1, tot de kennisneming van den 
. vrederechter zou behooren, v66r de inwer
·Jcingtreding van dit besluit vonnis gewezen 
cd,QQr · een arrandissements-rechtbank, of zal 
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daarin, op grand van het feit, dat bij de in
werkingtreding van dit besluit de behande
ling ter terechtzitting reeds een aanvang had 
genomen, door een arrandissements-recht
bank vonnis warden gewezen, dan beslist het 
vredegerechtshof over het tegen zoodanig 
vonnis ingestelde hooger beraep. 

(3) De bepalingen der leden I en 2 blij
ven buiten toepassing, voor zoover de be
handeling ter terechtzitting voor de tot dus
ver bevoegde beraepsinstantie bij de inwer
kingtreding van dit besluit reeds een aan
vang had genomen. 

Artikel 17. 
(1) Is een strafzaak, welke ingevolge ar

tikel 2, lid 1 , tot de kennisneming van den 
vrederechter zou behooren, v66r de inwer
kingtreding van dit besluit beeindigd door 
een uitspraak, in kracht van gewijsde ge
gaan, dan kan het vredegerechtshof op vor
dering van den procureur-generaal de zaak 
opnieuw behandelen. 

(2) Het zelfde geldt, wanneer in een 
strafzaak, als bedoeld in het eerste lid, bij de 
inwerkingtreding van dit besluit de behan
deling ter terechtzitting reeds een aanvang 
had genomen voor het gerecht, dat tot dus
ver van het beroep van zoodanige zaken ken
nis placht te nemen, en de uitspraak inmid
dels in kracht van gewijsde is gegaan. 

(3) De nieuwe behandeling geldt met 
betrekking tot de uitspraak, in kracht van 
gewijsde gegaan, als hooger beraep. 

(4) De bepalingen hetreffende hooger 
beraep in h_et Wetboek van Strafvordering 
en de artikelen 12 tot en met 14 van dit be
sluit vinden overeenkomstige toepassing. 

TITEL II. 
Bijzondere voorschriiten voor militaire 

strafzaken. 
Artikel 18. 

(1) Onder de in artikel g, lid 1, gestelde 
voorwaarden is het vredegerechtshof oak 
bevoegd om in eerste en hoogste ressort ken
nis te nemen van misdrijven, welke strafbare 
feiten van militairen aard zijn, als bedoeld 
in Afdeeling II van het Besluit No. 56/r941 
betreffende de opheffing van de militaire ge_ 
rechten en de overbrenging van aanhangige 
strafzaken naar den gewonen strafrechter. 

(2) In strafgedingen ter zake van mis
drijven, als in artikel g, lid 1, bedoeld, neem t 
het vredegerechtshof kennis van het beroep, 
ingesteld tegen vonnissen, welke v66r de in
werkingtreding van dit besluit door de in
gevolge het B esluit No. s6/r941 bevoegde 
gerechten zijn gewezen, indien de procureur
generaal bij het vredegerechtshof van oor
deel is, dat de zaak in hooger beraep bij dit 
hof aanhangig gemaakt dient te warden. Dit 
geldt niet voor zoover de behandeling ter 
terechtzitting door de tot dusver bevoegde 
beroepsinstantie bij de inwerkingtreding van 
dit besluit reeds een aanvang had genomen. 

(3) Op strafgedingen ter zake van mis
driiven, als in artikel Q, lid 1, bedoeld, vindt 
artikel 17, lid 1 tot en met 3, overeenkom
stige toepassing. 
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Artikel 19. 

(1) In de in artikel 18 bedoelde gevallen 
beslist het vredegerechtshof met twee raads
heeren en een militair lid, voor zoover mo
gelijk van hoogeren rang dan de verdachte, 
of van gelijken rang, doch van oudere ancien
niteit. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie benoemt de militaire 
leden van het vredegerechtshof ten getale, 
als door hem bepaald. 

(3) Artikel 6, lid 4, van het Besluit No. 
56/r941 vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20. 

Voor het overige blijven de bepalingen van 
het Besluit No. 56/1941 onverminderd van 
kracht. 

TITEL III. 
Slotbepalingen. 

Artikel 21. 

Ten aanzien van misdrijven en overtre
dingen, welke door den vrederechter of door 
het vredegerechtshof worden behandeld, is 
de bevoegdheid van iedere andere rechter
lijke instantie uitgesloten. 

Artikel 22. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1941.) 

s. s.210 

13 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende wettiging van 
kinderen van Nederlandsche militairen. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) E en natuurlijk kind, dat door zijn 
vader niet erkend is, kan niettemin op de 
wijze, voorzien in artikel 329 van het Bur
gerlijk Wetboek,. worden gewettigd, mits: 

1) de vader een Nederlandsch militair 
was, die ten gevolge van krijgsverrichtingen, 
welke tusschen 9 en 21 Mei 1940 in Neder
land of Belgie hebben plaats gehad, is over
leden, en 

2) de vader voomeme ns was m e t demoe
der een huwelijk aan te gaan. 

(2) De wettiging heeft de rechtsgevol
gen, bepaald bij artikel 333 van het Burger
lijk W etboek. 

Artikel 2. 

(1) De feiten, bedoeld in artikel 1, eer
ste lid, onder 1, moeten blijken uit een bij
zondere rechterlijke uitspraak. 

(2) Deze uitspraak wordt gegeven op 
vordering, bij !even der moeder met haar toe-
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stemming, door den wettelijken vertegen
woordiger van het kind ingesteld tegen den 
officier van justitie bij de ~echtbank binnen 
welker arrondissement het kind woonplaats 
heeft, of, bij gebreke van woonplaats binnen 
Nederland, bij de arrondissements-rechtbank 
te Amsterdam. 

(3) De vordering wordt niet toegelaten, 
indien volgens artikel 338 van het Burgerlijk 
Wetboek de erkenning niet kan plaats heb
ben. 

Artikel 3. 
De vordering wordt toegewezen, indien de 

overledene met de moeder gemeenscp.ap 
heeft gehad tusschen · den driehonderd en 
eersten en den honderd negen en zeventig
sten dag, voorafgaande aan dien, waarop het 
kind is geboren, tenzij de verweerder aanne
melijk maakt, dat de moeder binnen dezen 
termijn met een of meer anderen gemeen
schap heeft gehad, of, in hel: algemeen, de 
rechter van oordeel is, dat het vaderschap 
van den overledene .. aan gerechtvaardigden 
twijfel onderhevig is. -

Artikel 4. 
(1) Het bepaalde bij artikel 344g van 

het Burgerlijk Wetboek vindt overeenkom-
stige toepassing. , 

(2) De rechter beslist niet dan na ver
hoor of behoorlijke oproeping van de naaste 
bloedverwanten van den overledene. Dezen 
worden te9, getale van vier opgeroepen. · 

(3) Bloed- en aanverwanten zijn als zoo
danig bekwaam te ·getuigen en kunnen zich 
als zoodanig van het afleggen van getuigeni~
niet verschoonen. 

Artikel 5. 
De vordering kan niet meer worden inge

steld na verloop van twee jaren, te rekenen 
van den dag van het in werking treden van 
dit besluit, tenzij de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie anders bepaalf 
voor een bijzonder geval of een groep bijzon
dere gevallen. 

Artikel 6. 
(1) In het geding onderzoekt de rechter 

ambtshalve of de vader voornemens was met 
de moeder een huwelijk aan te gaan. 

(2) 'Jan dit onderzoek wordt een verslag 
opgemaakt; bij het verslag worden de be
scheiden gevoegd, welke ter toelichting dien
stig worden geacht. 

Artikel 7. 
Op de uitspraak, bedoeld in artikel 2 , kan 

uitsluitend een beroep worden gedaan bij een 
verzoek tot het verleenen van brieven -van 
w e ttiging ingevolge artike l x. 

Artikel 8. 
Dit besluit tre·edt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 Augustus 1941:. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 23 Augustus 194;.) . 
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15 September 194z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Sociale Za
ken betreffende het toezicht op publieke 
vrouwen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt 

verstaan onder: 
,,plaatselijk hoofd van politie" : in ge

meenten, waar een hoofdcommissaris van 
politie is, deze; in alle andere gemeenten de 
burgemeester; 

,,publieke vrouw" : een vrouw, die van het 
plegen van ontucht een beroep maakt; 

,.woonplaats": de gemeente, in welker be
volkingsregister de publieke vrouw is opge
nomen, of, indien deze gemeente niet is vast 
te stellen, de gemeente van haar werkelijk 
verblijf. 

Artikel 2. 

(1) Een publieke vrouw is verplicht te 
alien tijde een geldig Jegitimatiebewijs bij 
zich te dragen, afgegeven door of vanwege 
het plaatselijk hoofd van politie harer woon
plaats en voorzien van de voorgeschreven 
aanteekeningen. 

(2) Zij is verplicht dit legitimatiebewijs 
op eerste vordering van een opsporingsamb
tenaar te vertoonen. 

(3) Zij mag dit legitimatiebewijs noch 
overdragen noch beschadigen. 

Artikel 3. 
Een publieke vrouw is verplicht op vorde

ring van of vanwege het plaatselijk hoofd van 
politie : 

1) op een aangegeven plaats en tijd te 
v erschij nen; 

2) haar legitimatiebewijs te vertoonen en 
af te geven ter aanbrenging van de voorge
schreven aanteekeningen; 

3) zich te onderwerpen aan een genees
kundig onderzoek door den in de vordering 
bepaalden geneeskundige op de aldaar aan
gegeven tijden. 

Artikel 4. 
(1) Een publieke vrouw, die handelt in 

strijd met de in de artikelen 2 en 3 bedoelde 
voorschriften, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes weken of met geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

(2) De in het vorige lid strafbaar ge
stelde feiten zijn overtredingen. 

(:1) Met de opsporing zijn, behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering bedoelde ambtenaren, belast de amb
tenaren der Rijks- en gemeentepolitie. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris- G eneraal van het De

partement van Justitie vaardigt de ter uit
voer'ing van dit besluit noodzakelijke voor
schriften u it. 
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(2) In zooverre deze voorschriften rechts
voorschriften bevatten, moet en zij in de Ne
derlandsche Staatscoura nt worden afgekon
digd. 

Artikel 6. 
. Dit besluit treedt een maand na den dag 
zijner afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, 15 September 1941. 
De S .-G. van het Dep. van justitie, 

SCHRIEKE. 

De waarnemend S.-G. van he t Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 20 September 1941 .) 

S. S.212 

15 September 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende voorzieningen 
t en aanzien van door oorlogsgeweld ver
loren gegane bewijsmiddelen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
(1) W ie als partij bij een overeenkomst 

weet of redelijk::rwijs moet vermoeden, dat 
door oorlogsgeweld hier te lande schrifte
Jijke bewijsmiddelen of andere bescheiden 
betreffende de overeenkomst of eenige daar
mede verband houdende rechtshandeling 
verloren zijn gegaan, is verplicht: 

1) indien de wederpartij inzage of af
schrift verzoekt van geschriften , bestemd om 
tot bewijs van eenig feit te dienen, zoodanige 
inzage of zoodanig afschrift, voor zoover noo
dig, te verschaffen; 

2) indien de wederpartij, buiten het ge
val, vermeld onder 1 , bepaalde gegevens ver
zoekt, deze, indien hij daarover zelf beschikt, 
voor zoover noodig, te verschaffen. 

(2) E en verzoek, als bedoeld in het eer
ste lid, kan ook bij openbare oproeping wor
den gedaan. 

Artikel 2. 

(1) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 
een verolichting, als bedoeld in artikel 1, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of met geldboete van 
ten hoogste tie nduizend gulden. 

(2) Indien het feit wordt gepleegd door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem , die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het nalaten. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
zijn m isdrijven. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 September 1941. 

De S .- G . van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 20 S epte.mber 194z.) 
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24 September x94x. BESLUIT van de Se
cretaris-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Volksvoorlich
ting en Kunsten, houdende wijziging 
van de Verordening No. 103/r940, ten
einde de economische onafhankelijkheid 
der pers te verzekeren. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23 / 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In de artikelen 2 en 3 der Verordening No. 
103/1940, teneinde de economische onafhan
kelijkheid der pers te verzekeren, wordt het 
woord ,,Justitie" vervangen door de woor
den ,,Volksvoorlichting en Kunsten". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 September 1941. 
De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 

SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Voll<svoor
lichting en Kunsten, 

T. UOEDEWAAGEN. 

(Uitgeg. 4 October x94z.) 

S. S.214 

x October x94x. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende vervanging van 
voor de voltrekking des huwelijks over 
te leggen stukken. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Indien ten gevolge van de bijzondere om
standigheden, welke zich sedert 10 Mei 1940 
hebben voorgedaan, niet de beschikking kan 
worden verkregen over aan den ambtenaar 
van den burgerlijken stand voor de voltrek
king des huwelijks over te leggen stukken, 
kunnen bij rechterlijke beschikking andere 
stukken of verklaringen ter vervanging ge
noegzaam worden verklaard. 

Artikel 2. 

De beschikking wordt bij met redenen 
omkleed verzoekschrift gevraagd aan de 
rechtbank, binnen welker arrondissement het 
huwelijk ware te voltrekken. Tegen de be
schikking staat hoogere voorziening niet 
open. 

Artikel 3. 
In de huwelijksakte zal van de beschik

king melding worden gemaakt. 
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Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 1 October 1941. 

De S.-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 4 October z94z.) 

S. S.215 

x October x94x. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende verbeurdver
klaring. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In gevallen, waarin bij veroordeeling we
gens een strafbaar feit de vernietiging of on
bruikbaarmaking van bepaalde voorwerpen 
ingevolge eenig wettelijk voorschrift zou 
worden bevolen, worden deze in stede daar
van verbeurdverklaard, indien zij voor de 
volkshuishouding van belang zijn. 

Artikel 2 . 

Dit besluit tre.edt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 October 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 4 October x.94z.) 

S. S.216 

25 October x.94x. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Financien be
treffende de overschrijving en inschrij
ving van stukken in de openbare regis
ters. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bij in de Ne
derlandsche Staatscourant bekend te maken 
voorschriften bepalen, dat bij de aanbieding 
van een stuk ter overschrijving of inschrij
ving in de openbare registers steeds of in de 
gevallen, in de voorschriften omschreven, 
een afschrift van het stuk, voldoende aan 
bepaalde vormvereischten, moet worden in
geleverd; de overschrijving of inschrijving 
geschiedt dan door boeking in het dagregis
ter op den dag der inlevering en door inbe
waringneming van het afschrift. 

(2) Wordt niet voldaan aan voorschrif
ten, gegeven krachtens het eerste lid, zoo 
wordt de overschrijving of inschrijving ge
weigerd. 
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Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 October 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De waarnemend S .-G. van het Departe
ment van Financien, · 

H. P OSTMA . 

(Uitgeg. zo Nov. z94z.) 

S. S.217 

8 November z94z. · BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende aanvulling van 
het Besluit No. 88/1941 met betrekking 
tot het strafrechtelijk onderzoek in be
paalde strafzaken, rakende het econo
misch leven. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
In artikel 4, lid 2, van het Besluit No. 88/ 

1941 met betrekking tot het strafrechtelijk 
onderzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch leven, worden na het woord 
,,gegeven" de woorden ,,en opgeheven" toe
gevoegd. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 November 1941. 

De S .-G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIJ;;KE. 

(Uitgeg. zo Nov. z941.) 

S. S.218 

8 November z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie, houdende aanvulling van 
het Besluit No. 156/i94I, houdende de 
instelling van vrederechters en van een 
vredegerechtshof. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 ·en 
3 der Verordening No. 3/ig40 van den Rij ks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het Besluit No. 156/1g41, houdende de in
stelling van vrederechters en van een vrede
gerechtshof, wordt aangevuld als volgt: 

I. 
Na artikel 1 worden de volgende artikelen 

1a en Ib ingevoegd: 

,,Artikel Ia 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie wijsf uit de griffiers, sub
stituut-griffiers en beeedigde klerken ter 
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griffie binnen het rechtsgebied van elken 
vrederechter een griffier en waamemend 
griffiers aan, bevoegd binnen het geheele gc;
bied, voor de behandeling van de zaken, 
waarvan de vrederechter bij uitsluiting ken
nis neemt. 

Artikel 1b. 
De procureurs-generaal bij de gerechtsho

ven wijzen ieder uit de officieren en substi
tuut-officieren en ambtenaren van het open
baar ministerie bij de kantongerechten bin
nen het rechtsgebied van het gerechtshof, 
waarbij hij is geplaatst, een officier van jus
titie en waamemend officieren van justitie 
aan, bevoegd binnen het geheele gebied, voor 
de behandeling van de zaken, waarvan de 
vrederechter, bevoegd binnen dit rechtsge
bied, bij uitsluiting kennis neemt." 

II. 
In artikel 5, lid 2, warden na het woord 

,,gegeven" de woorden ,,en opgeheven" toe
gevoegd. 

Ill. 
Na artikel 5 worden de volgende artikelen 

5a en 5b ingevoegd: 

,,Artikel 5a. 
De vrederechters kunnen zitting houden 

op elke plaats binnen hun rechtsgebied. De 
beslissing, of zij buiten de plaats, waar hun 
zetel is gevestigd, zitting zullen houden, ligt 
bij hen zelf. 

Artikel 5b. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Justitie wijst uit de rechters en de 
rechters-plaatsvervangers van de arrondisse
ri:ients-rechtbanken binnen het rechtsgebied 
van elken vrederechter een rechter-com mis
saris en rechters-commissarissen-plaatsver
vangers aan, bevoegd binnen het geheele ge
bied, voor de behandeling van de zaken, 
waarvan de vrederechter bij uitsluiting ken
nis neemt." 

IV. 
In artikel 7, lid 2, worden na het woord 

,,benoemt" de woorden ,,den president van 
het vredegerechtshof" toegevoegd. 

v. 
Na artikel 7, lid 2, wordt het volgende 

lid 2a ingevoegd: 
,, (2a) De Secretaris-Generaal wijst uit 

den griffier, de substituut-griffiers en de 
beeedigde klerken ter griffie van het ge
rechtshof te 's-Gravenhage een griffier en 
waamemend griffiers van het vredegerechts
hof aan." 

VI. 
Aan artikel 7 wordt het volgende lid 4 

toegevoegd: 
,,(4) De Secretaris-Generaal kan een of 

meer advocaten -generaal bij eenig gerechts
hof aanwijzen als waarnemend procureur
generaal bij het vredegerechtshof. Hij kan 
bepalen, dat een of meer zaken voor het 
vredegerechtshof zullen worden vervolgd 
door een door hem aangewezen officier -of 
substituut-officier van justitie." 
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Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking ·op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 November 1941. 
De S .-G. van het Dep. van justitie, 

SCHRIEKE. 

(Uitgeg. IO Nov. z94z.) 

S. S.2·19 

zz November 194z. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie, van Landbouw en 
Visscherij en van Financien tot regeling 
van de pacht (Pachtbesluit). 

Op grond van§ 1 der Verordening No'. 23/ 
1940 en in overeenstemming met artikel 2 
van het Besluit No. 218/1940 en de §§ 2 en 3 
der· Verordening No. 3/,940 v:an den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Van de pachtov.ereenkomst. 

§ 1. 

AJgemeene bepalingen. 

Artikel 1. 
(1) Pacht in den· zin van dit besluit is 

een overeenkomst, waarbij de verpachter 
zich verbindt tegen een pachtpraestatie een 
hoeve of los land aan den pachter te ver
strekken om te gebruiken en daarvan de 
vruchten te trekken . 
. . (2) Een pachtpraestatie bestaat uit de 

voldoening van een pachtprijs met of zonder 
bijkomstige verplichtingen. 

(3) Onder hoeve wordt verstaan land 
met de daarbij behoorende gebouwen eri an
dere opstallen, onverschillig welke vorm van 
landbouw op het land wordt uitgeoefend. 
Eveneens worden onder hoeve verstaan ge
bouwen en andere opstallen, welke zijn in-
gericht voor het landbouwbedrijf. ' 

. (4) Onder landbouw wordt verstaan: · 
i) akkerbouw; · 
::i) veehouderij; ., 
3) pluimveehouderij; 
4) tuinbouw, daaronder· begrepen het" 

kweeken van boomen, bloemen en bloembol-
len; · · 

s) 
6) 

teelt van griendhout; 
elke andere tak van bodemcultuur·. 

·(s) Alie ·overeenkoms"ten, welke de in 
het eerste lid omschreven strekking hebben, 
worden als pacht aangemerkt, in welken· 
vorm en onder welke benaming zij ook mo
gen zijn aangegaan. 

Artikel 2. 

De bepalinge·n van dit besluit vindenover
eenkomstige toepassing op overeenkomsten, 
waardoor tegen een vergoeding in eens of in 
tennijnen zakelijke genotsrechten voor vijf 
en twintig jaar of korter op landerijen ge
vestigd zijn. 
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, Artikel 3. 
Aanspoelingen, aanwassen, gorsingeri en 

schorren worden geacht tot het gepachte te 
behooren, tenzij uitdrukkelijk anders is over
eengekomen. 

Artikel 4, 
• (1) Bij eigendomsovergang van het ver

pachte op een derde volgt deze in alle rech
ten en verplichtingen van den verpachter op. 

(2) Rechten en verplichtingen, welke 
v66r den eigendomsovergang opeischbaar 
zijn geworden, gaan op den derde niet over. 

Artikel 5. 
(1) Op· een beding, als bedoeld bij arti-

' kel 1230 van het Burgerlijk Wetboek, inge
v:olge hetwelk het bezwaarde goed niet zon
der. toestemming van den hypothecairen 
schuldeischer mag worden verpacht, kan 
door dezen geen beroep worden gedaan, in
dien de in pachtzaken bevoegde rechter heeft 
verklaard, dat de verpachting den waarborg 
voor den schuldeischer niet aantast. 

(2) De in het vorige lid bedoelde ver
klaring kan worden verzocht door de par
tijen bij de voorgenomen of geldende pacht
overeenkomst. De rechter beslist niet dan 
na verhoor of behoorlijke oproeping van den 
hypothecairen schuldeischer. Weigert ' de 
rechter de verklaring, zoo staat voor de par
tijen bij de pachtovereepkomst ber,oep open 
binnen twee weken na den dag der uitspraak. 
Indien hij de verklaring uitspreekt, staat 
voor den hypothecairen schuldeischer binnen 
gelijken termijn beroep open. 

Artikel 6. 
(1) De Grondkamer is bevoegci - hetzij 

voor de geheele provincie, waarin zij is· ge
vestigd, _hetzij ·voor een gedeelte daaryan -
bij besluit te bepalen, dat op pachtovereen
komsten betreffende los land, hetwelk -niet 
grooter is dan een door haar te bepalen op
pervlakte, de bepalingen der artikelen 10, 

26, 27, 30 tot en met 33, 36 en 4:i tot en met ' 
46 van dit besluit niet van toepassing zullen 
zijn. 

(2) Deze bepaling geldt niet, indien tus
schen verpachter en pachter meer dan een 
pachtovereenkomst is gesloten en de g~zil
menlijke omvang van het verpachte grooter
is dan de in het vorige lid bedoelde opper
vlakte. 

(3) Het in het eerste lid bedoelde be
sluit van de Grondkamer behoeft de goed
keuring van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij. 

§ 2. 

Van den vorm der overeenk~mst. 
Artikel 7. 

De pachtovereenkomst moet schriftelijk, 
worden aangegaan. 

Artikel 8. 
(1) Zoolang de pachtovereenkomst niet 

schriftelijk is aangegaan, is de pachter niet 
gehouden den pachtprijs te voldoen. · De 
pachter is gerechtigd terug te vorderen ·het
geen hij onverschuldigd heeft voldaan. 
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(2) Op verzoek van de meest gereede 
partij wordt de overeenkomst door de Grond
kamer schriftelijk vastgelegd. De Grondka
mer roept beide partijen op en legt, over
-eenkomstig de wettelijke voorschriften en 
zooveel mogelijk in overeenstemming met 
partijen, de overeenkomst vast; deze over
eenkomst is voor partijen bindend. De 
Grondkamer bepaalt, zoo noodig met terug
werkende kracht, het tijdstip, met ingang 
waarvan het bepaalde bij het eerste lid op
houdt te gelden. 

(3) Indien het bestaan van een pacht
overeenkomst op redelijke gronden wordt 
betwist, houdt de Grondkamer de behande
ling van het verzoek aan, totdat de in pacht
zaken bevoegde rechter op vordering van de 
meest gereede partij over het al of niet be
staan van een pachtovereenkomst zal heb
ben beslist. 

Artikel g . 

Openbare verpacbtingen zijn verboden, 
tenzij de Grondkamer v66r de verpacbting 
daartoe baar toestemming beeft verleend. De 
Grondkamer kan aan de toestemming voor
waarden verbinden. 

§ 3. 
Van den inhoud der overeenkomst. 

Artikel 10. 

(1) De pacbtovereenkomst geldt voor 
een bepaalden tijd. 

(2) Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor 
een hoeve en zes jaren voor los land, tenzij 
een langere duur is bedongen. 

(3) M et toestemming van de Grondka
mer kan een pacbtovereenkomst voor een 
korteren duur worden aangegaan. 

(4) De Grondkamer verleent deze toe
stemming slecbts, indien uit de bijzondere 
omstandigheden van bet geval een korte 
duur van de overeenkomst redelijkerwijze 
voortvloeit en de landbouwbelangen bier
door niet worden geschaad. Als bijzondere 
omstandigbeden worden niet beschouwd be
perkingen, den verpachter door derden op
gelegd. 

(.~) Elk beding, waarbi.i van de bepa
lingen van dit artikel wordt afgeweken, is 
nietig. 

Artikel II. 

(1) In een pachtovereenkomst kan als 
pachtprijs slechts bedongen worden een uit
sluitend naar tijdsruimte bepaald en niet 
van den prijs van producten of van andere 
factoren afhankelijk gesteld bedrag in Ne
derlandscb geld; met toestemming van de 
Grondkamer kan evenwel de pacbtprijs op 
andere wiize worden bepaald. 

(2) Elk beding, waarbii van de bepalin
gen van dit artikel wordt afgeweken, is nie
tig. 

Artikel 12 . 

Nietig is elk beding in een pachtovereen
komst, ingevolge betwelk de geldelijke las
ten, welke den verpachter door publiek
rechteliike lichamen zijn of zullen worden 
opgelegd, geheel of ten deele ten laste van 
den pacbter komen. 
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§ 4· 
Van de rechten en verplichtingen, uit de 

pachtovereenkomst voortvloeiende. 
Artikel 13. 

De verpachter is gehouden het verpachte 
in goeden staat van onderhoud te leveren. 

Artikel 14. 

De pachter is gebouden den pachtprijs op 
de tijdstippen, welke in de overeenkomst of, 
bij gebreke van bedingen daaromtrent, door 
het plaatselijk gebruik zijn aangegeven, te 
voldoen. 

Artikel 15. 

(1) Vermindering of vermeerdering van 
den pachtprijs kan gevorderd worden in de 
gevallen, voor vermindering of vermeerde
ring van den koopprijs in de artikelen 1520 

tot en met 1522 van het Burgerlijk Wetbock 
vastgesteld. 

(2) Deze vordering vervalt zes maanden 
na den dag, waarop de levering is geschied. 

Artikel 16. 
De verpachter is niet gehouden den pacb

ter te waarborgen tegen de belemmeringen, 
welke derden, die daartoe geenerlei recht op 
bet verpacbte hebben, door feitelijkheden 
den pacbter in zijn genot toebrengen; behou
dens bet recht van den pachter om dezelve 
uit eigen hoofde te vervolgen. 

Artikel 17. 
De verpachter is tegenover den pacbter 

tot schadevergoeding gehouden, indien het 
gebruik of de vruchttrekking van hetzelve 
den pachter geheel of gedeeltelijk wordt be
lemmerd, doordat een derde een hem toeko
mend recbt op bet gepachte uitoefent, tenzij 
de pacbter de rechten gekend heeft. 

Artikel 18. 
(1) De verpachter moet den pachter in

staan voor alle gebreken van het gepachte, 
welke de pacbter niet kon kennen en welke 
dezen belemmeren bet verpachte te gebrui
ken en daarvan de vruchten te trekken. 

(2) Waneer zoodanige gebreken aanwe
zig zijn, beeft de pachter de keuze om ver
mindering van den pachtpri_is of de ontbin
ding der overeenkomst te vorderen, alles on
verrninderd zijn recht op schadevergoeding, 
indien bi.i bet sluiten van de pacbtovereen
komst schriftelijk is verklaard, dat zoodanige 
gebreken niet aanwezig waren, of indien het 
verzwijgen van zoodanige gebreken aan de 
arglist van den verpachter is te wiiten. 

(3) De vordering tot vermindering van 
den pachtprijs en die tot ontbinding verval
len zes maanden, nadat de pachter van bet 
gebrek had kunnen kennis dragen. 

Artikel IQ. 

(1) De pachter is gehouden bet gepachte 
als een goed pachter te gebruiken en al dat
gene te doen en na te laten, wat een goed 
pachter in gelijke omstandigheden behoort 
te doen t>n na te laten. 

(2) Hij is gehouden het gepachte bij het 
einde van de pachtovereenkomst in goeden 
staat aan den verpachter op te leveren. 
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Artikel 20. 

(1) Tenzij anders is overeengekomen, is 
de verpachter gehouden aan het verpachte 
gedurende den pachttijd alle noodzakelijke 
reparatien te doen, met uitzondering van de 
geringe en dagelijksche, welke volgens het 
plaatselijk gebruik ten laste van den pachter 
komen. 

(2) Komt de verpachter binnen veertien 
dagen na schriftelijke aanmaning van den 
pachter deze verplichting niet na, dan is de 
;pachter bevoegd, na verkregen goedkeuring 
der Grondkamer, de reparatien zelf op kos
ten van den verpachter te doen verrichten. 

Artikel 21. 

(1) Indien het gepachte een dringende, 
ten laste van den verµachter komende, repa
ratie of verbetering noodig heeft, of indien 
nieuwe gebouwen moeten worden gesticht, 
waarvan de kosten ten laste van den ver
pachter komen en waarmede niet tot na het 
einde der pachtovereenkomst kan worden 
gewacht, moet de pachter deze werkzaam
heden gedoogen. 

(2) De Grondkamer kan in deze geval
len op verzoek van een der partijen de 
pachtpraestatie in overeenstemming met de 
nieuwe omstandigheden wijzigen. Zij houdt 
daarbij rekening met vermindering of ver
meerdering van opbrengst of genot. In dit 
laatste geval kan de Grondkamer den pacht
prijs verhoogen met rente en afschrijving, 
voor zooverre <ieze de te verwachten ver
meerdering van de opbrengst niet te boven 
gaan .. 

(3) Elk beding, waarbij van de bepalin
gen van dit artikel wordt afgeweken, is nie
tig. 

Artikel 22. 

(1) De pachter is jegens den verpachter 
aansprakelijk voor alle schaden, aan het ver
pachte toegebracht, tenzij hij bewijst, dat 
deze buiten schuld van hem, van zijn huis
genooten en van hen, die met zijn toestem
ming op het verpachte verblijven, ontstaan 
zijn. 

(2) Voor schade door brand is de pach
ter echter slechts aansprakelijk, indien blijkt 
van zijn schuld of van de schuld van hen, 
voor wie hij ingevolge lid 1 aansprakelijk is. 

Artikel 23. 
(1) De verpachter is gehouden de tot 

bet gepachte behoorende gebouwen en an
dere opstallen t egen brandgevaar te verze
keren. 

(2) De pachter is gehouden levende en 
doode have met inbegrip van voorraden en 
producten tegen brandgevaar te verzekeren. 

(3) Wanneer een van ·de partijen haar 
verzekeringsplicht niet nakomt of met de 
betaling van een premie in gebreke is, kan 
de andere partij op kosten van de nalatige 
partij de verzekering sluiten of de premie 
betalen. 

(4) De pachter is bevoegd de door hem 
ingevolge het vorige lid gedane uitgaven van 
den pachtprijs af te houden. 

(5) Elke partij kan van de andere bewijs 
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vorderen, dat zij de verzekeringen, waartoe 
zij volgens het eerste of tweede lid verplicht 
is, tot een voldoende bedrag heeft afgeslo
ten. De verzekeringsmaatschappij is - op 
verzoek en op kosten van eerstbedoelde 
partij - verplicht aan deze mededeeling te 
doen, indien de dekking van het verzekerde 
risico dreigt te vervallen of een cessie van 
het recht op schadevergoeding aan de maat
schappij is beteekend, dan we! schrif~lijk 
door haar is aangenomen of erkend, of een 
beslag onder haar is gelegd. 

Artikel 24. 
Elke partij is verplicht de verzekerings

penningen of andere schadevergoedingen 
aan te wenden tot herstel van de schade, 
t enzij dit in verband met de omstandigheden 
redelijkerwijze niet kan worden gevergd. 

Artikel 25. 

Zonder schriftelijke toestemming van den 
verpachter is de pachter niet bevoegd het 
gebruik en de vruchttrekking van het ge
pachte geheel of ten deele aan een ander 
over te dragen. 

Artikel 26. 
(1) De pachter is niet bevoegd de be

stemming, inrichting of gedaante van het 
gepachte geheele of gedeeltelijk te verande
ren dan na verkregen schriftelijke toestem
ming van den verpachter. lngeval deze zijn 
toestemming weigert, kan de pachter bij de 
Grondkamer de machtiging vragen de be
stemming, inrichting of gedaante van het 
gepachte geheel of ten deele te veranderen. 
De Grondkamer kan na verhoor of behoor
lijke oproeping van partijen deze machti
ging verleenen, wanneer zij - na advies van 
den Rijksconsulent te hebben ingewonnen -
vaststelt, dat door de verandering, waarvoor 
de machtiging is gevraagd, algemeene be
langen of landbouwbelangen worden ge
diend. 

(2) De Grondkamer kan aan de machti
ging voorwaarden verbinden of hierbij een 
last opleggen. 

Artikel 27. 
(1) Bii het einde der pachtverhouding is 

de verpachter verplicht den pachter een naar 
billiikheid te bepalen vergoeding te geven 
voor de verbeteringen, wdke door dezen in 
de laatst verloopen tien jaren aan het ge
pachte zijn aangebracht, op den voet van 
het in de leden 2 en -~ van dit artikel be
paalde. De vordering van den pachter tot 
vergoeding voor verbeteringen dient ten 
minste een jaar voor het einde van de pacht
overeenkomst te worden ingesteld. Indien de 
pachtovereenkomst niet door het verstrijken 
van den bepaalden termijn is geeindigd, ka1, 
de vordering nog tot drie maanden na dat 
einde worden ingesteld. 

(2) Deze vergoeding kan niet overtref
fen het bedrag, waarmede de waarde van het 
gepachte bij het einde der pacht ten gevolge 
van de aangebrachte verbeteringen is ver
hoogd. De vergoeding wordt lager gesteld, 
naarmate de pachter de vruchten van de 
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aangebrachte verbeteringen reeds heeft kun
nen genieten. 

(3) De in het eerste lid omschreven ver
plichting bestaat slechts : 

I) indien de pachter tijdig aan den ver
pachter, onaer opgave van de geschatte kos
ten, schriftelijk mededeeling van de voorge
nomen verbetering heeft gedaan en of de 
verpachter zich daartegen, na ontvangst van 
de rl\ededeeling, niet binnen een maand uit
drukkelijk heeft verzet, of de Grondkamer, 
in geval van zoodanig verzet, op vordering 
van den pachter dit verzet ongegrond heeft 
verklaard, dan we! 

2) indien de Grondkamer bij een mach
tiging overeenkomstig artikel 26 den pach
ter recht op vergoeding heeft toegekend. 

(4) Elk beding, waarbij ten nadeele van 
den pachter van de bepalingen der artikelen 
26 en 27 wordt afgeweken , is nietig. 

Artikel 28. 
(I) De afgaande en opkomende pachters 

zijn verplicht elkander over en weder met al 
datgene te gerieven, wat vereischt wordt om 
het betrekken en het verlaten van het ge
pachte gemakkelijker te maken, zoo wat be
treft het gebruik voor het volgende jaar, het 
inoogsten der nog te velde staande vruchten, 
het betrekken der gebouwen als anderszins , 
alles overeenkomstig het plaatselijk gebruik. 

(2) De ten deze nalatige pachter is zoo
wel jegens den anderen pachter als iegens 
den verpachter tot schadevergoeding gehou
den. 

Van het einde der pacht. 

Artikel 2q. 

Een pachtovereenkomst eindigt door het 
verstrijken van den overeengekomen ter
mijn. 

Artikel 30. 
(I) Indien de pachtovereenkomst voor 

den duur van ten minste twaalf jaren voor 
een hoeve of van ten minste zes jaren voor 
los land is aangegaan, kan de pachter den in 
pachtzaken bevoegden rechter verzoeken de 
pachtovereenkomst te verlengen. Dit ver
zoek moet ten minste een jaar voor het 
einde van de loopende pachtovereenkomst 
worden gedaan. In bijzondere gevallen kan 
ook een verzoek, dat na dit tijdstip is ge
daan, in behandeling worden genomen. 

(2) Zoodra de oachter het in het vorige 
lid bedoelde verzoek heeft gedaan, doet de 
rechter hiervan bericht zenden aan de Grond
kamer, binnen welker gebied de hoeve of het 
land, waarop het verzoek betrekking heeft, 
geheel of voor het grootste gedeelte is ge
legen. 

(:-1) De rechter beslist naar billij kheid, 
met dien v erstande, dat hij het verzoek zal 
afwijzen : 

1) indien blijkt, dat de bedrijfsvoering 
van den pachter niet is geweest; zooals het 
een goeden pachter betaamt; 

2) indien het optreden van den pachter 
jegens den verpachter in de afgeloopen 

pachtperiode aanleiding heeft gegeven tot 
gegronde klachten; 

3) indien de verpachter aan het ver
pachte een bestemming wil geven, als be
doeld in artikel 31, te~wijl het algemeen be
lang deze bestemming vordert; 

4) indien de verpachter of een van diens 
bloed- of aanverwanten in de rechte neder
dalende linie het gepachte persoonlijk in ge
bruik wil nemen; zou evenwel den pachter 
door het verlies van het gepachte de grond
slag van zijn maatschaopelijk bestaan wor
den ontnomen, dan geldt zulks slechts, in
dien het persoonlijk gebruik van het ver
pachte voor den verpachter of diens bloed
of aanverwanten niet van overwegende be
teekenis is . 

(4) Het in het vorige lid onder 4 be
paalde geldt niet, wanneer de verpachter een 
rechtspersoon is. 

(5) Indien de rechter het in het eerste 
lid bedoelde verzoek toewijst, stelt hij tevens 
den duur, voor welken de verlenging zal gel
den, zooveel mogelijk in -overeenstemming 
met artikel 10 vast. In dat geval blijven de 
overige voorwaarden der overeenkomst van 
kracht. 

Artikel 31. 
(I) Indien de verpachter het verpachte 

of een gedeelte daarvan wil bestemmen voor 
volkshuisvesting, woningbouw, handel of nij 
verheid, of andere niet tot den landbouw be
trekkelijke doeleinden, terwijl het algemeen 
belang deze bestemming vordert, ontbindt 
de rechter op vordering van den verpachter 
met ingang van een bij het vonnis te bepalen 
dag de pachtovereenkomst geheel of ten 
deele. 

(2) Indien de rechter een pachtovereen
komst ingevolge het eerste lid ontbindt, ver
oordeelt hij den verpachter tot vergoeding 
van de door den pachter te lijden schade; hij 
houdt daarbij rekening met den tijd, welken 
de pachter bij niet-ontbinding ingevolge de 
pachtovereenkomst nog op het gepachte had 
kunnen blijven; de rechter kan daarbij tevens 
rekening houden met de mogelijkheid, dat 
de pachter na afloop van de pachtovereen
komst ingevolge artikel 30 de hoeve of het 
land opnieuw zou hebben kunnen pachten. 

Artikel 32. 
Indien de rechter het verzoek, bedoeld in 

artikel 30, of de vordering, bedoeld in arti
kel 3,, voor een gedeelte van het verpachte 
toewijst, kan hij daarbij tevens de pacht
praestatie voor het overige verminderen. 

Artikel 33. 
(1) De pachtovereenkomst gaat niet van 

rechtswege te niet door den dood van den 
verpachter of van den pachter. 

(2) Nochtans kan binnen vier maanden 
na den dood van den pachter de meest ge
reede der erfgenamen of de overblijvende 
echtgenoo_t zich tot den rechter wenden, met 
de vordenng: 

1) een of meer hunner in de plaats van 
den overleden pachter te doen treden en de 
overigen uit de pacht te cintslaan, of ' }-

l 
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2) de pachtovereenkomst te ontbinden. 
(3) Gelijke vordering om de pacht te 

ontbinden kan door den verpachter worden 
gedaan binnen vier maanden, nadat hij van 
den dood van den pachter heeft kennis ge
kregen. 

(4) De rechter beslist met inachtneming 
der omstandigheden. Wanneer een of meer 
der bloed- of aanverwanten in rechte neder
dalende lijn of de overblijvende echtgenoot 
bereid en in staat zijn het bedriif voort te 
zetten, zal de rechter dezen in beginsel in de 
plaats van den overleden pachter stellen. 

(5) Wanneer hij de pachtovereenkorost 
ontbindt, bepaalt hij tevens den dag, waarop 
de ontbinding ingaat; hij kan daarbij aan de 
wederpartij, naar billijkheid, een schadever
goeding toekennen. 

Artikel 34. 
Indien door eenig toeval het gepachte ge

heel vergaat of het gebruik en genot van het 
gepachte voor den pachter onmogelijk wordt, 
eindigt de pachtovereenkomst. 

Artikel 35. 
(r) Wanneer een der partijen nalatig is 

in het nakomen van haar verplichtingen, kan 
de rechter naar gelang van omstandigheden, 
op vordering van de wederpartij, met ingang 
van een bij het vonnis te bepalen dag, de 
pachtovereenkomst ontbinden. 

(2) Indien de pachter in gebreke is den 
pachtprijs te voldoen, is de rechter tot deze 
ontbinding gehouden. Het staat den rechter 
evenwel vrij om, naar gelang van de omstan
digheden, aan den pachter op deszelfs ver
zoek een betrekkelijk k

0

orten termijn te gun
nen om alsnog aan zijn verplichtingen te vol
doen. 

(3) Bij het uitspreken der ontbinding zal 
de nalatige partij worden veroordeeld tot 
vergoeding van kosten, schaden en interes
sen, indien daartoe termen zijn. 

Artikel 36. 
Elk beding nopens de beeindiging of de 

voortzetting van een pachtovereenkomst, 
hetwelk niet overeenstemt met het bepaalde 
in de artikelen 29 tot en met 35 is nietig. 

§ 6. 

Van wijziging van de pachtvoorwaarden. 
Artikel 37. 

(r) De verpachter moet een verminde
ring van den pachtprijs gedoogen, wanneer 
gedurende een pachtjaar of een pachtseizoen, 
ten gevolge van buitengewone omstandig
heden, de opbrengst van het bedrijf aanzien
lijk minder is geweest dan bij het aangaan 
der overeenkomst te verwachten was. 

(2) Een verlaging van den prijs van de 
voortbrengselen van het bedrijf, alsmede 
omstandigheden, welke aan de schuld van 
den pachter te wijten zijn of waarvan hij de 
gevolgen redelijkerwijze had kunnen voor
komen of die hem persoonlijk betreffen, ko
men niet als buitengewone omstandigheden 
in aanmerking. 

(3) Vergoeding van bedrijfsschade, wel-
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ke de pachter krachtens een overeenkomst 
van verzekering of uit anderen hoofde ont-
vangt of had kunnen ontvangen, geldt als 
opbrengst van het bedrijf. 

(4) De vordering van den pachter tot 
vermindering van den pachtprijs uit hoofde 
van dit artikel vervalt zes maanden na het 
eindigen van het pachtjaar of het pachtsei
zoen. waarover de pachtprijs verschuldigd is. 

Artikel :~8. 
(r) Telkens voor het verstrijken van een 

pachtperiode van drie jaren zullen verpach
ter en pachter, indien een hunner dit uiterlijk 
drie maanden voor het verstrijken van dit 
tijdvak verzoekt, met elkander in overleg 
treden nopens herziening van de pacht
praestatie. 

(2) Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, beslist de Grondkamer op verzoek 
van de meest gereede oartij, tenzij de beslis
sing krachtens een rechtsgeldig beding in de 
pachtovereenkomst aan een ander is opge
dragen. Zij herziet de pachtpraestatie, indien 
zulks door de goede trouw wordt gevorderd. 
Haar beslissing is voor partijen bindend. 

(3) De wijziging van de pachtpraestatie 
wordt van kracht met ingang van de nieuwe 
driejarige pachtperiode. 

Artikel .~Q. 

(1) De pachter moet een verhooging 
van den pachtprijs gedoogen, wanneer ge
durende een pachtjaar of een pachtseizoen 
de lasten, die den verpachter door publiek
rechtelijke lichamen zijn opgelegd wegens 
buitengewone werken, waardoor des pach
ters bedrijf gebaat wordt, aanzienlijk hooger 
zijn geweest dan bij het aangaan der over
eenkomst te verwachten was. 

(2) De vordering van den verpachter tot 
verhooging van den oachtorijs uit hoofde 
van dit artikel vervalt zes maanden na het 
eindigen van het pachtjaar of het pachtsei
zoen, waarover de pachtprijs verschuldigd is. 

Artikel 40. 
Elk beding, waarbij van het bepaalde in 

de artikelen .~7 tot en met 39 wordt afgewe
ken, is nietig. 

AFDEELJNG H. 
Van de toetslng van pachtovereenko st.en. 

§ I. 

Materieele voorschriften. 
Artikel 41. 

Elke pachtovereenkomst en elke overeen
komst tot wijziging of aanvulling van een 
pachtovereenkomst behoeft de goedkeuring 
van de Grondkamer. De goedkeuring wordt 
verleend, wanneer de algemeene belangen 
van den landbouw niet worden geschaad en 
de netto-opbrengst, welke bij een behoorlijke 
exploitatie van het gepachte te verwachten 
is, den pachter een redelijke winst waar
borgt. 

Artikel 42. 
De verpachter is verplicht en de pachter 

bevoegd binnen dertig dagen na het onder• 
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teekenen der overeenkomst een door partijen 
onderteekend of notarieel afschrift, alsmede 
twee ongeteekende copieen van de overeen
komst aan de Grondkamer te doen toeko
men_ Aan het hoofd van het afschrift worden 
de naam, de voomamen en de woonplaats 
van den verpachter en van den pachter ver
meld, voor zoover deze niet in de overeen
komst zijn genoemd. 

Artikel 43. 
(r) Indien de partijen toestemmen in de 

wijzigingen, welke door de Grondkamer als 
voorwaarde voor het verleenen harer goed
keuring aan de overeenkomst wordt gesteld, 
legt de Grondkamer deze vast in een akte, 
welke door partijen wordt geteekend en voor 
haar bindend is. 

(2) Indien de partijen de door de Grond
kamer verlangde wijzigingen niet aannemen, 
verklaart zij de overeenkomst nietig of we! 
wijzigt zij deze. De overeenkomst, zooals 
deze door de Grondkamer is gewijzigd, heeft 
dezelfde kracht als een tusschen partijen 
aangegane overeenkomst. In geval van nie
tigverklaring iegelt de Grondkamer, indien 
dit noodig is, de gevolgen voor beide par
tijen. 

Artikel 44· 
Het bepaalde bij de artikelen 41 tot en 

met 43 is van overeenkomstige toepassing, 
wanneer ingevolge een beding in de pacht
overeenkornst een derde een beslissing heeft 
gegeven ten aanzien van de rechten en ver
plicbtingen der partijen. 

Artikel 45. 
(r) De pacbter is niet gehouden den 

pachtprijs te voldoen, terwijl hij ook overi
gens tot geen enkele vergoeding gehouden 
is, indien de verpachter met binnen den ge
stelden termijn aan de verplichting tot in
zending van de pachtovereenkomst bij de 
Grondkamer heeft voldaan en ook cie pach
ter van zijn bevoegdheid tot inzending geen 
gebruik heeft gemaakt. 

(2) Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien bet niet-nakomen der verplichting te 
wijten is aan een omstandigheid, welke den 
verpachter niet kan worden toegerekend en 
deze, nadat de omstandigheid heeft opge
houden te bestaan, onverwijld alsnog aan 
zijn verplichtingen voldoet. 

(3) Indien ingevolge het eerste lid geen 
pachtprijs verschuldigd is, kan de verpach
ter aan de Grondkamer verzoeken den pacht
prijs vast te stellen. D e Grondkamer be
paalt, zoo noodig met terugwerkende kracht, 
het tijdstip, met ingang waarvan deze ver
scbuldigd is. Zij kan bepalen, dat, naar ge
lang van het verzuim van den verpachter, 
een gedeelte van den pachtprijs aan de 
Grondkamer ten bate van 's Rijks schatkist 
moet worden betaald. De vaststelling ge
schiedt niet, dan nadat de pachter is gehoord, 
althans behoorlijk is opgeroepen. 

Artikel 46. 
Aan een overeenkomst tot wijziging of 

aanvulling van een pachtovereenkomst of 
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een beslissing, als bedoeld in artikel 44, zijn 
partijen slechts gebonden, indien zij schrif
telijk is vastgelegd en door de Grondkamer 
is goedgekeurd of gewijzigd. 

§ 2 . 

Van de Grondkamers. 
Artikel 47. 

In elke provincie wordt door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Landbouw en Visscherij een 
Grondkamer ingesteld. De Grondkamer is 
een rechtspersoonlijkheid bezittend pubhek
rechtelijk lichaam. 

Artikel 48. 
(1) De Grondkamer is samengesteld uit 

een voorzitter, een secretaris en ten minste 
vier deskundige leden. Tevens kunnen een 
plaatsvervangende voorzitter en een tweede 
secretaris worden benoemd. 

(2) De Voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitter, de leden en de secretarissen war
den op aanbeveling van de Grondkamer door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij benoemd en ontslagen. Bij het be
reiken van den vollen ouderdom van 65 ja
ren wordt bun door de Secretarissen-Gene
raal ontslag verleend met ingang van de 
eerstvolgende maand. 

(3) De voorzitter en de plaatsvervangen
de voorzitter of de secretaris moeten aan 
een Rijks- of daarmede gelijkgestelde Ne
detlandscbe Universiteit hebben verkregen 
hetzij den graad van doctor in de rechtswe
tenschap, hetzij den •graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of 
hoedanigheid verkregen is op grond van bet 
afleggen van cen examen in het f'l'eder
landsch burgerlijk- en bandelsrecht, staats
recht en strafrecht. 

(4) Bij de benoeming van de leden der 
Grondkamer wordt zorg gedragen, dat noch 
bet belang der pachters, noch dat der ver
pachters overheeracht. 

Artikel 49. 
(1) De Grondkamer is belast met de be

oordeeling, goedkeuring, wijziging of nietig
verklaring overeenkomstig dit besluit van 
pachtovereenkomsten betreffende onroeren
de goederen, welke geheel of voor het groot
ste gedeelte gelegen zijn binnen de provin
cie, waarvoor zij is ingesteld. 

(2) De Grondkamer heeft voorts tot 
taak goede pachttoestanden te bevorderen, 
met name door het geven van adviezen, en 
- indien partijen bij een pachtovereen
komst dit gemeenschappelijk verzoeken -
als scheidsman op te treden. 

(3) Zij kan door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Justitie en 
van Landbouw en Visscherij worden belast 
met de uitvoering van opdrachten, welke 
met de beschikking over en het gebruik van 
landbouwgrond verband houden. 

(4) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Land-
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bouw en Visscherij kunnen algemeene rege
len stellen betreffende de iurichting en 
werkwijze der Grondkamer, welke voor haar 
bindend zijn. 

(5) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kunnen richtlijnen vast
stellen, welke de Grondkamer bij de beoor
deeling der pachtovereenkomsten tot lei
draad dienen; voor zoover deze richtlijnen 
den omvang van de pachtpraestatie betref
fen, worden zij niet gegeven dan na overleg 
met den Gemachtigde voor de Prijzen. 

Artjkel 50. 
De Grondkamer beslist met den voorzit

ter en een even aantal deskundige leden. 

§ 3 . 

Van hooger beroep. 

Artikel 5i. 
(r) Van het beroep tegen beslissingen 

der Grondkamer wordt kennisgenomen door 
de Centrale Grondkamer, welke gevestigd is 
te Arnhem. 

(2) De leden en plaatsvervangende le
den van de Pachtkamer van het Gerechtshof 
te Arnhem zijn van rechtswege tevens lid 
van de Centrale Grondkamer. De Griffier 
van de Centrale Grondkamer wordt benoemd 
door de Secretari&sen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij. De Griffier moct aan een 
Rijks- of daarmede gelijkgestelde Neder
landsche Universiteit hebben verkregen het
ziJ den graad van doctor in de rechtsweten
schap, hetzij den graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of 
hoedanigheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het Neder
landsch burgerlijk- en handelsrecht, staats
recht en strafrecht. 

Artikel 52. 
(r) De Centrale Grondkamer beslist met 

vijf leden, van wie drie raadsheeren en twee 
niet tot de rechterlijke macht behoorende 
deskundigen. 

(2) Een der raadsheeren treedt als voor
zitter op. 

(3) De samenstelling en de orde van de 
verdeeling der werkzaamheden geschieden 
overeenkomstig een reglement, hetwelk op 
voorstel van de Centrale Grondkamer door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij wordt vastgestdd. 

Artikel 53. 
(r) Tegen beslissingen van de Grond

kamer kunnen partijen beroep instellen: 
r) indien zij een beslissing heeft geno

men op grond van artikel 8, lid 2; 
2) indien zij ingevolge artikel 10 haar 

toestemming tot een verpachting voor een 
korten duur heeft geweigerd; 

3) indien zij een beslissing heeft geno
men op grond van artikel 20, lid :.i, artikel 
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u, lid :.i, artikel 27, lid 3, artikel 38 of arti
kel 82; 

4) indien zij c,p grond van artikel 43 een 
overeenkomst of een beslissing, als bedoeld 
in artikel 44, heeft nietig verklaard of ge
wijzigd; geen beroep kan worden ingesteld, 
indien de wijziging betrekking heeft op een 
verlaging van den overeengekomen pacht
prijs met minder dan vijftien pe,cent; 

5) indien de beslissing inhoudt een wei
gering van goedkeuring, als bedoeld in de 
artikelen 74 en 75; 

6) indien de Grondkamer wegens de 
principieele beteekenis van de beslissing het. 
beroep uitdrukkelijk toelaat. 

(2) Door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij of door een door 
hen aan te wijzen orgaan kan beroep worden 
ingesteld, wanneer het een geval betreft, dat 
naar het oordeel der Secretarissen-Generaal 
principieele beteekenis heeft. 

Artikel 54. 
Het beroep moet worden ingesteld bij een 

binnen een maand, nadat de uitspraak aan 
partijen is verzonden, aan de Centrale Grond
kamer te richten met redenen omkleed ver
zoekschrift. 

Artikel 55. 
De Centrale Grondkamer bevestigt of ver

nietigt de beslissing, waartegen hooger be
roep is ingesteld. Bij vernietiging der beslis
sing doet de Centrale Grondkamer, hetgeen 
de Grondkamer had behooren te doen. 

§ 4. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 56. 
De beslissingen van de Grondkamers en 

van de Centrale Grondkamer worden aan de 
partijen bij de pachtovereenkomst schrifte
lijk medegedeeld. 

Artikel 57. 
(r) De Grondkamers en de Centrale 

Grondkamer kunnen getuigen en deskundi
gen oproepen en hooren. 

(2) De oproeping geschiedt bij aange
teekenden brief. Getuigen en deskundigen 
zijn na oproeping verplicht te verschijnen en 
de gevorderde voorlichting te geven. 

(.~_) . Getuigen en deskundigen ontvangen 
desverkiezende schadevergoeding, door den 
voorzitter te begrooten overeenkomstig de 
artikelen 61, 63, 65 en 66 van het tarief van 
justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken. 

Artikel 58. 
De Grondkamer kan bepalcn, dat alle 

nieuwe pachtovereenkomsten betreffende 
hoeven of los land in een bepaalde streek 
v66r een door de Grondkemer vast te st~llen 
tijdstip door den verpachter aan haar ter 
goedkeuring moeten worden voorgelegtl. 

Artikel 5q. 

De Grondkamers zijn bevoegd den Rijks
consulenten inlichtingen te vragen. 
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Artikel 60. · 
De voorzitters, de leden en de secretaris

.sen van de Grondkamers en van de Centrale 
Grondkamer zijn verplicht het geheim te be
waren ten opzichte van hetgeen hun als zoo
·danig bekend wordt. 

Artikel 61. 
(r) De Grondkamers en de Centrale 

Grondkamer kunnen voor haar werkzaam
heden een tarief vaststellen, hetwelk de 
goedkeuring van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij behoeft. 

(2) De voorz1tters en de ~ecretarissen 
der Grondkamers genieten een door de 
Grondkamers vast te stellen bezoldiging, 
welke de goedkeuring behoeft van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Visscherij. 

(3) De plaatsvervangende voorzitters en 
de deskundige leden van de Grondkamers, 
alsmede de met tot de rechterlijke macht be
hoorende leden van de Centrale Grondka
mer, genieten vergoeding van reis- en ver
blijfkosten en verdere vergoeding volgens 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij te stellen regelen. 

(4) De bezoldiging van den Griffier van 
de Centrale Grondkamer wordt vastgesteld 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij . 

(s) Voor zoover de uitgaven der Grond
kamers niet uit haar inkomsten kunnen war
den bentreden, komen deze ten laste van het 
Rijk. 

Artikel 62 . 
(r) Door de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kan een Grondraad war-
den ingesteld. . 

(2) Samenste!ling, taak en bevoegdheid 
van den Grondraad warden nader bij be
schikking geregeld. 

AFDEELING III. 
Van de pnchtkamers en de pachtgedlngen. 

§ I. 

Van pachtgedingen. 
Artikd 63. 

De behandeling van zaken, betrekkelijk 
tot een pachtovereenkomst, de vordering tot 
ontruiming van het gepachte daaronder be, 
'grepen, geschiedt overeenkomstig de gewone 
regelen, voor zoover daarvan niet bij de na
volgende artikelen is afgeweken. Onder de 
vordering tot ontruiming van het gepachte 
warden mede begrepen vorderingen tot re
vindicatie van het gepachte, ingesteld tegen 
den pachter of den gewezen pachter. 

Artikel 64. 
(r ) De behandeling van ·alle zaken, be

trekkelijk tot een pachtovereenkomst, ge
schiedt door de Pachtkamer van het kanton-
gerecht. · 
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(2) De Pachtkamer bestaat uit den kan
tonrechter als voorzitter en twee niet tot de 
rechterlijke macht behoorende personen, die 
deskundig zijn ten aanzien van pachttoe
standen. 

Artikel 65. 
(r) De Secret&rissen-Generaal van de 

Departementen van Justitie en van Land• 
bouw en Visscherij benoemen voor elk kan
tongerecht de twee in het vorige artikel be
doelde, niet tot de rechterlijke macht behoo
rende personen, benevens voor ieder hunner 
zoovele plaatsvervangers als dienstig zal 
warden geoordeeld. 

(2) Bij deze benoeming wordt zorg ge
dragen, dat noch het belang der pachters, 
noch dat der verpachters in de Pachtkamer 
overheerscht. 

(3) De niet tot de rechterlijke macht 
behoorende leden van de Pachtkamer en hun 
plaatsvervangers genieten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten en verdere vergoeding 
volgens nader door de ·secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Justitie en 
van Landbouw en Visscherij te stellen rege
len. 

Artikel 66. 
( t) De eischende "oartij zal ter griffie 

van het kantongerecht, binnen welks rechts
gebied het gepachte of het grootste gedeelte 
daarvan is gelegen,_ een verzoekschrift op 
ongezegeld papier indienen, waarbij aan de 
Pachtkamer wordt verzocht een dag te be
palen, waarop de zaak ter terechtzitting zal 
warden behandeld. . 
. (2) Het verzoekschrift bevat een opgave 
van den naam, de voornamen en de woon
plaats des verzoekers, van den naam en de 
woonplaats der wederpartij, mitsgaders een 
mededeeling van de vordering en van de 
gronden, waarop de,:e steunt. 

(::i) Daarbij warden gevoegd zoovele af
schriften als er wederpartijen bij de zaak 
betrokken zijn. 

Artikel 67. 
Het bepaalde bii de artikelen 125c en 125d 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 68 . . 
De Pachtkamer treedt in alle opzichten 

in de plaats van den kantonrechter, behou
dens in de gevallen, voorzien bij de artikelen 
7, tweede lid, 60, tweede lid, 102, tweede lid, 
107, tweede lid, rog, twcede lid, en rrr, vier
de lid, van het Wetbc,ek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Artikel 6g. 
(r) De niet tot de rechterlijke macht be

hoorende personen, die dee! uitmaken van 
de Pachtkamer, kunnen warden gewraakt op 
de wijze en in de gevallen, als omschreven in 
de Derde Afdeeling van den Eersten Titel 
van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, met <lien ver
stande, dat de Pachtkamer de redenen van 
wraking onderzoekt en de wraking al dan 
niet toestaat. 
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(2) Artikel 29,-eerste en tweede lid, van 
dit wetboek vinden te hunnen aanzien over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 70. 
(1) Ook in reconventie kan de Pachtka

mer slechts kennis nemen van vorderingen 
betrekkelijk tot een pachtovereenkomst. 

(2) Ook in reconventie kan slechts de 
Pachtkamer kennis nemen van vorderingen 
betrekkelijk tot een pachtovPreenkomst. 

Artikel 71. 
De Pachtkamer beslist vrijelijk omtrent de 

verwijzing in de proceskosten. Daarbij houdt 
zij rekening met de vraag, of een partij door 
haar houding aanleiding tot het proces heeft 
gegeven. 

§ 2. 

Van het beroep. 
Artikel 72. 

(1) Van de uitspraken van de Pachtka
mer staat beroep open op bet Gerechtshof 
te Arnhem. 

(2) De behandeling in hooger beroep ge
schiedt door de Pachtkamer van het Ge
rechtshof. 

( ~) Hoeger beroep moet binnen een 
maand na de uitspraak ingesteld worden. 

(4) De arresten van de Pachtkamer van 
bet Gerechtshof zijn niet vatbaar voor cas
satie. 

Artikel 7.~-
(1) De Pachtkamer bestaat uit drie 

raadsheeren en twee niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen, die deskundig 
zijn ten aanzien van pachttoestanden. Een 
der raadsheeren treedt als voorzitter op. 

(2) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij benoemen de twee in het 
vorige lid bedoelde niet tot de rechterlijke 
macht beho0rende persone'1. Zii benoemen 
tevens voor ieder hunner zooveel plaatsver
vangers als zij dienstig zullen oordeelen. 

(3) Het bepaalde in de artik~len 65, lid 
2 en 3 , 69, 70 en 71 vindt op de Pachtkamer 
van het Gerechtshof overeenkomstige toe
passing. 

AFDEET,TNG TV. 
Bl.lzondere voorschrlften ton aanzlen van 
zetboeren, alsmede bl'trl'ffende het i:-ebrulk 

van land. 
Artikel 74. 

(r) Het is verboden zonder voorafgaan
de goedkeuring van de Grondkamer een 
overeenkomst aan te gaan, waarbij de ex
ploitatie van een h oeve of los land door den 
eigenaar of den rechthebbende aan een ander 
wordt overgedragen, indien deze laatste een 
belangrijken invloed op de leiding van het 
bedrijf verkrijgt en als tegenpraestatie een 
vergoeding ontvangt . 

(2) De Grondkamer keurt zoodanige 
overeenkomst slechts goed, indien voor het 
aangaan daarvan bijzondere gronden aan
wezig zijn en verpachting haar niet doel
matig voorkomt. Zij treedt niet in een be-
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oordeeling van de voorwaarden van de over
eenkomst. 

Artikel 75. 
De Grondkamer kan bepalen - hetzij 

voor de geheele provincie, hetzij voor een 
gedeelte daarvan -, dat het zonder haar 
voorafgaande goedkeuring verboden is: 

1) gras of hooi, anders dan per gewicht, 
te verkoopen of ten verkoop aan te bieden ; 

2) op grand van een overeenkomst tegen 
vergoeding vee in een weide ter inscharing 
aan te nemen. 

Artikel 76. 
De Grondkamer kan met betrekking tot 

overeenkomsten, als bedoeld in de artikelen 
74 en 75, en met betrekking tot het gebruik 
van land, dat als weide of voor het winnen 
van gras of van hooi dient, richtlijnen vast
stellen, welke voor den eigenaar en de an
dere rechthebbenden bindend zijn. De Grond
kamer is in dit geval verplicht den bevoeg
den Rijkslandbouwconsulent te hooren. Deze 
richtlijnen behoeven de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij. 

AFDEEJ,ING V. 
Strafbepallngen. 

Artikel 77. 
(1) Het is verboden ter zake van of in 

verband met een pachtverhouding eenig on
geoorloofd voordeel te bedingen of aan te 
nemen. 

(2) Onder ongeoorloofd voordeel wordt 
verstaan ieder voordeel, bedongen of aange
nomen: 

1) door een ander dan den pachter of 
verpachter; of wel 

2) door den verpachter anders dan 
krachtens een pachtovereenkomst of een 
overeenkomst tot wijziging of aanvulling van 
een pachtovereenkomst, t en aanzien waar
van de voorschriften van dit besluit zijn in 
acht genomen. 

(.1) Onder voordeel wordt niet begrepen 
een redelijke vergoeding voor verrichte dien 
sten. 

(4) De bepalingen van het eerste tot en 
met derde lid worden beschouwd als prij~
voorschriften in den zin van het Prijsbe
heerschingsbesluit (No. n/1941) 

Artikel 78. 
(1) Overtreding van het bepaalde in de 

artikelen g en 74 wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of geldboete 
van t en hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft hij, 
die handelt in striid met: 

1) een overee;,_komstig artikel 75 door 
de Grondkamer ui tgevaardigd verbod; 

2) de richtlijnen, welke overeenkomstie 
artikel 76 door de Grondkamer voor hem 
bindend zijn vastgesteld. 

( ~) Indien een der feiten, strafbaar ge
steld in he~ eerste en tweede lid, wordt be
gaan door 0f vanwege een rechtspersoon, 
wordt de stra:-•ervolging ingesteld en de 
straf uitgesproker. •egen hem, die tot het 

4 
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feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of het nala
ten. 

(4) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste en tweede lid, worden beschouwd als 
overtredingen. Zie t en deze W. P. N. R. 3753 
pag. 468. 

AFDEELING VT. 
Overgangs- en slotbepallngen. 

Artikel 79. 
(1) Pachtovereenkomsten voor onbe

paalden tijd, welke bij het in werking treden 
van dit besluit van kracht zijn, worden ge
acht voor hoeven voor twealf en voor los land 
voor zes jaren te zij n aangegaan, met dien 
verstande, dat het laatste jaar voortduurt 
tot het volgens plaatselijk gebruik voor ont
ruiming van het gepachte geldende tijdstip. 
Voor de bepaling van het einde van den 
twaalf- of zesjarigen termijn komen de jaren, 
gedurende welke de pachtovereenkomst v66r 
het in werking treden ,van dit besluit be
staan heeft, mede in aanmerking tot een 
maximum van tien, onderscheidenlijk vier 
jaren. 

(2) Niettemin kan een zoodanige over
eenkomst voor het verstrijken van den 
twaalf- of zesjarigen t ermijn overeenkom
stig de artikelen 34 tot en met 40 van de 
P achtwet eindigen : 

1) indien v66r het in werking treden van 
dit besluit de overeenkomst is opgezegd; 

2) indien na dit tijdstip de overeen
komst is opgezegd, omdat de verpachter, die 
de overeenkomst heeft aangegaan, mits geen 
rechtspersoon zij nde, of diens bloed- of aan
verwanten in de rechte nederdalende linie 
het gepachte in gebruik willen nemen en bij 
het aangaan der pachtovereenkomst een 
daartoe strekkend voorbehoud is gemaakt en 
de pacht ten minste vijf jaren heeft geduurd. 

Artikel 80. 

(1) Pachtovereenkomsten voor bepaal
den tijd, welke bij het in werking treden van 
dit besluit van kracht zijn, gelden voor den 
duur, waarvoor zij zij n aangegaan. 

(2) Pachtovereenkomsten, als bedoeld in 
het vorige lid, welke voor 1 Januari 1936 
reeds van kracht waren, kunnen, onverschil
lig den duur waarvoor zij gelden met inacht
neming van artikel _1o worden v~rlengd; met 
dien verstande echter, dat, indien zoodanige 
overeenkomst binnen twee jaren na het in 
werking treden van dit besluit door het ver
strijken van haar duur eindigt: 
,. 1) het verzoek om verlenging tot uiter

hJk een maand na het einde der overeen
komst kan worden gedaan; 

2) de Pachtkamer het verzoek ook zal 
afwijzen, indien bij verlenging een derde em
stig in zijn belangen zou worden geschaad; 

3) het verzoek om verlenging niet kan 
worden gedaan, indien het gepachte in zijn 
geheel op regelmatige wijze door een antler 
dan den pachter in gebruik is genomen 

(3) Indien door verlenging van een over
eenkomst, als bedoeld in het tweede lid een 
derde schade lijdt, heeft deze deswege geen 
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aanspraak op vergoeding jegens den ver
pachter. 

(4) In geval van indiening van een ver
zoek om verlenging kan de voorzitter der 
Pachtkamer de t enuitvoerlegging van een 
vonnis tot ontruiming schorsen, totdat over 
het verzoek zal zijn beslist. 

(5) Het bepaalde in het tweede tot en 
met _vierde !id is ook van toepassing op bij 
het m werkmg treden van dit besluit aan
hangige verzoeken, welke gegrond zijn op 
het Besluit van g September 1941 (Neder
landsche Staatscourant No. 175. 

Artikel 81. 

Pach~overeenkomsten _ of wijzigingen of 
aanvullmgen van pachtovereenkomsten 
welke v66r het in werking treden van dit be: 
sluit door den in pachtzaken bevoegden rech
ter of doo~ een Pachtbureau zijn getoetst, 
behoeven met ter goedkeuring aan de Grond
kamer te worden voorgelegd. Niet getoetste 
pachtovereenkomsten, welke bij het in wer
king treden van dit besluit van kracht zijn 
en na 1 Januari 1936 zijn aangegaan, dienen 
in den in artikel 42 voorgeschreven vorm 
binnen zestig dagen na dit tijdstip aan de 
Grondkamer ter goedkeuring t e worden in
gezonden. 

Artikel 82. 

(1) Van de pachtpraestaties uit hoofde 
van alle bij het in werking treden van dit 
besluit loopende pachtovereenkomsten kan 
in afwijking in zooverre van het bepaalde i~ 
artikel 38, lid 1 , binnen zes maanden na het 
inwerkingtreden van dit besluit overeen
komstig artikel 38, lid 2, herziening worden 
gevraagd. 

(2) Indien de Grondkamer de pacht
praestaties herziet, bepaalt zij, zoo noodig 
met terugwerkende kracht voor het loopende 
pachtjaar, het tij dstip, waarop de gewijzigde 
voorwaarden van kracht worden, 

Artikel 83. 

(1) . Indien _v66r het in werking treden 
van d1t beslu1t een pachtovereenkomst is 
nietig verklaard en de vroegere pachter in
gevolge een beslissing van de Pachtkamer of 
het Pachtbureau het gepachte nog exploi
teert, kan op diens verzoek de in pachtzaken 
bevoegde rechter beslissen, dat een pacht
overeen_kom~~ voor den tijd van twaalf, on
dersche1denhJk zes jaren of voor korteren 
tijd geacht moet worden te zijn aangegaan. 
. . (2) In d1t geval kan de rechter, de p·ar-

1:tJen gehoord, de pachtovereenkomst vast
stellen. 
. fa) O~erigens vindt het bepaalde bij ar

tikel 80_, hd 2 tot en met 4, overeenkomstige 
toepassmg, 

(4) Het bepaalde in het eerste tot en 
met . derde l!d is ook van toepassing op bij 
het '? werkmg treden van dit besluit aan
hang1ge verzoeken, welke gegrond zijn op 
het Besluit van 24 October 1941 (Neder
landsche Staatscourant No. 2 11). 

Artikel 84. 
E en beding, als bedoeld in artikel 1 2 het

welk v66r 23 Mei 1941 rechtsgeldig i~ ge-
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maakt, blijft van kracht ten beloope van ten 
hoogste het bedrag der geldelijke lasten, 
welke gedurende het jaar 1940 op het ver
pachte drukten. 

Artikel 85. 
(1) De tot dusver op grond van de 

Pachtwet bestaande Pachtbureaux worden 
belast met de taak van de Grondkamers en 
worden bij het in werking treden van dit be
sluit rechtspersoonlijkheid bezittende pu
bliekrechtelijke lichamen. 

(2) De tegenwoordige voorzitters, secre
tarissen en leden blijven in functie; voor zoo-
ver zij den leeftijd van 63 jaren reeds bereikt 
hebben, blijven zij tot 1 Januari 1944 in 
functie. 

(3) De archieven en overige bezittingen 
van de Pachtbureaux worden naar de Grond
kamers overgebracht. 

Artikel 86. 
(1) De tegenwoordige Pachtkamer bij 

het Gerechtshof te Amhem en die bij de 
kantongerechten behouden hun bevoegdhe
Jen en oefenen deze overeenkomstig de be
palingen van dit besluit uit. 

(2) De raden en de plaatsvervangende 
raden in de Pachtkamer van het Gerechts
hof en de leden en plaatsvervangende leden 
van de Pachtkamers bij de Kantongerechten 
blijven in functie tot 1 Januari 1947; voor 
zoover zij bij het in werking treden van dit 
besluit den leeftijd van 63 jaren reeds heb
ben bereikt, blijven zij tot 1 Januari 1944 
in functie. 

Artikel 87. 
Artikel 56b der Zegelwet 1917 wordt ge

wijzigd als volgt: 
1) in de leden 2 en 4 worden de woorden: 

,,artikel 7 der Pachtwet" vervangen door de 
woorden: ,,artikelen 42 en 81 van het Pacht
besluit" en de woorden: ,.den in pachtzaken 
bevoegden rechter" door de woorden : ,,de 
Grondkamer". 

2) de leden 5, 6 en 7 worden gelezen : 
,,(5) De secretaris van de Grondkamer 

is verplicht de bij die Kamer ingekomen af
schriften, welke ten onrechte niet of niet 
voldoende gezegeld zijn, indien zij niet ge
registreerd zijn, zoo spoedig mogelijk ter 
constateering van de begane overtredingen 
aan 's Rij ks ambtenaar ter hand te stellen. 

(6) In geval van nietigverklaring of wij
ziging van de pachtovereenkomst door de 
Grondkamer of de Centrale Grondkamer 
wordt het betaalde zegelrecht aan belang
hebbende teruggegeven of met hem verre
kend op vertoon van een afschrift van de in 
artikel 43 van het Pachtbesluit bedoelde akte 
of van de beschikking van de Grondkamer 
of van de Centrale Grondkamer en van het 
stuk, waarop het zegelrecht oorspronkelijk 
voldaan is, op welk stuk van de teruggave 
of verrekening wordt melding gemaakt. Het 
in artikel 42 van het Pachtbesluit bedoelde 
afschrift wordt daartoe door den secretaris 
of den griffier tijdelijk aan 's Rijks ambte
naar afgestaan. 

( 7) Aan het in dit hoofdstuk vastgestel
de zegelrecht zijn mede onderworpen de re-
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gelingen (vastleggingen en wijzigingen daar
onder begrepen) van de Grondkamer of van 
de Centrale Grondkamer, welke tusschen 
partijen bindende kracht hebben. De invor
dering van het zegelrecht heeft ten laste van 
den pachter plaats naar aanleiding van een 
afschrift dier regeling, hetwelk de secretaris 
of de griffier verplicht is binnen veertien da
gen na het tot stand komen van die regeling 
aan 's Rijks ambtenaar te doen toekomen. 
De pachter wordt zoo noodig v66r de invor
dering in de gelcgenheid gesteld op het af
schrift een verklaring te stellen als bedoeld 
is in artikel 56, lid 5. Na invordering van 
het zegelrecht doet 's Rijks ambtenaar daar
van blijken op het afschrift en zendt hij dit 
aan den secretaris of den griffier terug." 

Artikel 88. 
In afwijking van het bepaalde bij artikel 

42, lid 1 en 2, der Onteigeningswet en van 
artikel Q van het Algemeen Vorderingsbe
sluit 1940 (No. no/,940) heeft in geval van 
onteigening of vordering in eigendom de 
pachter, wiens pacht nog een of meer jaren 
moet duren, recht op volledige schadever
goeding. Artikel 31, lid 2, vindt overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 89. 
Door de Secretarissen-Generaal van de 

Departementen van Justitie en van Land
bouw en Visscherij kunnen nadere regelen 
worden gesteld ter bevordering van de uit
voering van de bepalingen van dit besluit. 

Artikel 90. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Tegelijkertijd treden buiten werking : 
1) de artikelen 1 tot en met 65 der Pacht

wet, behoudens het bepaalde bij artikel 79, 
lid 2, van dit besluit; 

2) de Crisispachtwet 1932 ; 
3) het Pachtbureaubesluit (Staatsblad 

1938, No. 657); 
4) het Pachtprijsopdrijvingsbesluit 1940 

(No. 92 /1940); 
5) het Besluit No. 214/,940 ten aanzien 

van mondelinge pachtovereenkomsten; 
6) het Scheurbesluit Pachtovereenkom

sten van 12 Maart 1941 (Nederlandsche 
Staatscourant No. 62); 

7) de Beschikking van 13 Maart 1941, 
houdende nadere regelen betreffende de 
gras- en hooiverkoopingen. het inscharen 
van vee en wijziging van het Pachtprijsop
drijvingsbesluit 1940 (Nederlandsche Staats
courant No. 51); 

8) het Besluit van 23 Mei 1941, houden
de nadere regelen betreffende de wijze van 
verpachting en de lasten van den pachter, 
zooals dit besluit is aangevuld (Nederland
sche Staatscourant No. 99); 

9) het Tweede Besluit No. 149/,941 ten 
aanzien van mondelinge pachtovereenkom
sten; 

10) het Besluit van g September 1941 
(Nederlandsche Staatscourant No. 175); 

n) het Besluit van 24 October 1941. 
(Nederlandsche Staatscourant No. 2n). 
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(2) De toestemmit,6, bedoeld in artikel 
r, lid r, van het in het vorige lid onder 8 
genoemde besluit wordt geacht overeenkom
stig dit besluit door de Grondkamer te zijn 
gegeven. 

(.,) Het Koninklijk besluit van 2.5 Juli 
1938 (Staatsblad No. 248) blijft van kracht 
met dien verstande dat in artikel 2 van dit 
besluit de woorden: ,.lid of secretaris van 
een erkend pachtbureau" vervallen. Even
eens blijft van kracht het Koninklijk besluit 
van 22 October rq,8 (Staatsblad No. 286), 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1940 (Staatsblad No. 280). 

Artikel gr. 
Dit besluit kan worden aangehaald als 

.,Pachtbesluit". 
's-Gravenhage, 12 November 1941, 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
SCHRIEKE. 

De S .- G . van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij. 

H. M. HIRSCHFELD. 

De wnd. S .-G. van het Dep. van Financien, 
H . P n~-r .. ,.~ 

(Uitgeg . 25 Nov. 1941.) 

. s.220 

12 December 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende ontheffing van 
de verplichting tot zekerheidstelling 
voor proceskosten en betreffende de toe
lating om kosteloos of tegen verminderd 
tarief te procedeeren van per.ionen van 
Duitsche nationaliteit of van de natio
naliteit van het Protectoraat Bohemen 
en Moravie. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Personen van Duitsche nationaliteit of van 
de nationaliteit van het Protectoraat Bohe
men en Moravie, die hun woonplaats hebben 
in het Groot-Duitsche Rijk, met inbegrip 
van het Protectoraat Bohemen en Moravie, 
of in het bezette Nederlandsche gebied, war
den ten aanzien van artikel r 52 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering niet 
als vreemdelingen beschouwd. 

Artikel 2. 

(r) Ten aanzien van door den Nederland
schen rechter uitgesproken veroordeelingen 
in de proceskosten, welke in het Groot-Duit
sche Rijk, met inbegrip van het Protectoraat 
Bobemen en Moravie, kosteloos uitvoerbaar 
kunnen worden verklaard, zijn de artikelen 
23, 24 en 32 van de Wet van 12 Juni 1909 
(Staatsblad No. 141), alsmede artikel r der 
Verordening No. 195/1940 betreffende het 
verleenen van bijstand in rechte in burger
lijke zaken aan en door bet bezette Neder-
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landscbe gebied en bet Groot-Duitscbe Rijk, 
met inbegrip van het Protectoraat Bobemen 
en Moravie, van overeenkomstige toepassing. 

(2) De over te leggen vertalingen in de 
Duitsche taal worden vervaardigd door een 
beeedigden vertaler, die de vertaling voor 
eensluidend verklaart; de kosten der verta
lingen zijn voor rekening van den belang
bebbende. 

Artikel 3. 
(r) Beslissingen, betreffende proceskos

ten, welke in bet Groot-Duitscbe Rijk, met 
inbegrip van bet Protectoraat Bohemen en 
Moravie, door den recbter van of een griffier 
(Urkundsbeamter der Geschaftsstelle) bii een 
gerecbt genomen zijn tegen een Nederlander 
of een Nederlandscb onderdaan, die als 
eiscber of tusscbenkomende partij voor een 
gerecbt aldaar is opgetreden, worden in bet 
bezette Nederlandscbe gebied kosteloos uit
voerbaar verklaard. 

(2) Bij bet verzoek om kostelooze uit
voerbaarverklaring-moet mede worden over
gelegd een verklaring van de daartoe volgens 
het Duitsche recbt bevoegde autoriteit, dat 
de beslissing in kracbt van gewijsde is ge
gaan. 

(3) Ten aanzien van de uitvoerbaarver
klaring, als bedoeld in lid r, zijn de artikelen 
27 tot en met 32 van de Wet van 12 Juni 
1909 (Staatsblad No. 141) en artikel 2 der 
Verordening No. 195/r940 van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 4. 
(r) Voor de toepassing van de bepalin

gen betreffende de toelating om kosteloos of 
tegen verminderd tarief te procedeeren war
den personen van Duitscbe nationaliteit of 
van de nationaliteit van het Protectoraat Bo
bemen en Moravie met Nederlanders gelijk
gesteld. 

(2) Per.ionen van Duitscbe nationaliteit 
of van de nationaliteit van bet Protectoraat 
Bohemen en Moravie, die niet tevens inwo
ner.i van het bezette Nederlandscbe gebied 
zijn, dienen bij hun verzoek om toegelaten te 
worden tot kosteloos of tegen verminderd ta
rief procedeeren een door de daartoe bevoeg
de autoriteit van hun woonplaats afgegeven 
verklaring omtrent bun geldelijke omstan
digbeden over te leggen. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 12 December 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 20 Dec. 194z.) 

s. s.221 

13 December 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van bet Departement 
van Justitie tot wijziging van het Wet
boek van Burgerlijke Recbtsvordering 
met bet oog op beslag onder derden. 

Op grond van § r der Verordening No. 
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23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor

dering ondergaat de volgende wijzigingen: 

I. 
Na artikel 479a wordt een nieuw artikel 

479a bis ingevoegd, luidende: 

,,Artikel 4 79a bis. 
Ingeval een schuldeischer voor een vorde

ring verhaal zoekt op een schuldenaar, die 
om niet of tegen een onevenredig lage ver
goeding geregeld werkzaamheden of diensten 
voor een derde verricht, welker aard en om
vang zoodanig zijn, dat zij gewoonlijk slechts 
t egen betaling worden verricht, wordt ten 
behoeve van dien schuldeischer aangenomen, 
dat daarvoor een redelijke vergoeding ver
schuldigd is, indien de schuldeischer op deze 
vergoeding beslag legt. 

Bij de beoordeeling der vraag, of het in lid 
1 bedoelde geval zich voordoet, en, zoo ja, 
welke vergoeding als redelijk aangenomen . 
moet worden, worden alle omstandigheden 
van het concrete geval in aanmerking geno
men, met name de aard van de verrichte 
werkzaamheden of diensten, de betrekkingen 
van verwantschap of van anderen aard tus
schen den schuldenaar en den derde en de 
financieele draagkracht van dezen laatste." 

II. 
In artikel 735 wordt na het woord ,,toebe

hoorende" ingevoegd : 
,, , dan wel op de vergoeding, bedoeld in 

artikel 479a bis". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 December 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 20 December 1941.) 

s. s.222 

16 December r941. BESLUIT van de Se
cretarissen - Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Binnenland
sche Zaken over het opmak<:! n van ak
ten betreffende het overlijden van mili
tair person eel der voormalige N ederland
sche Zee- en Landmacht. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
(1) De ambten~ar van den burgerlijken 

stand, bij wien door of vanwege de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken schrif-
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telijk aangifte wordt gedaan, dat een lid van 
het militair personeel der voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht is overle
den, maakt daarvan een akte op. 

(2) De in lid I bedoelde akte bevat de 
gegevens, welke bij de aangifte worden me
degedeeld; zij wordt in de registers van over
lijden ingeschreven en alleen door den amb
t enaar van den burgerlijken stand ondertee
kend. 

Artikel 2. 
De aldus opgemaakte akte staat gelijk met 

de akten van overlij den, bedoeld in het Bur
gerlijk Wetboek. Op de uittreksels zijn de 
artikelen 24, lid 1 en 4, en 25, lid 3 , van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Artikel 3. 
Verbetering of aanvulling van de registers 

van overlijden geschiedt, indien het een ak
te, als bedoeld in artikel 1, betreft, door den 
ambtenaar van den burgerlijken stand, op 
aanwijzing van of vanwege de Secretarissen
G eneraal van de Departementen van Justi
tie en van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 4. 
Dit besluit laat onverkort de bevoegdheid 

tot het opmaken van akten van overlijden 
overeenkomstig de geldende bepalingen. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 16 December 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
Jandsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. _ 

(Uitgeg. 20 December r941 .) 

S. S.304 

12 ]uni r941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en van 
Landbouw en Visscherij ter voorkoming 
van gevaar voor bosch-, heide- en veen
brand (Besluit bosch-, heide- en veen• 
branden). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3i1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het is verboden in bosschen of op heide

of veengronden of binnen een afstand daar
van van minder dan honderd meter 

1) zich met open vuur of eenige open 
vlam te bevinden; 

2) brandende of smeulende voorwerpen 
te laten vallen, weg te werpen of daarmede 
onvoorzichtig om te gaan; 

3) in de open lucht of in licht brandbare 
gebouwen en getimmerten een vuur aari te 
maken zonder een schriftelijke vergunning 
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van den gebruiker van het perceel bij zich 
te hebben of een vuur, waartoe vergunning 
is verleend, onbewaakt te laten; 

4) gedurende het tijdvak van 1 Maart 
tot en met 31 October te rooken zonder een 
schriftelijke vergunning van den gebruiker 
van het perceel bij zich te hebben. 

Artikel 2. 

(1) De gebruiker van het perceel mag 
een vergunning, bedoeld in artikel 1, onder 
3 en 4, slechts verleenen, wanneer na zorg
zuldige afweging van alle omstandigheden 
geen gevaar voor bosch-, heide- of veen
brand te duchten is. Hij kan de vergunning 
naar plaats en tijd beperken en voorwaarden 
aan haar verbinden. 

(2) Voor hem, die kan aantoonen, dat 
bij in blijvend dienstverband staat tot den 
gebruiker van het perceel, is een vergunning, 
bedoeid in artikel 1, onder 3 en 4, niet ver
eiscbt, wanneer bij op dit perceel uit hoofde 
van zijn beroep werkzaam is. Hetzelfde geldt 
voor dengene, die in opdracbt of met ver
gunning van overheidswege op zoodanige 
perceelen werkzaam is, zoomede voor den
gene, die tot bet genot van de jacbt gerecb
tigd is. 

Artikel 3. 
Voor de toepassing van dit besluit warden 

tot bosschen, beide- en veengronden mede 
gerekend te behooren de openbare en niet 
openbare wegen, welke deze terreinen door
kruisen, met dien verstande, dat het verbod, 
bedoeld in artikel 1, onder 4, niet geldt voor 
openbare wegen, welke als kunstweg zijn 
aangelegd en een wegdek van ten minste 
vier meter in de breedte hebben. 

Artikel 4. 
(1) Hij die 
1) bandelt in strijd met het bij artikel 1 

bepaalde, of 
2) als gebruiker van een perceel bij bet 

verleenen van een vergunning, bedoeld in 
artikel 1, onder 3 en 4, niet de noodige zorg
vuldigbeid betracht, 
wordt, voor zoover op grand van andere be
palingen geen zwaardere straf is verbeurd, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste veer
tien dagen of geldboete van ten hoogste hori
derd en vijftig gulden. 

(2) Waneer een feit, bedoeld in het vo
rig lid, een brand t en gevolge heeft of wan
neer• een zelfde persoon zich aan een zooda
nig feit bij herhaling schuldig maakt, kan 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
drie maanden en geldboete van ten hoogste 
duizend gulden of een dezer straffen warden 
opgelegd, voor zoover op grand van andere 
bepalingen geen zwaardere straf is verbeurd. 

Artikel 5. 
Feiten, als bedoeld in artikel 4, lid 1, war

den beschouwd als overtredingen; feiten, als 
bedoeld in artikel 4, lid 2, warden als mis
drijven beschouwd. 

Artikel 6. 
Met het opsporen van de in dit besluit 

strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd 
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de bepaling van artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast: 

1) de ambtenaren van Rijks - en ge
meentepulitie; 

2) de personen, daartoe aangewezen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

bosch-, heide- en veenbranden". 
's-Gravenhage, 12 Juni 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

H . W. J . MULDER, 1° .-S.-G. 
De S .-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z8 ]uni z94z .) 

S. S.350 

II Februari z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming ter uitvoering van de 
Verordening No. 27/1941 betreffende 
joodsche studenten. 

Op grand van artikel 2 der Verordening 
No. 27/r941 betreffende joodsche studenten 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/r940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Personen, als bedoeld in artikel 1 
der Verordening No. 27/1941 betreffende 
joodsche studenten, die zich voor het studie
jaar 1941/r942 aan een Nederlandsche uni
versiteit of hoogeschool willen laten inschrij
ven, behoeven daarvoor de goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. 

(2) Het verzoek om goedkeuring moet 
uiterlijk 31 Maart 1041 bij den Secretaris
Generaal voomoemd warden ingediend. 

Artikel 2. 

Personen, als bedoeld in artikel 1 der Ver
ordening No. 27/Ig41, die nimmer aan een 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool 
waren ingeschreven, warden, zoolang niet 
anders is bepaald, niet ingeschreven. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II Februari 1941 . 

De S .- G . van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. V A N D A M . 

(Uitgep_. z
0

5 Februari z94z .) 
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S. S.351 

26 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming betreffende handhaving 
der orde onder de studenten aan uni
versiteiten en hoogescholen in het be
zette Nederlandsche gebied. 

Op grand van§ 1 der Verardening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verardening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 

,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming; 

,,student": hij die voor het loopend studie
jaar aan een universiteit of hoogeschool is 
ingeschreven of die op grand van feitelijke 
omstandigheden, ter beoordeeling van den 
betrakken rector-magnificus, als daar stu
deerend moet warden aangemerkt. 

Artikel 2. 

De handhaving der tucht en orde onder 
de studenten is opgedragen aan den rector
magnificus, voor zoover in artikel 4 niet 
anders is bepaald. 

Artikel 3. 

(1) Bij overtreding der orde of bij ander 
wangedrag waarschuwt of berispt de rector
magnificus. 

(2) In ernstige gevallen is de rector
magnificus bevoegd den overtreder den toe
gang tot de universiteit of hoogeschool voor
loopig voor den tijd van zeven dagen te ont
zeggen. 

(3) Het college van rector-magnificus en 
assessoren bepaalt binnen zeven dagen na de 
beslissing, door den rector-magnificus inge
volge het tweede lid van dit artikel genomen, 
of en voor hoelang de periode, gedurende 
welke de toegang is ontzegd, dient te warden 
verlengd. 

(4) De overtreder mist de bevoegdheid 
om gedurende den tijd, dat hem de toegang 
tot een universiteit of hoogeschool is ont
zegd, examen af te leggen of toegelaten te 
warden tot het bijwonen van colleges en 
practica aan eenige andere universiteit of 
hoogeschool in het bezette Nederlandsche 
gebied. 

(s) De uitspraak van het college van 
rector-magnificus en assessoren, waarvan on
verwijld aan den overtreder, het college van 
curatoren en den Secretaris-Generaal schrif
telijk mededeeling wordt gedaan, dient van 
een dagteekening te warden voorzien en met 
redenen te warden omkleed. Tevens wordt 
beslist of de uitspraak al dan niet openbaar 
zal warden gemaakt. 

(6) De rector-magnificus en de belang-
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hebbende kunnen binnen drie weken na dag
teekening van de uitspraak bij den S ecreta
ris-Generaal in beraep komen. Het instellen 
van beraep brengt niet mede, dat de uit
voering van de opgelegde straf wordt opge
schort. 

Artikel 4. 
De voorzitter van het college van curato

ren, gehoord den rector-magnificus, kan in 
het belang van de betrakken universiteit of 
hoogeschool of bij wijze van ordemaatregel 
bepalen, dat de universiteit of hoogeschool 
gedurende ten hoogste vier dagen zal warden 
gesloten. Hij doet van een hiertoe strekkend 
besluit onverwijld mededeeling aan den Se
cretaris-Generaal, die de sluiting voor on
bepaalden tijd kan verlengen. 

Artikel 5. 
Rechtsvoorschriften, welke met de bepa

lingen van dit besluit in strijd zijn, treden 
buiten werking. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 26 Maart 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. VAN DAM. 

(Uitgeg. 29 Maart 1941.) 

S. S.352 

8 April ·1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming betreffende benoeming en 
ontslag van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke en bijzondere scholen. 

Op grand van artikel 2 der Verardening 
No. 137/,940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verardening No. 3/,940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Indien de gemeenteraad in een vacature 

in het onderwijzend personeel van een school 
voor lager, uitgebreid lager, middelbaar, 
gymnasiaal of nijverheidsonderwijs of van 
een kweekschool voor onderwijzers en onder
wijzeressen door de benoeming van een vaste 
leerkracht moet voorzien, plaatsen burge
meester en wethouders, zoo mogelijk drie 
maanden v66r het openvallen der betrek
king, een opraep in de door den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
aan te wijzen nieuwsbladen of tijdschriften. 

Artikel 2. 

De benoeming vindt plaats aan de hand 
van een voordracht, welke door burgemees
ter en wethouders aan den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming of aan 
de door dezen aangewezen instantie wordt 
voorgelegd ; deze voordracht bevat de met 
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redenen omkleede aanbevelingen van drie 
personen, die voor het geven van het betref
fende onderwijs bevoegd zijn. De Secretaris
Generaal van het D epartement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming of 
de door dezen aangewezen instantie kan deze 
voordracht geheel of ten deele afwijzen; de 
beslissing is met redenen omkleed. Wordt de 
voordracht geheel afgewezen, dan wordt een 
nieuwe voordracht ingediend, welke weder
om de met redenen omkleede aanbevelingen 
van drie personen bevat. Voor het geval er 
geen drie geschikte krachten voor de voor
dracht beschikbaar zijn, is een voordracht 
van twee, of zoo noodig een voordracht van 
een voldoende. 

A~tikel 3. 
De overeenkomstig artikel 2 ingediende 

voordracht wordt beschouwd als goedge
keurd, wanneer de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming of de door 
dezen aangewezen instantie zich niet binnen 
zes weken na ontvangst van de voordracht 
daaromtrent heeft geuit. 

Artikel 4. 
Voor het geval in een vacature door het 

benoemen van een tijdelijke leerkracht wordt 
voorzien, wordt gehandeld op dezelfde wijze 
als voor een benoeming in vasten dienst, 
wanneer de benoeming geschiedt voor den 
tijd van vier maanden of !anger, of wanneer 
sedert het openvallen van de betrekking tot 
het in dienst treden van de nieuwe leerkracht 
meer dan vier maanden verloopen zijn. 

Artikel 5. 
Het beoogde ontslag van leerkrachten moet 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming of aan de door dezen aan
gewezen instantie worden medegedeeld, ten
zij het ontslag op verzoek van den betreffen
den persoon geschiedt. Het ontslag wordt 
beschouwd als goedgekeurd, wanneer de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming of de door dezen aangewezen instantie 
zich niet binnen zes weken daaromtrent heeft 
geuit. 

Artikel 6. 
Ten aanzien van de benoeming en het ont

slag van onderwijzend personeel van bijzon
dere scholen vindt het bepaalde in de arti
kelen 1 tot en met 5 overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat het school
bestuur in de plaats van burgemeester en 
wethouders en van den gemeenteraad treedt. 

Artikel 7. 
Een benoeming of ontslag, welke geschiedt 

in strijd met het bepaalde in dit besluit, is 
nietig. 

Artikel 8. 
Rechtsvoorschriften, welke in strijd zijn 

met het bepaalde in dit besluit, treden bui
ten werking. 
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Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 April 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J . VAN DAM. 

(Uitgeg. 9 April I94z.) 

S. S.35:3 

z9 April I94I. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, van Justitie, van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij, van Waterstaat 
en van Sociale Zaken betreffende de 
gelijkstelling van getuigschriften. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Getuigschriften, welke door binnen 

het Groot-Duitsche Rijk dan we! binnen Ne
derland gelegen Duitsche onderwijsinstellin
gen worden uitgereikt, worden gelijkgesteld 
met de overeenkomstige getuigschriften van 
Nederlandsche openbare of bijzondere on
derwijsinstellingen . 

(2) Aan Nederlandsche getuigschriften 
verbonden bevoegdheden kunnen - voor 
zoover volgens de geldende N ederlandsche 
voorschriften geen bijzondere goedkeuring 
noodig is - door de bezitters van overeen
komstige Duitsche getuigschriften op dezelf
de wijze worden uitgeoefend. Eventueele 
Nederlandsche voorschriften ten aanzien van 
de overlegging van een bijzondere goedkeu
ring voor de uitoefening van een beroep of 
een bedrijf blijven onaangetast, onverschil
lig of de bezitter van het getuigschrift het 
Duitsche Staatsburgerschap of het Neder
landerschap bezit. 

(3) Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid geldt slechts voor: 

1) Duitsche Rijksburgers (§ 2 der Rijks 
burgerwet - Reichsbiirgergesetz - van 15 
September 1935, R .W.B. I., biz. n46, in ver
binding m et § I van de Eerste Verordening 
op de Rijksburgerwet - Erste Verordnung 
zum Reichsbiirgergesetz - van 14 Novem
ber x935, R.W.B. I., biz. 1333); 

2) personen, die het Nederlanderschap 
bezitten (artikelen 1 tot en met 6 van de wet 
van 12 December 1892, Staatsblad No. 268, 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap) , tenzij zij het Nederlanderschap na 
30 Januari 1933 hebben verkregen. 

(4) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming beslist op verzoek, in 
hoeverre het bepaalde in het eerste en twee
de lid ook op andere dan de in het derde lid 
genoemde personen van toepassing is. 
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Artikel 2. 

(1) Over de gelijkstelling van getuig
schriften, welke door buiten het Groot-Duit
sche Rijk en Nederland gelegen onderwijsin
stellingen zijn uitgereikt, met de overeen
komstige Nederlandsche getuigschriften be- · 
slist de Secretaris -.Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming op desbetreffend verzoek. 
Werkzaamheden, te verrichten op grond van 
getuigschriften, als bedoeld in den eersten 
volzin, mogen geen aanvang nemen voordat 
het verzoek is ingewilligd. 

(2) Personen, die op het tijdstip van in 
werking treden van dit besluit werkzaam
heden in den zin van het eerste lid verrich
ten, dienen het aldaar bedoelde verzoek bin
nen twee maanden in; zij mogen hun werk
zaamheden voorloopig voortzetten. 

(3) De in het eerste en tweede lid be
doelde verplichting tot indiening van dit ver
zoek is geheel onafhankelijk van het feit, 
of de werkzaamheden als hoofd-, dan we! 
als nevenberoep, bezoldigd, dan wel onbe
zoldigd worden verricht. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming stelt de voor de uitvoering 
van dit besluit noodzakelijke voorschriften 
vast. 

Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 April 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuurbescherming, 
J. VAH !.J M. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Justitie, 

J. P. HOOYKAAS. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 24 April z94z.) 

S. S.354 

27 Mei z941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming betreffende het regelen van 
de sportbeoefening in Nederland. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

(1) De regeling van de sportbeoefening 
en van het sportwedstrijdwezen in Nederland 
behoort tot de zorg van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. 

(2) Sportbeoefening in den zin van dit 
besluit is iedere bezigheid op het gebied van 
de lichamelijke opvoeding. 

Artikel 2. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming vaardigt de voorschrif
ten, welke tot regeling van de sportbeoefe
ning en van het sportwedstrijdwezen in Ne
derland noodig zijn, uit, met name wat be
treft den organisatorischen opbouw der af
zonderlijke takken van sport, voorts wat be
treft de voorwaarden, waaronder sportbeoe
fening in Nederland is toegestaan, alsmede 
de wijze, waarop de sport wordt beoefend en 
sportwedstrijden worden gehouden. 

(2) In de dienovereenkomstig uit te 
vaardigen voorschriften kan worden bepaald, 
dat vereenigingen of personen, die in strijd 
met de bepalingen dier voorschriften sport 
beoefenen, voor bepaalden of onbepaalden 
tijd van het beoefenen van een bepaalden 
dan we! van elken tak van sport warden uit
gesloten. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Opvoeding, W etenschap en 
Cultuurbescherming wordt bij de vervulling 
van zijn taak bijgestaan door een College van 
Gevolmachtigden voor het Sportwezen, het
welk uit drie leden bestaat. 

(2) Alvorens voorschriften, als bedoeld 
in artikel 2, uit te vaardigen, wordt dit col
lege gehoord. 

Artikel 4. 
De bepalingen van de Verordening No. 41 / 

1941, ten einde te komen tot een herordening 
op het gebied van de niet commerc1eele ver
eenigingen en stichtingen, blijven onver
minderd van kracht. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, den 27 Mei 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. VAN lJAM. 

(Uitgeg. 3z Mei z94z.) 

S. S.355 

5 September 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, van Justitie, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij, van Waterstaat 
en van Sociale Zaken, houdende wijzi
ging van het Besluit No. 79/r941 be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 
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Op grand van § 1 der Verardening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verardening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Het Besluit No. 79/1941 betreffende de 

gelijkstelling van getuigschriften wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld : 

Artikel 1, lid 3, onder 1, wordt gelezen: 
,,1) personen van Duitsche nationaliteit, 

die niet op grand van§ 5 van de Eerste Ver
ordening op de Rijksburgerwet - Erste Ver
ordnung zum R eichsblirgergesetz - van 14 
November 1935 (R.W.B. I , biz. 1333) joden 
zijn of als joden worden aangemerkt;". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 September 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuurbescherming, 
T. VAN DAM. 

De S.- G. van het Dep. van ]ustitie, 
SCHRIEKE. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van L andbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZli:N. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 20 Sept. 1941.) 

S. S.375 

20 ]anuari 1941. BESLUIT van den Secre
taris- Generaal van het D epartement 
van Volksvoorlichting en Kunsten be
treffende oorlogsgedenkteekenen. 

Op grand van § 1 der Verardening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 311940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

Het ter herinnering aan oorlogsfeiten ma
ken en oprichten van een oorlogsgedenktee
ken of een aanleg behoeft de goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten. 

Artikel 2. 

(1) H et op verkrijging dier goedkeuring 
gericht v erzoek moet bevatten : 

1) den naam en het adres van de(n) op
drachtgever(s) (bouwheer(en) en, indien 
een vereeniging van personen of een stich
ting r\e opdrachtgeefster is, de namen en 
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adressen dergenen, die voor haar optreden; 
2) opgaven van de voor de uitvoering 

van de opdracht aanwezige geldmiddelen of 
van de wijze, waarap deze zijn of worden 
verkregen; 

3) een nauwkeurige begraoting van de 
kosten; 

4) den naam en het adres van de kun
stenaars en aannemers, die met de uitvoe
ring van de opdracht zij n of zullen worden 
belast; 

5) ontwerpteekeningen op 1/50 der ware 
grootte - bij details of bij werken van klein 
formaat eventueel op 1/10 der ware grootte, 
dan wel in natuurlijke graotte - , waaruit 
plaats en uiterlijke gedaante van het werk 
kunnen worden opgemaakt. 

(2) Het verzoek wordt gedaan door de 
in het eerste lid, onder 1, bedoelde personen. 

Artikel 3. 

M et betrekking tot een werk, met het 
maken of oprichten waarvan op den dag van 
inwerkingtreding van dit besluit reeds een 
aanvang is gemaakt, maar hetwelk nog niet 
is beeindigd, moet binnen dertig dagen na 
dat tijdstip het in artikel 2 bedoelde verzoek 
worden gedaan; met het verzoekschrift moe
ten worden overgelegd opgaven (zoo moge
lijk foto's) omtrent den stand der desbetref
fende werkzaamheden op dien dag. 

Artikel 4. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
beslis't op het bij hem ingediende verzoek
schrift volgens maatstaven van kunstzinni
gen en volksopvoedkundigen aard. 

(2) Alvorens zijn beslissing te nemen, 
hoort hij het Rij ksbureau voor de Monu
mentenzorg. 

(3) Aan de goedkeuring kunnen voor
waarden en verplichtingen worden verbon
den . 

(4) Tegen de beslissing is geenerlei voor
ziening toegelaten . 

Artikel 5. 

(1) Laat een bouwheer of een tot verte
genwoordiging bevoegde persoon (artikel 2 , 

lid 1 , onder 1) na, het in de artikelen 2 of 3 
voorgeschreven verzoekschrift in te dienen, 
of wordt, ondanks weigering der goedkeu
ring, of in strijd met een aan de goedkeuring 
verbonden voorwaarde of verplichting met 
het werk begonnen of met een werk voort
gegaan, dan kan de Secretaris-G eneraal van 
het D epartement van Volksvoorlichting en 
Kunsten beslissen, dat met de werkzaamhe
den dient te worden opgehouden ; in een dus
danig geval treft hij tevens een beslissing 
omtrent het uiterlijk aanzien , dat aan de 
plaats van oprichting zal worden gegeven, 
of, in voorkomend geval, omtrent de her
nivelleering dier plaats. 

(2) D e meerdere kosten, die voor den 
bouwheer t en gevolge van een beslissing, als 
bedoeld in het voorgaande lid , mochten ont
staan, komen te zijnen laste. 
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Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
· 's-Gravenhage, 20 Januari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Volks-
voorlichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN. 

(Uitgeg. 25 Januari z94z.) 

S. S.37 6 

2 Mei z94z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het D epartement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betref
fende het beroep van journalist (J our
nalistenbesluit). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

EERSTE AFDEELING. 
Het beroep van journalist. 

Artikel r. 

(1) Het bij wijze van hoofdberoep of op 
grond van een benoeming tot hoofdredac
teur medewerken aan de vorming van den 
redactioneelen inhoud van in het bezette Ne
derlandsche gebied uitgegeven nieuwsbladen 
of van aldaar uitgegeven t:ijdschriften, welke 
voorlichting geven op het gebied van het 
volksleven, is, onverschillig of zulks geschiedt 
door artikelen, berichten of illustraties, een 
openbare taak, welke, voor wat betreft de 
daaraan verbonden beroepsplichten en 
-rechten, bij <lit besluit van Staatswege 
wordt geregeld. 

(2) Zij, op wie deze taak rust, worden 
journalisten genoemd. Niemand is gerechtigd 
zich journalist te noemen, die niet overeen
komstig artikel 7 in het beroepsregister is in
geschreven. 

(3) Alie journalisten zijn in het Verbond 
van Nederlandsche Journalisten vereenigd. 

(4) Het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten waakt er over, dat de beroeps
genooten elk voor zich hun plichten vervul
len, en zorgt voor hun rechten en hun wel
zijn. 

Artikel 2 . 

(1) Onder ,,nieuwsbladen" en ,,tijdschrif
ten" worden verstaan: drukwerken, welke 
met tusschenruimten van ten hoogste drie 
maanden in voortdurende opeenvolging ver
schijnen, zonder dat de verkrijging daarvan 
tot een bepaalden kring van personen be
perkt is. 

(2) Onder ,,drukwerken" worden ver
staan: alle voor verspreiding bestemde ver
menigvuldigingen van geschriften of illustra
ties, welke op een voor massavermenigvuldi
ging geeigende wijze zijn vervaardigd. 

Artikel 3. 
(1) De in dit besluit omtrent nieuwsbla

den gegeven bepalingen zijn eveneens van 
toepassing ten aan.:ien van tijdschriften, 

1941 

welke voorlichting geven op het gebied van 
het volksleven. 

(2) Dit besluit is niet toepasselijk op van 
ambtswege uitgegeven nieuwsbladen en tijd
schriften. 

(.~) De Secret.aris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
bepaalt, welke tijdschriften worden be
schouwd als tijdschriften, welke in den zin 
van dit besluit voorlichting geven op het ge
bied van het volksleven, en welke nieuwsbla
den en tijdschriften in den zin van dit besluit 
van ambtswege worden uitgegeven. Beschik
kingen van dezen aard moeten worden open
baargemaakt in de Nederlandsche Staats
courant. 

Artikel 4. 
Onder ,,medewerken aan de vorming van 

den redactioneelen inhoud van in het bezette 
Nederlandsche gebied uitgegeven nieuwsbla
den of van aldaar uitgegeven tijdschriften, 
welke voorlichting geven op het gebied van 
het volksleven" wordt mede verstaan: het 
verrichten van zoodanigen arbeid, indien de
ze niet in het bedrijf van een nieuwsblad of 
van zoodanig tijdschrift plaats vindt, <loch 
bij een onderneming, welke bestemd is arti
kelen, berichten of illustraties aan nieuws
bladen of tijdschriften, als vorenbedoeld, te 
leveren. 

TWEED E AFDEELING. 
Het toelaten tot het beroep van journalist. 

(1) 
1) 
2) 
3) 

Artikel 5. 
Journalist kan slechts zijn hij die: 

Nederlander is, 
den leeftijd van 2 1 jaar heeft bereikt, 
vakopleiding heeft genoten, 

4) de eigenschappen bezit, welke noodig 
zijn om de taak van het voorlichten der open
bare meening te vervullen. 

(z) Journalist kan niet zijn hij die bij 
rechterlijke uitspraak is ontzet van een der 
in artikel 28 van het Wetboek van Straf
recht genoemde rechten, tijdens den duur 
dier ontzetting. . 

Artikel 6. 
(1) Vakopleiding heeft genoten hij die 

gedurende ten minste een jaar bij de redac
tie van een nieuwsblad of bij een onderne
ming, als bedoeld in artikel 4, in het bezette 
Nederlandsche gebied is opgeleid en daar
door de voor een journalist vereischte kennis 
heeft verworven (leerling-journalist) en dit 
kan aantoonen door een getuigschrift der re
dactie. De opleiding bij een in het buiten
land uitgegeven nieuwsblad kan door het 
Verbond van Nederlandsche Journalist.en ge
lijkgesteld• warden met de opleiding bij een 
in het bezette Nederlandsche gebied uitge
geven nieuwsblad. 

(2) De bepalingen van dit besluit zijn, 
behalve voor wat betreft artikel 5, eerste lid, 
onder 2 en 3, eveneens van toepassing op 
den leerling-journalist. 

Artikel 7. 
(1) De toelating tot het beroep van 

journalist geschiedt op gedaan verzoek door 
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de inschrijving in het beroepsregister van 
joumalisten. 

(2) Dit beroepsregister wordt ten kanto
re van het Verbond van Nederlandsche Jour
nalisten bijgehouden. 

(3) Omtrent de inschrijving beslist de 
voorzitter van het Verbond van Nederland
sche Joumalisten. 

(4) De voorzitter van het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten besluit tot in
schrijving, indien aan de in artikel 5 vast
gestelde voorwaarden is voldaan. 

Artikel 8. 
Het Verbond van Nederlandsche Journa

listen kan, met toestemming van den Secre
taris-Generaal van Volksvoorlichting en 
Kunsten, uitzonderingen toestaan op de 
voorwaarden, genoemd in het eerste lid, on
der 1 tot en met 3, en het tweede lid van ar
tikel 5. Deze uitzonderingen kunnen ook 
voor slechts bepaalde takken van werkzaam
heid van den journalist toegestaan worden. 

Artikel 9. 
Het besluit, waarbij de voorzitter van het 

Verbond van Nederlandsche Journalisten de 
inschrijving in het beroepsregister weigert, 
wordt met redenen omkleed schriftelijk aan 
den verzoeker medegedeeld. Deze kan daar
tegen in beroep komen bij den Secretaris
Generaal van het Departement van Volks
voorlichting en Kunsten. Tegen <liens be
slissing is geen verdere voorziening toegela
ten .. 

Artikel 10. 

Het Verbond van Nederlandsche Jouma
listen moet tot doorhaling van de inschrij
ving in het beroepsregister overgaan, indien 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 5, 
eerste lid, onder I of 4, niet meer wordt vol
daan of indien de betrokkene ontzet wordt 
van rechten in den zin van het tweede lid 
van artikel 5 of indien de onjuistheid blijkt 
van verklaringen omtrent de voorwaarden, 
genoemd in artikel 5, of indien de journalist 
heeft opgehouden zijn beroep uit te oefenen. 
In die gevallen is artikel g van overeenkom
stige toepassing. 

DERDE AFDEELING. 
Uitoefening van het beroep van journalist. 

Artikel 11. 

Door de inschrijving in het beroepsregister 
verkrijgt een journalist de bevoegdheid zijn 
beroep uit te oefenen bij in het bezette Ne
d erlandsche gebied uitgegcven nieuwsbladen 
.of bij ondernemingen in het bezette Neder
landsche gebied, als bedoeld in artikel 4. 

Artikel 12. 

(1) Journalisten zijn verplicht hun be
roep naar eer en geweten uit te oefenen en 
zich door hun gedrag zoowel in als buiten 
hun beroep de achting waardig te toonen, 
welke het vereischt. 

(2) Het is de taak der journalisten de 
stof, welke zij behandelen, waarheidsgetrouw 
weer te geven en naar hun beste weten te 
beoordeelen. 
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Artikel 13. 

Meer in het bijzonder zijn joumalisten 
verplicht al datgene uit de nieuwsbladen te 
weren : 

1) wat persoonlijke of groepsbelangen op 
een de openbare meening misleidende wijze 
met gemeenschapsbelangen verwart; 

2) wat er toe leiden kan de belangen of 
het streven naar gemeenschap van het Ne
derlandsche volk, zijn cultuur of economisch 
!even te verzwakken of de godsdienstige ge
voelens van anderen te kwetsen; 

3) wat de eer of het welzijn van een an
tler wederrechtelijk aantast of zijn goeden 
naam schaadt; 

4) wat om andere redenen in strijd is met 
de openbare orde en goede zeden. 

Artikel 14. 
De uitgever van een nieuwsblad kan een 

journalist bij overeenkomst verplichten tot 
het in acht nemen van richtlijnen ten aan
zien van het principieele karakter van het 
nieuwsblad. De openbare plichten en rech
ten van een journalist, welke voortvloeien 
uit de artikelen 12 en 13, kunnen door deze 
richtlijnen in geen geval worden aangetast. 

Artikel 15. 
Arbeidsovereenkomsten omtrent de dienst

betrekking van een journalist moeten op 
straffe van nietigheid schriftelijk worden 
aangegaan. 

Artikel 16. 
De uitgever van een nieuwsblad moet een 

hoofdredacteur aanstellen en daarvan onder 
vermelding van <liens naam schriftelijk me
dedeeling doen aan het Verbond van Neder
landsche Journalisten. 

Artikel 17. 
De hoofdredacteur is verplicht, in over

eenstemming met den inhoud van zijn ar
beidsovereenkomst en met eventueele aan
vullende instructies van den uitgever, een 
schriftelijk plan van werkverdeeling op te 
stellen, waaruit moet blijken welk gedeelte 
van den redactioneelen arbeid elke journalist 
moet verrichten en in hoeverre deze tegen
over andere journalisten de bevoegdheid be
zit hun aanwijzingen te geven. 

Artikel 18. 
(1) De journalisten van een nieuwsblad 

dragen voor den redactioneelen inhoud daar
van in zooverre de beroeps-, straf- en civiel
rechtelijke verantwoordelijkheid, als zij de 
bijdragen daartoe zelf hebben geleverd of 
deze tot opneming hebben aangewezen. De 
straf- of civielrechtelijke verantwoordelijk
heid van andere personen blijft desniette
genstaande onverminderd bestaan. 

(2) De hoofdredacteur is v erantwoorde
lijk voor het algemeen karakter van het re
dactioneel gedeelte van het blad. 

(3) De hoofdredacteur is verplicht : 
1) er voor zorg te dragen, dat in een 

nieuwsblad slechts bijdragen worden opge
nomen, welke door een journalist zijn opge
steld of tot opneming zijn aangewezen; 



til 

2) er voor zorg te dragen, dat op elk 
exemplaar van een nieuwsblad de naam en 
de woonplaats van den hoofdredacteur en 
van zijn plaatsvervanger, alsmede van elken 
journalist, aan wien de leiding van een be
paald onderdeel van het nieuwsblad is op
gedragen, wordt vermeld; 

3) aan ieder, die aannemelijk maakt, 
dat hij een rechtsbelang daarbij heeft, op zijn 
verzoek mede te deelen, welke journalist de 
verantwoordelijkheid draagt voor een bij
drage, voor zoover deze verantwoordelijk
heid niet blijkt uit de vermeldingen, als be
doeld onder 2 . 

Artikel 19. 

Journalisten, die door hun werkzaamhei? 
bij een onderneming, als bedoeld in artikel 
4, medewerken aan de vorming van den re
dactioneelen inhoud van een nieuwsblad, zijn 
verantwoordelijk voor den inhoud van dat 
nieuwsblad, voor zoover zij hun medewer
king daaraan hebben verleend. 

VIERDE AFDEELING. 
Tuchtrechtelijke bescherming van het beroep 

van journalist. 
Artikel 20. 

(1) Elk journalist is krachtens zijn in
schrijving in het beroepsregister lid van het 
Verbond van N ederlandsche J ournalisten. 

(2) Het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten is een rechtspersoonlijkheid be
zittend publiekrechtelijk lichaam. Zijn zetel 
is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 21. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten be
noemt, schorst en ontslaat den voorzitter van 
het Verbond van Nederlandsche Journalis
ten. Deze stelt de statuten van het Verbond 
vast, welke de goedkeuring van den Secre
taris-Generaal behoeven, en benoemt een 
raad van advies. 

Artikel 22. 

(1) Het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten heeft tot taak: 

1) de instellingen in het leven te roepen 
voor de opleiding, de verdere ontwikkeling 
en de sociale verzorging van jotirnalisten; 
voor zoover in het kader dezer instellingen 
voor opleiding en verdere ontwikkeling al
gemeen vormend onderwijs wordt gegeven, 
geschiedt zulks met inachtneming van de 
algemeene, in het bezette Nederlandsche ge
bied geldende onderwijsbeginselen; 

2) medewerking te verleenen bij het op
stellen van arbeidsvoorwaarden van journa
listen; 

3) bij geschillen tusschen journalisten op 
verzoek van een der partijen zijn bemidde
ling te verleenen en, mits met instemming 
van beide partijen, die geschill<cn te beslech
ten. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kun
sten kan aan het Verbond van Nederland
sche Journalisten nog andere werkzaamhe
den opdragen. 
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(3) Het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten is bevoegd tot dekking van zijn 
kosten van zijn leden bijdragen te heffen. 
Deze bijdragen worden onder goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten 
vastgesteld. 

Artikel 23. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten 
houdt het toezicht er op, dat het Verbond 
van Nederlandsche Journalisten de hem toe
gewezen taak vervult. 

Artikel 24. 
Het beeindigen van de dienstbetrekking 

van een journalist moet op straffe van nie
tigheid schriftelijk en met redenen omkleed 
geschieden. 

Artikel 25. 

Een uitgever mag de dienstbetrekking van 
een journalist wegens de door dezen in het 
nieuwsblad tot uiting gebrachte opvattingen 
slechts dan beeindigen, indien deze in strijd 
zijn, hetzij met de aan het beroep van jour
nalist verbonden openbare plichten, hetzij 
met de overeengekomen richtlijnen. Op ver
zoek van den journalist beslist de Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten, na den uitge
ver in de gelegenheid te hebben gesteld zijn 
standpunt toe te •1ichten, omtrent de vraag, 
of de beeindiging van de dienstbetrekking in 
strijd met de bepalingen van de eerste .zin
snede is geschied, dan wet of zij het ontdui
ken daarvan beoogt. Doen deze gevallen zich 
voor, dan heeft de beeindiging geen rechts
geldigheid. 

Artikel 26. 
(1) Een journalist, die in strijd handelt 

met een der in de artikelen 12, 13, 17 of 18, 
derde lid, genoemde beroepsplichten, pleegt 
een beroepsovertreding. De Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten kan in dat geval op vor
dering van het Verbond van Nederlandsche 
Journalisten den journalist tuchtrechtelijk 
bestraffen met: 

1) een waarschuwing; 
2) een geldboete van ten hoogste het be

drag van zijn maandelijksch inkomen als 
journalist en, ingeval dit inkomen niet van 
andere inkomsten te scheiden is, met een 
geldboete van ten hoogste twee duizend gul
den; 

3) doorhaling van zijn inschrijving in het 
beroepsregister. 

(2) De beschikkingen, bedoeld in het 
eerste lid, onder 2, staan gelijk met een von
nis in kracht van gewijsde. Zij zijn op bevel 
van den Secretaris-Generaal terstond uit
voerbaar volgens de bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering op 
een grosse, welke aan het hoofd voert de 
woorden: ,,In Naam van het Recht". 

Artikel 27. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten kan 
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in een bepaald geval, indien hij zulks wegens 
dringende redenen van openbaar belang 
voor noodzakelijk houdt, de hem ingevolge 
artikel 26 toekomende bevoegdheden ook 
zonder de vordering van het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten uitoefenen. 

VIJFDE AFDEELING. 

Strafrechtelijke bescherming van het beroep 
van journalist. 

Artikel 28. 
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

jaren of geldboete van ten hoogste tien dui
zend gulden wordt gestraft de journalist, 

1) die het verlangen te kennen geeft tot 
het ontvangen van een gift of van eenig an
der voordeel als vergoeding voor hetgeen hij 
in strijd met de bepalingen der artikelen 12 

of 13 zal doen of nalaten, dan we! gedaan of 
nagelaten heeft; 

2) die een gift of eenig ander voordeel of 
een belofte aanneemt, wetende, dat hem deze 
gedaan word t , ten einde hem te bewegen om 
in strijd met de bepalingen der artikelen 12 

of 13 iets te doen of na te laten; 
3) die een gift of eenig ander voordeel 

of een belofte aanneemt, wetende, dat hem 
deze gedaan wordt ten gevolge of naar aan
leiding van hetgeen door hem in strijd met 
de bepalingen der artikelen 12 of 13 is ge
daan of nagelaten. 

Artikel 29. 
Hij die een journalist of een uitgever of 

diens plaatsvervanger iets aanbiedt, geeft, 
belooft of een voordeel verschaft met het 
oogmerk om hem te bewegen aan een nieuws
blad een redactioneelen inhoud te geven, te 
doen geven of te laten geven, w elke in strijd 
is met de bepalingen der artikelen 12, tweede 
lid, of 13, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste twee jaren of geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden. 

Artikel 30. 
(1) Hij die een journalist of een uitgever 

of diens plaatsvervanger bedreigt met eenig 
nadeel met het oogmerk om hem te bewegen 
aan een nieuwsblad een redactioneelen in 
houd te geven, te doen geven of te laten 
geven, welke in strijd is met de artikelen 12, 

tweede lid, of 13, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste twee jaren of met 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den. 

(2) Indien de schuldige bij het plegen 
van het in het vorig lid omschreven feit mis
bruik heeft gemaakt van de afhankelijkheid 
van den journalist uit hoofde van <liens 
dienstbetrekking, kan de gevangenisstraf tot 
ten hoogste drie jaren worden verhoogd. 

Artikel 31. 
Bij veroordeeling tot gevangenisstraf we

gens een der in de artikelen 28 tot en met 30 
omschreven feiten kan tevens ontzetting van 
de in artikel 28, onder 1 tot en met 4, van 
het Wetboek van Strafrecht vermelde rech
ten worden uitgesproken. 
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Artikel 32. 
Hij die als journalist werkzaam is, of

schoon hij niet is ingeschreven in het be
roepsregister, wordt gestraf met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 33. 
Een uitgever, die aan een persoon, die niet 

in het beroepsregister is ingeschreven, de 
werkzaamheden van een journalist als hoofd
beroep toevertrouwt, of die een nieuwsblad 
uitgeeft, zonder dat hij in overeenstem ming 
met artikel 16 van den naam van een hoofd 
redacteur mededeeling heeft gedaan, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gulden. 

Artikel 34. 
Hij die zich journalist noemt, ofschoon hij 

niet in het beroepsregister is ingeschreven, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes weken of geldboete v an ten hoogste 
honderdvijftig gulden. 

A rtikel 35. 
Feiten, als bedoeld in de artikelen 28 tot 

en met 30, worden beschouwd als misdrijven. 
Feiten, als bedoeld in de artikelen 32 tot en 
met 34, worden beschouwd als overtredingen. 

ZESDE AFDEELING. 
Bijzondere maatregelen ten aanzien van 

uitgaven. 
Artikel 36. 

Aan een uitgever, die ingevolge de artike
len 29, 30 of .33 krachtens gewijsde is ver
oordeeld, kan door den S ecre t aris-Generaal 
van het D epartement van Volksvoorlichting 
en Kunsten de uitoefening v an eenig u itge
versbedrijf verboden worden. 

Artikel 37. 
(1) Indien een journalist in strijd han 

delt met de krachtens de artikelen 12 of 1.1 
op hem rustende plichten, kan de Secretaris
Generaal van h et D epartement van Volks
voorlichting en Kunsten, behalve de maat
regelen, bedoeld in artikel 26, het verschij
nen van een nieuwsblad voor bepaalden of 
onbepaalden tijd verbieden of ook de reeds 
uitgegeven exemplaren van een nieuwsblad 
in beslag nemen en verbeurdverkla ren , in
dien hij zulks in het openbaar belang nood 
zakelijk acht. 

(2) D e Secretaris-Generaal kan andere 
tijdschriften dan dewelke voorlichting geven 
op het gebied van het volksleven voor be
paalden of onbepaalden tijd verbieden of 
ook de reeds uitgegeven exemplaren in be
slag nemen en verbeurdverklaren, indien hun 
inhoud er toe kan leiden de belangen of het 
streven naar gemeenschap van het N eder
landsche volk, zijn cultuur of economisch !e
ven te verzwakken of de godsdienstige ge
voelens van anderen te kwetsen. 

(3) Het tweede lid van § 4 der Verorde
ning No. 24/r940 tot het verzek eren van de 
openbare orde in Nederland b lijft onvermin
derd van kracht. 
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Artikel 38. 
De Nederlandsche politie is belast met de 

t enuitvoerlegging van maatregelen, genomen 
krachtens de artikelen 36 en 37. 

ZEVENDE AFDEELING. 
Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 39. 
(1) Wie na het in werking treden van 

dit besluit het beroep van journalist wil uit
oefenen, moet onverwijld, en wel uiterlijk 
binnen vier weken, bij het Verbond van Ne
derlandsche Journalisten een verzoek tot in
schrijving in het beroepsregister indienen. 

(2) Zij die bij het in werking treden van 
dit besluit het beroep van journalist uit
oefenen, zijn gerechtigd hun beroepswerk
zaamheden voort te zetten totdat op hun 
verzoek, als bedoeld in lid 1, in laatste in
s tan tie is beslist. 

Artikel 40. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Volksvoorlichting en Kunsten kan 
voorschriften uitvaardigen tot uitvoering van 
dit besluit en tot overgang van den bestaan
den naar den nieuwen rechtstoestand. Voor 
zoover zulke voorschriften rechtsvoorschrif
ten zijn, worden zij in de Nederlandsche 
Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 41. 
(1) D it besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Jouma

listenbesluit". 
's-Gravenhage, 2 Mei 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Volks
voorlichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN. 

(Uitgeg. 3 Mei r94r.) 

S. S.377 

9 Juli r94r. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten betref
fende het verplichtend stellen van de 
vertooning van bepaalde films. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kun
sten kan de ondernemers van bioscopen ver
plichten bepaalde films vanwege hun groote 
volksvoorlichtende, opvoedkundige of c.ul
tureele waarde te vertoonen. 

(2) D e Secretaris-Generaal voomoemd 
kan hierbij bepalen, dat deze verplichting 
geldt voor alle bioscopen in N ederland dan 
we! voor bepaaldelijk aan te wijzen biosco
pen, en voorts nadere bepalingen vaststellen 
omtrent de tijdstippen der verplichte ver
tooning. 
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(3) De maatregelen, bedoeld in het eer
ste en tweede lid, worden in de Nederland
sche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 2. 

(1) Hij die een verplichting, hem opge
legd krachtens het vorige artikel, geheel of 
ten deele niet nakomt, of niet na doet ko
men, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft de 
wettige vertegenwoordiger van een rechts
persoon, aan wiens opzet of schuld het te 
wijten is, dat de rechtspersoon een verplich
ti_ng, voortvloeiend uit het vorige artikel, 
met nakomt. 

(3) De bij dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Volks
voorlichting en Kunste.n, 

T. G OEDEWAAGEN. 

(Uitgeg. r9 Juli r94r.) 

S.378 

20 Augustus r94r. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Volksvoorlichting en Kun
sten, van Binnenlandsche Zaken en van 
Justitie betreffende de regeling van het 
Filmwezen (Filmbesluit 1941). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) In het bezette Nederlandsche gebied 

mag een film slechts in het openbaar worden 
vertoond, wanneer deze overeenkomstig het 
bepaalde bij dit besluit voor openbare ver
tooning is toegelaten. 

(2) Iedere filmvoorstelling wordt als 
een openbare beschouwd, tenzij zij: 

1) in besloten kring plaats vindt en de 
voorstelling van een overheidsinstantie uit
gaat; 

2) uitsluitend met het oog op doeleinden 
van zakelijken of technischen aard, welke 
verband houden met het filmbedrijf, wordt 
gehouden en de voorstelling door geen an
dere personen wordt bijgewoond dan die in 
dit bedrijf beroepshalve werkzaam zijn; 

3) plaats vindt in een huiselijken kring, 
bijgewoond door ten hoogste twintig per
sonen. 

Artikel 2 . 

(1) De toelating voor openbare vertoo
ningen wordt slechts gegeven voor een film, 
welke 

1) of in het bezette Nederlandsche ge
bied is vervaardigd. 
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2) of in het gebied van het Groot-Duit
sche Rijk voor vertooning is vrijgegeven. 

(2) De toelating wordt geweigerd, wan
neer de vertooning van de film de openbare 
orde of veiligheid in gevaar zou kunnen 
brengen of zou kunnen verstoren. Bovendien 
wordt de toelating geweigerd voor een film, 
welke in het bezette Nederlandsche gebied 
is vervaardigd en in het gebied van het 
Groot-Duitsche Rijk nog niet voor vertoo
ning is vrijgegeven, wanneer deze film niet 
voldoet aan de eischen van het staatsbestuur 
en de volksopvoeding van den nieuwen tijd. 

Artikel 3. 
(1) De toelating voor openbare vertoo

ning wordt verleend door den voorzitter van 
de Rij ksfilmkeuring, na de leden van d e 
Rijksfilmkeuring te hebben gehoord. 

(2) Tegen een beslissing van den voor
zitter van de ~ijksfilmkeuring, waarbij de 
toelating van een film is geweigcrd, kan de 
verzoeker binnen veertien dagen in beroep 
komen bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kun
sten. 

(:i) De Secretaris-Generaal voornoemd 
kan een beslissing van den voorzitter van de 
Rijksfilmkeuring, waarbij een film voor 
openbare v ertooning is toegelaten, te allen 
tijde ambtshalve vernietigen. 

Artikel 4. 
(1) Personen beneden den leeftijd van 

achttien jaren hebben geen toegang tot voor
stellingen, waar toegelaten films in het open
baar worden vertoond, dan indien en voor 
zoover de voorzitter van de Rijksfilmkeuring 
dit bii de toelating heeft bepaald. 

(2) Een film kan worden toegelaten met 
de beperkende bepaling, dat de vertooning 
daarvan slechts voor bepaalde groepen van 
personen mag plaats vinden. 

(1) Artikel 3 is van overeenkomstige toe
passing. 

(4) Op duidelijk waarneembare wijze 
moet aan den ingang van de plaats, waar de 
voorstelling wordt gegeven, vermeld worden 
voor welke personen, naar onderscheiding 
van Jeeftij d , de filmvoorstelling toegankelijk 
is, alsmede, in voorkomend geval, in hoeverre 
een beperkende bepaling aan de toelating is 
verbonden overeenkomstig het tweede lid 
van dit artikel. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Volksvoorlichting en Kunsten 
benoemt, schorst en ontslaat den voorzitter, 
de leden en de plaatsvervangende leden v an 
de R ijksfilmkeuring. Hij kan leden tot 
plaatsvervangende voorzitters benoemen. 

(2) Behalve de leden , benoemd door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten, wordt 
een lid van de Rijksfilmkeuring benoemd, 
geschorst en ontslagen door den S ecretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken. 

( :i) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Volksvoorlichting en Kun-
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sten bepaalt bij besluit, dat in de Neder
landsche Staatscourant wordt afgekondigd, 
het reglement van orde van de Rijksfilmkeu
ring, de wijze waarop een film door degenen, 
die de toelating daarvan verzoeken, voor de 
keuring moet worden aangeboden en het 
door hen te betalen keurloon. 

Artikel 6. 
(1) Hij die een film, welke niet is toege

laten, in het openbaar vertoont of doet ver
toonen, of die a ls organisator van een open
bare filmvoorstelling niet voldoet aan de 
bepalingen van het vierde lid van artikel 4, 
wordt gestraft met hechtenis van t en hoog
ste twee maanden of met geldboete van t en 
hoogste tweeduizend gulden. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij die een niet openbare filmvoorstelling or
ganiseert, welke tot strafbare handelingen 
kan opwekken of een onzedelijke uitwerking 
kan hebben. 

(::i) Indien een feit, strafbaar gesteld bij 
het eerste of tweede lid, wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het feit opdracht 
gaf of de feitelijke leiding had bij het verbo
den handelen of nalaten. 

(4) In geval van veroordeeling kan de 
verbeurdverklaring van de betreffende film 
worden bevolen. 

(~)' Feiten, a ls bedoeld in de leden r tot 
en met 3, zijn overtredingen. 

Artikel 7. 
(r) Met het toezicht op de naleving van 

de bepalingen der artikelen 1 en 4, lid 4, en 
de opsporing van overtredingen dier bepa
lingen zijn, behalve de in artikel 26 der Bios
coopwet genoemde nersonen, belast de voor
zitter, de leden en de plaatsvervangende le
den van de Rijksfilmkeuring, alsmede de per
sonen, daartoe aangewezen door den voor
zitter. 

(2) De bepalingen van artikel 27 der 
Bioscoopwet zijn van toepassing ten aanzien 
van de in het eerste lid genoemde personen. 

(3) D e in het eerste lid bedoelde perso
nen kunnen de betrokken film in het geval 
van een feit , strafbaar gesteld bij artikel 6, 
eerste lid , ook dan in beslag nemen, wanneer 
zij de overtreding niet op heeterdaad hebben 
ontdekt. 

Artikel 8. 
(1) Een ieder, die bioscoopvoorstellingen 

geeft of doet geven, is verplicht te allen tijde 
een plaats vrij te houden, vanwaar iedere 
voorstelling volledig en zonder inspanning 
kan worden gevolgd, ten behoeve van de per
sonen, bedoeld in artikel 26 der Bioscoop
wet, alsmede in artikel 7 van dit besluit. 

(2) Indien niet alle plaatsen bezet zijn, 
staat het den personen, in het vorig lid be
doeld, vrij ook andere plaatsen dan de in dat 
lid bedoelde in te nemen. 

(:i) De in het eerste lid bedoelde plaats 
wordt zoo noodig door of vanwege den bur
gemeester aangewezen. 

(4) De in het eerste lid bedoelde perso-
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nen zijn desgevraagd verplicht, v66r zij de 
voor hen bestemde plaats innemen, hun le
gitimatiebewijs te vertoonen. 

Artikel 9. 
Het bepaalde bij dit besluit is niet van 

toepassing op de film, welke voor onderwijs
doeleinden wordt vertoond. 

Artikel 10. 

De Bioscoopwet wordt als volgt gewijzigd: 

I. 
In artikel 1, tweede lid, onder 2, worden in 

de plaats van de woorden .,de centrale com
missie, bedoeld in artikel 15," gelezen de 
woorden: .,den voorzitter van de Rijksfilm
keuring of, na ingesteld hooger beroep, den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten, of door 
de voormalige centrale commissie voor de 
filmkeuring". 

II. 
In artikel 2, derde lid, vervallen de woor

den ., , de plaatselijke commissie van toe
zicht bedoeld in artikel 18 gehoord,". 

III. 
In artikel 7, onder .l, alsmede in artikel 19, 

worden in de plaats van de woorden .,de cen
trale commissie" gelezen de woorden .,den 
voorzitter der Rijksfilmkeuring of, na inge
-steld hooger beroep, den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten, of door de voormalige 
<:entrale commissie voor de filmkeuring". 

IV. 
In de artikelen 11 , eerste lid, en 12, eerste 

lid, vervallen de woorden ., , de plaatselijke 
-commissie van toezicht gehoord," . 

V. 
De artikelen 15 tot en met 18, 20 tot en 

met 22 , het tweede lid van artikel 26 en ar
tikel 28 vervallen. 

VI. 
In het eerste lid van artikel 26 vervallen 

de woorden ., , de leden van de centrale 
commissie en van de plaatselijke commissie 
van toezicht,". 

VII. 
In het eerste lid van artikel 2 7 vervallen 

de woorden ,, , eerste lid," . 

Artikel II . 

Het Besluit No. 57/i940 betreffende het 
vertoonen van films treedt buiten werking. 

Artikel 12 . 
Het Besluit No. 9/1941 nopens de zooge

naamde nakeuring van films en het t oelaten 
van personen beneden zekere leeftij dsgrens 
bij voorstellingen blijft onverminderd van 
kracht. 

Artikel 13. 
Films, welke op den dag van inwerking

treding van dit besluit overeenkomstig de 
tot dusver geldende voorschriften in het be
zette Nederlandsche gebied in het openbaar 

L . & S. 1941 
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mochten worden vertoond, worden be
schouwd als zijnde toegelaten overeenk om
stig het bepaalde bij dit besluit. De Secreta
ris-Generaal van hetDepartement van Volks
voorlichting en Kunsten kan echter te alien 
tijde haar toelating ambtshalve herroepen. 

Artikel 14. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het kan worden aangehaald als 
.,Filmbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Volks
voorlichting en Kunsten, 

T. GOEDEWAAGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

_K. J . FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

( Uitgeg . .:13 Augustus r94z.) 

S. S.409 

26 Maart r94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien, van Justitie, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij en van Kolo
nien betreffende de regeling van het de
viezenverkeer (Deviezenbesluit 1941). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §~ 2 en 
:i der Verordening No. ;1 /1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene Yoorschrlften. 

1 . Deviezeninstanties en deviezenbanken. 
Artikel 1. 

(1) Met de uitvoering van de regeling 
van het deviezenverkeer zijn belast het De
viezeninstituut en de Nederlandsche Bank, 
zoomede, voor zoover betreft het clearing
verkeer met het buitenland, het Neder
landsch Clearinginstituut. 

(2) Het Deviezeninstituut en het Neder
landsch Clearinginstituut kunnen voor hun 
bemoeiingen kosten in rekening brengen. De 
tarieven van deze kosten behoeven de goed
keuring van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

(l) De in het tweede lid genoemde Se
c retarisse n-Gen e raal ku nnen ande re instan
t ies met de u itvoering van bepaalde onder
deelen der regeling van het deviezenverkeer 
belasten. 

Artikel 2. 

(1) D e Nederlandsche Bank kan onder 
door haar te stellen voorwaarden andere 
banken en bankiers macht igen overeenkom
stig de bepalingen van dit besluit en van de 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
als deviezenbank werkzaam te zijn. De de-

5 
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viezenbanken zijn als zoodanig onderworpen 
aan het toezicht van de Nederlandsche Bank. 

(2) De Nederlandsche Bank en het De
viezeninstituut zijn bevoegd voor de uitvoe
ring van de aan de deviezenbanken opgedra
gen werkzaamheden de noodige aanwijzingen 
te geven. 

2. Begripsomschrijvingen. 

Artikel 3 . 
Voor de toepassing van dit besluit en de 

krachtens dit besluit gegeven voorschriften· 
wordt verstaan onder: 

1) binnenland: 
het bezette Nederlandsche gebied; 
2) buitenland: 
de gebieden, niet vallende onder de om

schrijving ,,binnenland"; 
3) ingezetenen: 
a) natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan wel ge
woonlijk aldaar verblijven ; 

b) rechtspersonen en vennootschappen , 
die in het binnenland gevestigd zijn of be
stuurd worden dan we! - in nader door het 
D eviezeninstituut te bepalen gevallen - al
daar kantoor houden; 

c) filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het binnenland van een niet-ingezetene, on
geacht of zij al dan niet rechtspersoonlijk
heid bezitten; 

4) niet-ingezetenen: 
a) natuurlijke en rechtspersonen en ven

nootschappen, niet vallende onder de om
schrijving ,,ingezetenen"; 

b) filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het ~uitenland van een ingezetene, ongeacht 
of ztJ al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zitten, tenzij zij in het binnenland worden 
bestuurd. 

Het D eviezeninstituut kan met bindende 
kracht beslissen, of een natuurlijke of rechts
persoon, vennootschap, filiaal, bijkantoor of 
bedrijf ingezetene of niet-ingezetene is. 

s) betaalmiddelen : 
metaal- en papiergeld, bankbiljetten en 

soortgelijke betaalmiddelen, met uitzonde
ring van gouden munten; 

6) geldswaardige papieren: 
cheques, wisselbrieven, promessen en 

soortgelijke geldswaardige papieren , zoomede 
reiskredietbrieven, met uitzondering van 
coupons, dividendbewijzen en effecten; 

7) vorderingen: 
dadelijk en niet dadelijk opeischbare de

posito's, saldi in rekeningcourant en andere 
in geld uitgedrukte inschulden, voor zoover 
niet in geldswaardige papieren of effecten 
belichaamd; 

8) goud: 
gouden munten, fijn goud en alliages van 

goud (onbewerkt of halffabrikaat); 
9) edele metalen: 
zilver, platina en platina-metalen (onbe

werkt of halffabrikaat); 
10) effecten: 
inschrijvingen in schuld- en aandeelenre

gisters, obligatien, pandbrieven, aandeelen, 
winstbewijzen en soortgelijke waardepapie
ren, zoomede, tenzij uit den tekst van dit 
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besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften het tegendeel blijkt, afzonder
lijke coupons, dividendbewijzen en talons; 

rr) goederen: 
roerende goederen, met uitzondering van 

goud, edele metalen, betaalmiddelen, geld
waardige papieren, effecten en andere docu
menten, waarin vorderingen zijn belichaamd; 

12) beschikken: 
beschikken, met inbegrip van bezwaren en 

vervreemden; 
13) overeenkomsten en handelingen t en 

gunste van een niet-ingezetene: 
overeenkomsten en handelingen, welke 

voor rekening van een niet-ingezetene dan 
we! onmiddellijk of middellijk te diens gun
ste worden aangegaan of verricht; 

14) invoer en uitvoer : 
invo_er in en uitvoer uit het vrije verkeer, 

met d1en verstande, dat entrepots van bin
nenlandsche goederen - of hiermede voor 
de statistiek van den in- en uitvoer gelijk
gestelde goederen - als bergplaatsen in het 
vrije verkeer worden aangemerkt en dat on
der uitvoer mede wordt begrepen: 

a) het ten uitvoer aangeven aan ambte
naren der invoerrechten en accijnzen; 

b) het ten uitvoer aanbieden van roe
rende goederen aan een ondememer van ver
voer; 

c) het m edevoeren van roerende goede
ren, indien in redelijkheid moet worden aan
genomen, dat deze goederen bestemd zijn 
voor uitvoer in strijd met de bestaande voor
schriften; 

d) het opnemen, aanbrengen of aanwe
zig hebben van roerende goederen - waar
van het niet aannemelijk is, dat zij bestemd 
zijn om in het binnenland te blijven - in, 
aan of op eenig vervoermiddel, terwijl het 
zich bevindt op of buitenwaarts van de 
plaats, waar het, alvorens naar het buiten
land te vertrekken, door ambtenaren der in
voerrechten en accijnzen moet worden uitge
klaard; 

e) het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van roerende goederen - waarvan 
het niet aannemelijk is , dat zij bestemd zijn 
om in het binnenland te blijven - in, aan 
of op een tot opstijging gereed luchtvaar
tuig of een kennelijk tot vertrek naar het 
buitenland bestemd ander vervoermiddel · 

f) het tot ;rertrek gercedmaken van ~en 
kennelijk ten uitvoer bestemd vervoermid
del. 

Artikel 4. 
(1) Voor de toepassing van dit besluit 

en de krachtens dit besluit gegeven voor
schriften worden als binnenlandsch aange
merkt: 

1) betaalmiddelen, welke in het binnen
land de hoedanigheid van wettig betaalmid-. 
de! bezi tten; · 

2) geldswaardige papieren, welke uit
sluitend in het binnenland betaalbaar zijn 
en waarvan de betrokkene of de schuldenaar 
ingezetene is; 

3) vorderingen en effecten, welke in het 
binnenland betaalbaar zijn en waarvan de. 
schuldenaar ingezetene is; 
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4) andere onlichamelijke zaken, voor 
zoover de daaruit voortvloeiende aanspra
ken uitsluitend jegens ingezetenen kunnen 
worden geldend gemaakt; 

5) rechtspersonen en v ennootschappen, 
die ingezetenen zijn. 

(2) Alie andere betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, vorderingen, effecten, an
dere onlichamelijke zaken, rechtspersonen en 
vennootschappen worden voor de toepassing 
van <lit besluit en de krachtens <lit besluit 
gegeven voorschriften als buitenlandsch 
aangemerkt. 

(3) Het Deviezeninstituut kan met bin
dende kracht beslissen of waarden, rechts
personen en vennootschappen, als bedoeld 
in het eerste en tweede lid, zoomede ge
meenschappen, binnenlandsch of buiten
landsch zijn. 

3. Vergunningen. 

Artikel 5. 
(r) Voor zoover op grond van <lit be

sluit of van krachtens <lit besluit gegeven 
voorschriften voor het aangaan van overeen
komsten en het verrichten van handelingen 
een vergunning is vereischt, is, voor zoover 
niet anders bepaald, het Deviezeninstituut 
tot het verleenen van de vergunning be
voegd. 

(2) Een vergunning kan onder voor
waarden worden verleend. Indien een voor
waarde niet wordt vervuld, wordt de ver
gunning geacht niet te zijn verleend. 

(3) Aan de vergunning kunnen verplich
tingen worden verbonden. 

(4) Het Deviezeninstituut kan, indien 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, 
achteraf voor het aangaan van een overeen
komst of het verrichten van een handeling 
vergunning verleenen. Deze vergunning 
wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip 
van het aangaan van de overeenkomst of het 
verrichten van de handeling. 

Artikel 6. 
(r) Aan ingezetenen, die bepaalde over

eenkomsten en handelingen, waarvoor op 
grond van <lit besluit of van krachtens <lit 
besluit gegeven voorschriften vergunning is 
vereischt, in de uitoefening van hun beroep 
of bedrijf plegen aan te gaan of te verrich
ten, kan een algemeene vergunning worden 
verleend tot het aangaan van zoodanige 
overeenkomsten en het verrichten van zoo
danige handelingen. Aan hen kan daarbij 
ontheffing worden verleend van bij of krach
tens <lit besluit opgelegde verplichtingen. 

(2) Aan ingezetenen, die aan niet-inge
zetenen verschuldigde prestaties, waarvoor 
de schuldenaar-ingezetene op grond van <lit 
besluit of van krachtens <lit besluit gegeven 
voorschriften een vergunning behoeft, als 
vertegenwoordigers van deze niet-ingezete
nen in ontvangst plegen te nemen, kan een 
algemeene vergunning tot het ontvangen van 
deze prestaties worden verleend. 

Artikel 7. 
(r) Is door een der partijen bij een over-
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eenkomst of handeling een vergunning op 
grond van <lit besluit of van krachtens <lit 
besluit gegeven voorschriften verkregen, dan 
geldt deze vergunning tegelijkertijd voor al
ien, die bij deze overeenkomst of handeling 
partij zijn of er aan medewerken. 

(2) Vergunningen op grond van <lit be
sluit of van krachtens <lit besluit gegeven 
voorschriften, welke betrekking hebben op 
het nakomen van een schuldverplichting, 
worden door den schuldenaar aangevraagd 
en aan dezen verleend. De schuldeischer is 
bevoegd ook zijnerzijds de vergunning aan 
te vragen. De schuldeischer ontvangt in dat 
geval een afschrift der verleende vergun
ning. 

(3) Behoeft een niet-ingezetene op 
grond van <lit besluit of van krachtens <lit 
besluit gegeven voorschriften voor het aan
gaan van een bepaalde overeenkomst of het 
verrichten van een bepaalde handeling een 
vergunning, dan kan deze vergunning ook 
door zijn vertegenwoordiger in het binnen
land of door een aan de overeenkomst of 
handeling medewerkenden ingezetene wor
den aangevraagd. 

Artikel 8. 
Het is aan een ingezetene slechts geoor

loofd, mede te werken aan een overeenkomst 
of een handeling, waarvan hij weet of rede
lijkerwijs behoort te weten, dat voor het aan
gaan of verrichten er van op grond van <lit 
besluit of van krachtens <lit besluit gegeven 
voorschriften vergunning is vereischt, indien 
hij zich te voren heeft overtuigd, dat de ver
eischte vergunning is verkregen. 

4, Voorschrilten van burgerlijk procesrecht . 
Artikel g. 

(r) Wordt de aanspraak op een presta
tie, waarvoor op grond van <lit besluit of van 
krachtens <lit besluit gegeven voorschriften 
een vergunning is vereischt, in rechte gel-· 
<lend gemaakt; dan mag een veroordeeling 
tot het verrichten van de prestatie alleen uit
gesproken worden, wanneer te voren de ver
gunning is verleend. Het bepaalde in den 
vorigen zin is van overeenkomstige toepas
sing op executoriale en conservatoire maat
regelen. Deze bepaling moet ambtshalve 
worden toegepast. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing op scheidsrech
terlijke beslissingen. 

Artikel 10. 

Voor zoover waarden slechts met vergun
ning kunnen worden verkregen, is zulks even
eens van toepassing op verkrijging bij wege 
van executie. Voor zoover over waarden 
slechts met vergunning kan worden beschikt, 
is zulks eveneens van toepassing op beschik- · 
kingen bij wege van executie. 

5 . Verplichting tot het verstrekken van 
inlichtingen. 
Artikel n ,. 

(r) Een ieder is verplicht het Deviezen
instituut op <liens verzoek de inlichtingen te 
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verstrekken, welke onmiddellijk of middel
lijk betrekking hebben op omstandigheden, 
welke in verband met de regeling van het 
deviezenverkeer van belang zijn, of op over
eenkomsten en handelingen, welke op grond 
van dit besluit of van krachtens dit besluit 
gegeven voorschriften verboden of aan 1,e
perkende bepalingen onderworpen zijn. Boe
ken, bewijsstukken en verdere bescheiden, 
waarvan het onderzoek voor de vaststelling 
van zoodanige omstandigheden, overeen
komsten of handelingen door het Deviezen
instituut of de van zijnentwege aangewezen 
deskundigen dienstig wordt geacht, moc,ten 
op verzoek worden overgelegd. Degene, die 
tot het geven van inlichtingen is gehouden, 
is verplicht op verzoek van het Deviezen
instituut in persoon te verschijnen. 

(2) De houder van een vergunning, ver
leend op grond van dit besluit of van krach
tens dit besluit gegeven voorschriften, is 
verplicht het Deviezeninstituut op <liens ver
zoek binnen een door hem te bepalen termijn 
te zijnen genoegen aan te toonen, dat van de 
vergunning gebruik is gemaakt overeenkom
stig het daarin gestelde en dat de daaraan 
verbonden verplichtingen zijn nagekomen. 

(3) De verplichtingen, opgelegd in het 
eerste en tweede lid, bestaan eveneens jegens 
de Nederlandsche Bank en het Nederlandsch 
Clearinginstituut, wat betreft de taak, welke 
ieder hunner bij dit besluh en bij krachtens 
dit besluit gegeven voorschriften is opgedra
gen. 

6. Uitsluiting van schadevergoeding. 
Artikel 12. 

Voor zoover niet anders bepaald, wordt 
wegens maatregelen, genomen op grond van 
dit besluit of van krachtens dit besluit ge
geven voorschriften, geen schadevergoeding 
toegekend. 

7. Vrijste/ling van de Neder/andsche Bank. 
Artikel 13. 

De beperkende bepalingen en verbodsbe
palingen, vervat in dit besluit en de krach
tens dit besluit gegeven voorschriften, zijn 
niet van toepassing op de N ederlandsche 
Bank. 

HOOFDSTUK II. 
Devlezenrechtelljke vergunnlngen en 

verbodsbepallng·en. 
1 . Betaa/midde/en, ge/dswaardige papieren 

en vorderingen. 
Artikel 14. 

(1) Het is verboden buitenlandsche be
taalmiddelen, buitenlandsche geldswaardige 
papieren en buitenlandsche vorderingen te
·gen betaling in binnenlandsche geldsoort van 
.anderen dan de Nederlandsche Bank of een 
deviezenbank te verkrijgen, tenzij het De
viezeninstituut anders bepaalt. De verkrij
:ging kan slechts geschieden op grond van een 
v.ergunning. 

'(2) Het is slechts met vergunning ge
. oorloofd over buitenlandsche betaalmiddelen 
,en .b.uitenlandsche geldswaardige papieren te 

beschikken of deze waarden in het binnen
land aan een ingezetene of niet-ingezetene 
af te geven, tenzij de waarden aan de Ne
derlandsche Bank of aan een deviezenbank 
worden vervreemd. 

(3) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd over buitenlandsche vorderingen te 
beschikken, tenzij deze aan de · Nederland
sche Bank of een deviezenbank worden ver
vreemd. 

(4) Onder beschikken over vorderingen 
is het laten tenietgaan bij wege van schuld
vergelijking begrcpen. 

(s) De Nederlandsche Bank bepaalt, of 
de verkrijging en de vervreemding door de
viezenbanken voor rekening der Nederland
sche Bank of voor eigen rekening moeten 
geschieden. 

Artikel 15. 
Termijnzaken in buitenlandsche betaal

middelen en in buitenlandsche geldsoort uit
gedrukte geldswaardige papieren en vorde
ringen tegen betaling in binnenlandsche of 
buitenlandsche geldsoort zijn verboden, ten
zij zij met vergunning worden afgesloten. 

Artikel 16. 
(1) Het is verboden buitenlandsche be

taalmiddelen, zoomede in een buitenlandsche 
geldsoort uitgedrukte geldswaardige papieren 
en vorderingen, waarvoor de Nederlandsche 
Bank koersen publiceert, te verkrijgen of te 
vervreemden tegen hoogere dan de laatst ge
publiceerde koersen. 

(2) De koersen worden door de Neder
landsche Bank vastgesteld in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien en worden ge
publiceerd op de beurzen van koophandel te 
Amsterdam en te Rotterdam. -

(~) Het is verboden buitenlandsche be
taalmiddelen, zoomede in een buitenlandsche 
geldsoort uitgedrukte geldswaardige papie
ren en vorderingen, waarvoor de Nederland
sche Bank geen koersen publiceert, te ver
krijgen of te vervreemden tegen hoogere 
koersen dan die, welke de Nederlandsche 
Bank telkenmale op aanvraag van belang
hebbenden zal hebben bepaald. 

(4) De Nederlandsche Bank kan bepa
len, dat het in door haar aan te wijzen geval
len of groepen van gevallen verboden is de 
verkrijging en de vervreemding te doen ge
schieden tegen lagere koersen dan de krach
tens het tweede of derde lid vastgestelde of 
bepaalde koersen . 

Artikel 17. 
(1) Het is slechts met vergunning ge

oorloofd te beschikken over: 
a) binnenlandsche geldswaardige papie

ren, afgegeven door een niet-ingezetene, en 
binnenlandsche vorderingen van een niet
ingezetene; 

b) binnenlandsche geldswaardige papie
ren, afgegeven door een ingezetene, en bin
nenlandsche vorderingen van een ingezete
ne, indien de beschikking ten gunste van een 
niet-ingezetene geschiedt . 

(2) Onder beschikking over vorderingen 
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is het laten tenietgaan bij wege van schuld
vergelijking begrepen. 

Artikel 18. 

Het is aan een ingezetene slechts met ver
gunning geoorloofd in het binnenland beta
lingen te verrichten aan een niet-ingezetene 
of aan een ingezetene ten gunste van een 
niet-ingezetene, zoomede binnenlandsche be
taalmiddelen en binnenlandsche geldswaa~
dige papieren aan een niet-ingezetene of aan 
een ingezetene ten gunste van een niet-inge
zetene af te geven. 

Artikel 19. 
De uitvoer van betaalmiddelen, met inbe

grip van niet meer gangbare betaalmiddelen, 
van geldswaardige papieren en van andere 
documenten, waarin vorderingen zijn be
lichaamd, is slechts met vergunning geoor
loofd. 

Artikel 20. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bepalen, dat 
de invoer van d oor hem aan te wijzen be
taalmiddelen slechts met vergunning geoor
loofd is. 

(2) Hij kan voorts bepalen, dat inge
zetenen verplicht zijn van de ontvangst van 
betaalmidelen, welke zonder vergunning zijn 
ingevoerd, binnen drie dagen bij het Devie
zeninstituut aangifte te doen. 

(3) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
op welke wijze zal worden gehandeld ten aan
zien van betaalmiddelen, welke zonder ver
gunning zijn ingevoerd. 

2. Goud en eaele metalen. 

Artikel 21. 

(1) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd, goud en edele metalen van een in
gezetene te verkrijgen . 

(2) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd over goud en edele metalen te be
schikken of deze waarden in het binnenland 
aan een ingezetene of niet-ingezetene af te 
geven, tenzij de waarden aan de Nederland
sche Bank of aan een deviezenbank worden 
vervreemd. 

(3) Termijnzaken in goud en edele me
talen zijn verboden, tenzij zij met vergun
ning worden afgesloten. 

(4) De uitvoer van goud, edele metalen 
en van voorwerpen van goud of edele me
talen in gebroken staat is slechts met ver
gunning geoorloofd. Hetzelfde geldt ten op
zichte van geheel of gedeeltelijk uit goud of 
edele metalen vervaardigde voorwerpen of 
halffabrikaten, welke in den regel niet uit 
deze metalen worden vervaardigd. 

3. Eifecten. 

Artikel 22. 
( 1) Het is slechts met vergunning ge

oorloof d over buitenlandsche effecten te be
schikken, tenzij zij aan de Nederlandsche 
Bank worden vervreemd of bij de N ederland
sche Bank of een deviezenbank worden be
zwaard. 
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(2) De Secretaris-Generaal van bet De
partement van Financien kan bepalen, dat 
onder door hem te stellen voorwaarden de 
handel in door hem nader aan te wijzen bui
t enlandsche effecten tusschen ingezetenen in 
regelmatig beursverkeer zonder vergunning 
geoorloofd is. Overeenkomsten ten gunste 
van niet-ingezetenen zijn niet begrepen _on
der handel tusschen ingezetenen. 

Artikel 23 . 
Het is slechts met vergunning geoorloofd 

over binnenlandsche effecten te beschikken, 
indien de eigenaar der effecten een niet-in-
gezetene is of de beschikking ten gunste van 
een niet-ingezetene geschiedt. 

Artikel 24. 

Het is aan een ingezetene slechts met ver
gunning geoorloofd effecten onder bezwaren
den titel van een niet-ingezetene te verkrij
gen. 

Artikel 25. 
De uitvoer van effecten is slechts met ver

gunning geoorloofd. 

Artikel 26. 
Het is aan een ingezetene, die in de uit

oefening van zijn beroep of bednjf in effec
t en pleegt te handelen of deze in bewaring 
pleegt te nemen, slechts met vergunning ge
oorloofd effecten aan het depot van een niet
ingezetene toe te voegen of uit bet depot van 
een niet-ingezetene af te geven. 

Artikel 27. 
(1) De Secretaris-Generaal van bet De

partement van Financien kan bepalen , dat 
ingezetenen, die in de uitoefening van bun 
beroep of bedrijf in effecten plegen te han
delen of deze in bewaring plegen te nemen, 
verplicht zijn bepaalde effecten, welke hun 
ten verkoop of uit anderen hoofde worden 
aangeboden, onder zich te nemen en hiervan 
binnen drie dagen bij het Deviezeninstituut 
aangifte te doen dan we! op zoodanige an
dere wijze er mede te handelen, als door den 
Secretaris-Generaal zal worden bepaald. 

(2) Het Deviezeninstituut bepaalt, op 
welke wijze zal worden gehandeld ten aan
zien van overeenkomstig het eerste lid bij 
hem aan te geven effecten. 

Artikel 28. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen , dat 
de invoer van door hem aan te wijzen effec
ten slechts met vergunning geoorloofd is. 

(2) Hij kan voorts bepalen, dat inge
zetenen verplicht zijn de ontvangst van ef
fecten, welke zonder vergunning zijn inge
voerd, binnen drie dagen bij bet Deviezen
instituut aan te geven. 

(3) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
op welke wijze zal worden gehimdeld t en 
aanzien van effecten, welke zonder vergun
ning zijn ingevoerd. 

4 . Niet in effecten belichaamde aandeelen. 
Artikel 29. 

(,) Het is slechts met vergunning ge-
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oorloofd te beschikken over aandeelen in 
buitenlandsche r'.!chtspersonen, vennoot
schappen en gemeenschappen. 

(2) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd aandeelen in buitenlandsche rechts
personen, vennootschappen en gemeenschap
pen onder bezwarenden titel te verkrijgen. 

Artikel 30. 
(1) Het is slechts met vergunning geoor

loofd over aandeelen in binnenlandsche 
rechtspersonen, vennootschappen en ge
meenschappen te beschikken, 

a) indien de deelgerechtigde een niet
ingezetene is of 

b) indien de beschikking ten gunste van 
een niet- ingezetene geschiedt. 

(2) Het is aan een ingezetene slechts 
met vergunning geoorloofd aandeelen in bin
nenlandsche rechtspersonen, vennootschap
pen en gemeenschappen onder bezwarenden 
titel van een niet-ingezetene te verkrijgen. 

Artikel 31. 

Voor zoover aandeelen in rechtspersonen, 
vennootschappen of gemeenschappen in ef
fecten belichaamd zijn, zijn daarop uitslui
tend de bepalingen voor effecten van toe-
passing. 

5. Goederen. 
Artikel 32. 

Het is aan een ingezetene slechts met ver
gunning geoorloofd te beschikken over: 

a) in het buitenland berustende goede
ren · 

b) in het binnenland berustende, doch 
niet in het vrije verkeer ingevoerde goede
ren, voor zoover de beschikking geschiedt ten 
gunste van een niet-ingezetene. 

Artikel 33. 

Het Deviezeninstituut kan met machti
ging van den Secretaris -Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart bepalen, dat de invoer van goe
deren in bepaalde gevallen slechts met ver
gunning geoorloofd is. 

Artikel 34. 
(1) De invoer en de uitvoer van goede

ren zijn slechts geoorloofd onder overlegging 
van door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van F inancien aangegeven do
cumenten aan de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

(2) Deze ambtenaren kunneo den invoer 
en den uitvoer beletten van goederen, t en 
aanzien waarvan niet is voldaan aan bepa
lingen van dit besluit of aan krachtens dit 
besluit gegeven voorschriften. 

Artikel 35. 
Verhuisboedels, sieraden en andere goede

ren van personen, die het binnenland met
terwoon verlaten, mogen slechts met vergun
ning worden uitgevoerd. 

6. Onroerende goederen. 
Artikel 36. 

Het is slechts met vergunning geoorl<jofd 
te beschikken over: 

70 

a) een in het buitenland gelegen onroe
rend goed van een ingezetene of een recht 
van een ingezetene op een in het buitenland 
gelegen onroerend goed; 

b) een in het binnenland gelegen onroe
rend goed van een niet-ingezetene of een 
recht van een niet-ingezetene op een in het 
binnenland gelegen onroerend goed; 

c) een in het binnenland gelegen onroe
rend goed van een ingezetene of een recht 
van een ingezetene op een in het binnenland 
gelegen onroerend goed, voor zoover de be
schikking geschiedt ten gunste van een niet
ingezetene. 

7. Andere onlichamelijke zaken. 
Artikel 37. 

(1) Het ·is slechts met vergunning geoor
loofd over andere niet onder de vorige be
palingen van dit hoofdstuk vallende buiten
landsche onlichamelijke zaken te beschikken. 

(2) Het is slechts met v ergunning ge
oorloofd zoodanige buitenlandsche onlicha
melijke zaken onder bezwarenden titel te 
verkrijgen. 

Artikel 38. 
(1) Het is slechts met vergunning geoor

loofd over andere niet onder de vorige bepa
lingen van dit hoofdstuk vallende binnen
landsche onlichamelijke zaken te beschik
ken: 

a) indien de gerechtigde een niet-inge
zetene is, of 

b) indien de beschikking ten gunste van 
een niet-ingezetene geschiedt. 

(2) Het is aan een ingezetene slechts 
met vergunning geoorloofd zoodanige bin
nenlandsche onlichamelijke zaken onder be
zwarenden titel van een niet-ingezetene te 
verkrijgen. 

8. Kredietverleening en zekerheidstelling. 

Artikel 39. 
(1) Het is aan een ingezetene slechts met 

vergunning geoorloofd ten gunste van een 
niet-ingezetene krediet te verleenen, aval te 
geven en borgtocht of andere zekerheid te 
stellen. 

(2) Vergunning is niet vereischt voor ·het . 
verleenen van gebruikelijk betalingskrediet, 
zoomede voor het geven van voorschot we
gens vrachten, nevenkosten en soortgelijke 
prestaties. 

9. Verbintenis scheppende overeenkomsten. 
Artikel 40. 

Het is aan ingezetenen slechts met ver
gunning geoorloofd: 

a) aan niet-ingezetenen of aan ingezete
nen ten gunste van niet-ingezetenen goede
ren te leveren of diensten te verrichten op 
voorwaarden of onder omstandigheden, wel
ke tot gevolg kunnen hebben, dat de voile 
tegenwaarde niet, slechts ten deele of later 
dan in den betreffenden bedrijfstak gebrui
kelijk is, zal worden voldaan: 

b) van niet-ingezetenen goederen te ver
krijgen en diensten te aanvaarden op voor
waarden of onder omstandigheden, welke tot 
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gevolg kunnen hebben, dat meer dan de 
gangbare waarde moet worden voldaan. 

Artikel 4I. 
Het Deviezeninstituut kan met machtiging 

van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart bepalen, dat in bepaalde gevallen het 
aangaan van verplichtingen wegens het ver
krijgen van goederen en het aanvaarden van 
diensten slechts met vergunning geoorloofd 
is. 

Artikel 42. 
Voorzoover het Deviezeninstituut een be

paalde geldsoort of bepaalde geldsoorten 
heeft aangewezen voor betalingen wegens le
vering van roerende en onroerende goede
ren, het afstaan van rechten en het verrich
ten van diensten of groepen dezer handelin
gen, is aan ingezetenen het overeenkomen 
van betaling in een andere geldsoort dan de 
aangewezen geldsoort of geldsoorten slechts 
met vergunning geoorloofd. 

Artikel 43. 
Het is aan een ingezetene, aan wien het 

Deviezeninstituut schriftelijk heeft medege
deeld, dat hem voor bepaalde overeenkom
sten of handelingen of voor bepaalde groe
pen van overeenkomsten of handelingen geen 
vergunning kan worden verleend of dat een 
hem verleende vergunning voor bepaalde 
groepen van overeenkomsten of handelingen 
is ingetrokken, verboden voor deze overeen
komsten of handelingen of groepen van over
eenkomsten of handelingen verplichtingen 
aan te gaan, waaraan slechts met vergun
ning kan worden voldaan. 

HOOFDSTUK III. 
Verpllchtlngen tot aanbledlng en aanglfte, 

Artikel 44. 
(1) lngezetenen zijn verplicht de navol

gende waarden, welke zi.i anders dan op grond 
van een vergunning verkrijgen, welker waar
de een bedrag van vijf gulden te boven gaat, 
binnen drie dagen, rechtstreeks of door tus
schenkomst van een deviezenbank , aan de 
Nederlandsche Bank aan te bieden en op ver
langen te verkoopen en over te dragen: 

a) goud; 
b) edele metalen; 
c) buitenlandsche betaalmiddelen; 
d) buitenlandsche geldswaardige papie

ren. 
(2) Tenzij anders bepaald, moeten de op 

grond van een, vergunning verkregen waar
den, als bedoeld in het eerste lid, binnen drie 
dagen na afloop van den geldigheidsduur van 
de vergunning worden aangeboden, voor zoo
ver de verkrijger de waarden op dat tijdstip 
nog bezit. 

(3) Personen, die ingezetenen worden, 
zijn verplicht de hun op dat tijdstip in eigen
dom toebehoorende waarden, als bedoeld in 
het eerste lid, binnen tien dagen rechtstreeks 
of door tusschenkomst van een deviezenbank 
aan de N ederlandsche Bank aan te bieden. 

(4) De wettelijke of door den rechter be-
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noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degene, die het beschikkingsrecht 
heeft over aan te bieden waarden, waarvan 
de eigenaar niet tot aanbieding, verkoop of 
overdracht bekwaam of bevoegd is, dan we! 
in de onmogelijkheid verkeert zulks te doen, 
zijn tot aanbieding, verkoop en overdracht 
verplicht. 

(s) De ingezetene, die op aan te bieden 
waarden eenig recht kan doen gelden of 
eenige macht daarover kan uitoefenen, is 
verplicht terstond de medewerking te ver
leenen, noodig voor de aanbieding, verkoop 
en overdracht. 

(6) De koopsom wordt door de Neder
landsche Bank bepaald op grond van de over
eenkomstig artikel 16, tweede lid, vastge
stelde koersen. Voor zoover geen koersen zijn , 
vastgesteld, worden de koersen, zoomede de 
tot grondslag te nemen prijzen, door de Ne
derlandsche Bank in overeenstemming met 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien bepaald. 

( 7) De N ederlandsche Bank is rechtsgel
dig gekweten, indien zij te goeder trouw be
taalt aan dengene, die de waarden feitelijk 
ten verkoop aanbiedt of aan <liens bijzonder
lijk tot het ontvangen van de betaling schrif
telijk gemachtigde. De goede trouw wordt 
steeds verondersteld ; hij, die kwade trouw 
beweert, moet dezelve bewijzen. 

(8) De Nederlandsche Bank is bevoegd 
dengene, die de waarden aanbiedt, te ver
plichten tot voorafgaande inning, vervreem
ding of eenige andere tegeldemaking der aan
geboden waarden, in welk geval de opbrengst 
voor de oorspronkelijke waarden in de plaats 
treedt. 

(9) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, is de Nederlandsche Bank be
voegd de in het eerste, tweede en derde lid 
gestelde termijnen, al dan niet onder daarbij 
te stellen voorwaarden, te verlengen. 

Artikel 45. 
(1) lngezetenen zijn verplicht waarden, 

als bedoeld in artikel 44, eerste lid, welke 
door hen overeenkomstig artikel 9 der De
viezenverordening 1940 aan de Nederland
sche Bank zijn of moesten worden aangebo
den, op verlangen van de Nederlandsche 
Bank aan haar te verkoopen en over te dra
gen. 

(2) De bepalingen van artikel 44, zesde, 
zevende en achtste lid, zijn van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 46. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen, dat 
ingezetenen bij door hem aan te wijzen in
stellingen aangifte moeten doen van de hun 
in eigendom toebehoorende en nadien door 
hen verkregen buitenlandsche vorderingen, 
buitenlandsche effecten en andere buiten
landsche onlichamelijke zaken of bepaalde 
groepen daarvan. 

(2) De wettelijke of door den rechter be
noemde vertegenwoordiger van den eigenaar, 
zoomede degenen, die het beschikkingsrecht 
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heeft over aan te geven waarden, waarvan de 
eigenaar niet tot aangifte bekwaam of be
voegd is dan we! in de onmogelijkheid ver
keert zulks te doen, zijn tot aangifte ver
plicht. Gelijke verplichting rust op de inge
zetenen, die op de aan te geven waarden 
eenig recht kunnen doen gelden of eenige 
macht daarover kunnen uitoefenen, voor zoo
ver niet door cje in den vorigen zin genoemde 
personen aangifte is gedaan. 

(3) De aangifte geschiedt overeenkom
stig door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien te geven aanwij
zingen. 

(4) De aangifte geschiedt binnen een 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien vast te stellen ter
mijn, welke voor de onderscheidene waar
den of afzonderlijke groepen daarvan ver
schillend kan warden bepaald. 

(5) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, kan de termijn door de instel
ling, bij welke de aangifte moet geschieden, 
al dan niet onder daarbij te stellen voor
waarden, warden verlengd. 

Artikel 47. 
(r) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen, dat 
ingezetenen verplicht zijn de hun in eigen
dom toebehoorende en nadien door hen ver
kregen buitenlandsche vorderingen recht
streeks of door tusschenkomst van een de
viezenbank aan de Nederlandsche Bank aan 
te bieden en op verlangen te verkoopen en 
over te dragen. 

(2) De bepalingen van artikel 44, derde 
tot en met negende lid, zijn van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 48. 
(r) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan bepalen, dat 
van binnenlandsche vorderingen van niet
ingezetenen of bepaalde groepen daarvan 
door de schuldenaren bij door hem aan te 
wijzen instellingen aangifte behoort te war
den gedaan. 

(2) De bepalingen van artikel 46, derde 
tot en met vijfde lid, zijn van overeenkom
stige toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Clearlngverkeer met bet bultenland. 

1. Bepalingen betreflende het clearing
verkeer met alzonderlijke Janden. 

Artikel 49. 
(1) De bepalingen betreffende het clea

ringverkeer met afzonderlijke landen -
daaronder mede te verstaan bepalingen be
treffende verplichting tot starting bij het 
Nederlandsch Clearinginstituut ten opzichte 
van bepaalde landen - warden gegeven door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financien. 

(2) De bepalingen warden in de Neder
landsche Staatscourant bekendgemaakt. 

2 . C/earingp/ichtige schulden. 
Artikel 50. 

(1) Het is slechts met vergunning ge
oorloofd een schuld, welke door starting bij 
het Nederlandsch Clearinginstituut moet 
warden voldaan, op andere wijze te delgen 
of te doen tenietgaan. 

(2) lndien een schuld, welke door star
ting bij het Nederlandsch Clearinginstituut 
moet warden voldaan, zonder vergunning op 
andere wijze is gedelgd of tenietgegaan, kan 
het Nederlandsch Clearinginstituut den ge
wezen schuldenaar of dengene, die aan de 
delging of het tenietgaan van de schuld heeft 
medegewerkt, tot starting van een gelijk be
drag verplichten. 

Artikel 51. 
(1) Slechts met vergunning kunnen der

den ten aanzien van een schuld, welke door 
starting bij het Nederlandsch Clearinginsti
tuut moet warden voldaan, jegens den schul
denaar eenig recht verkrijgen of uitoefenen, 
tenzij zulks op grand van dit besluit of van 
krachtens dit besluit gegeven voorschriften 
zonder vergunning geoorloofd is. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing op executoriale 
en conservatoire maatregelen. 

Artikel 52. 
Het accepteeren van wissels en het afge

ven van promessen en cheques ter zake van 
schulden, welke door starting bij het Neder
landsch Clearinginstituut moeten warden 
voldaan, is verboden, tenzij de verplichting 
tot starting bij het Nederlandsch Clearing
instituut in het stuk zelf tot uitdrukking is 
gebracht. 

3. Verbintenis scheppende overeenkom
sten. 

Artikel 53. 
(1) Het is aan ingezetenen slechts met 

vergunning geoorloofd : 
a) roerende en onroerende goederen, 

rechten en diensten, waarvan de betaling 
door starting bij het Nederlandsch Clearing
instituut behoort te geschieden, te verkrijgen 
of te aanvaarden op voorwaarden of onder 
omstandigheden, welke tot gevolg kunnen 
hebben, dat de voile tegenwaarde niet, 
slechts ten: deele of later dan in den betref
fende bedrijfstak gebruikelijk is, zal warden 
voldaan; 

b) goederen en diensten, waarvan de be
taling bij wege van clearing behoort te ge
schieden, te leveren of te verrichten op voor
waarden of onder omstandigheden, welke tot 
gevolg kunnen hebben, dat meer dan de 
gangbare waarde moet warden voldaan. 

(2) Indien roerende en onroerende goe
deren, rechten en diensten, waarvan de be
taling door starting bij het N ederlandsch 
Clearinginstituut behoort te geschieden, door 
een ingezetene zijn verkregen of aanvaard, 
zonder dat de voile waarde op den in den 
bedrijfstak gebruikelijken termijn bij het Ne
derlandsch Clearinginstituut is gestort, kan 
het Nederlandsch Clearinginstituut den ver-
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krijger of aanvaarder tot storting van de volle 
waarde verplichten . 

4. Voorschot of zekerheidstelling bij invoer. 
Artikel 54. 

Het Nederlandsch Clearinginstituut is be
voegd te bepalen, dat in door hem aan te wij
zen gevallen de invoer van goederen, waar
van de betaling door storting bij het Neder
landsch Clearinginstituut behoort te geschie
den, slechts geoorloofd is tegen het storten 
van voorschot of het stellen van zekerheid. 

5. Storting. 
Artikel 55. 

(1) Storting bij het Nederlandsch Clea
ringinstituut overeenkomstig de geldende 
voorschriften bevrijdt den schuldenaar tot 
het beloop van het gestorte bedrag, tenzij 
anders wordt bepaald. 

(2) Betaling aan een gemachtigde van 
den schuldeischer, aan wien door het Neder
landsch Clearinginstituut vergunning is ver
leend tot het in ontvangst nemen van zoo
danige betalingen, geldt als storting. 

Artikel 56. 
lndien de schuld in een buitenlandsche 

geldsoort is uitgedrukt, moet het verschul
digde bedrag in binnenlandsche geldsoort 
worden omgerekend tegen den door het Ne
derlandsch Clearinginstituut laatst gepubli
ceerden clearingkoers of, indien voor de geld
soort geen clearingkoers is gepubliceerd, te
gen den op verzoek door het Nederlandsch 
Clearinginstituut mede te deelen koers. 

Artikel 57. 
(1) Hij die een storting bij het Neder

landsch Clearinginstituut verricht is ver
plicht hiervan denzelfden dag aa~ het Ne
derlal?'dsch <;learinginstituut kennis te geven 
door mzendmg van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formulier. Het formulier 
wordt door het Clearinginstituut vastgesteld 
en algemeen verkrijgbaar gesteld. 

(2) Geen storting wordt als zoodanig 
aanvaard, zoolang de vereischte vergunning, 
zoomede het formulier, bedoeld in het eerste 
lid, en eventueele bewijsstukken, niet in het 
bezit zijn gekomen van het Nederlandsch 
Clearinginstituut. 

6. D wangbevel. 
Artikel 58. 

Het Nederlandsch Clearinginstituut is be
voegd den schuldenaar van een opeischbare 
schuld, welke door storting bij het Neder
landsch Clearinginstituut moet worden vol
daan, zoomede dengene, die door hem inge
volge artikel 50, tweede lid, of artikel 53, 
tweede lid, tot storting is verplicht, bij aan
geteekenden brief aan te manen om het ver
schuldigde binnen een daarbij te stellen ter
mijn van ten minste tien dagen te storten, 
onder kennisgeving, dat hij anders daartoe 
op de in artikel 59 geregelde wijze zal kun
nen worden gedwongen. 

Artikel 59. 
(1) lndien aan de aanmaning niet wordt 
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voldaan, kan het verschuldigde worden inge
vorderd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten. 

( 2) Het recht tot invordering bij dwang
bevel strekt zich 001" uit tot de kosten van 
invordering en executie. 

Artikel 60. 
(1) De tenuitvoerlegging van het dwang

bevel wordt geschorst door een met redenen 
omkleed verzet. D eze schorsing kan in kort 
geding worden opgeheven. 

(2). Het verzet wordt ingesteld door dag
vaardmg van het Nederlandsch Clearingin
stituut voor de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage. 

(3) ~et verzet kan niet gegrond zijn op 
de bewenng, dat de aanmaning niet ontvan
gen zou zijn. 

(4) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

(5) Tegen het vonnis der rechtbank staat 
hooger beroep niet open. Voorziening in cas
satie door den opposant is slechts mogelijk 
na voorafgaande betaling van het bedrag, 
waarvoor het dwangbevel is uitgevaardigd, 
met de kosten aan het Nederlandsche Clea
ringinstituut. 

7. Uitbetaling. 

Artikel 61. 

(1) Geen uitbetaling geschiedt zoolang 
de vordering niet door het Nederlandsch 
Clearinginstituut tot de clearing is toege
laten. 

(2) De eventueel door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel 
Nijverheid en Scheepvaart of door den Se~ 
cretaris- Generaal van het Departement van 
Financien voorgeschreven certificaten of an
dere documenten moeten met het behoorlijk 
ingevuld en onderteekend, door het Neder
landsch Clearinginstituut voorgeschreven 
formulier en eventueele bewijsstukken aan 
het Nederlandsch Clearinginstituut worden 
overgelegd. 

HOOFDSTUK V. 
Strafbepallngen. 

Artikel 62. 
(1) Hij die opzettelijk: 
1) niet, niet tijdig of niet ten volle vol

doet aan een verplichting, als bedoeld in de 
artikelen 11, 44, 45, 57, 68 of 75; 

2) . handelt in strijd met het bepaalde bij 
de artikelen 8, 14, 15, 16, eerste of derde lid, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 3 2 , 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 2, 43 , 50, 51, 52, 
53 of 79, derde lid; 

3) niet, niet tijdig of niet ten volle vol
doet aan bepalingen, voorschriften, maatre
gelen of bevelen op grond van de artikelen 
16, vierde lid, 20, 27, 28, 33, 41, 46, 47, 48, 
49, 54, 64, 79, eerste of tweede lid, of 80, of 
handelt in strijd met zoodanige bepalingen, 
voorschriften, maatregelen of bevelen · 

4) in verband met een aanvrage t~t het. 
verleenen eener vergunning op grond van dit. 



1941 

besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften of om toelating van een vorde
ring tot de clearing, overeenkomstig artikel 
61, een onjuiste opgave doet of een ter zake 
dienend feit niet mededeelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete. De geldboete 
bedraagt ten hoogste honderd duizend gul
den of, indien de waarde der lichamelijke en 
onlichamelijke zaken, welke door middel van 
het strafbare feit zijn verkregen of waarme
de het feit is gepleegd of welke het voorwerp 
daarvan hebben uitgemaakt, hooger is dan 
vijf en twintig duizend gulden, ten hoogste 
het viervoud dezer waarde. 

(2) In geval van veroordeeling tot ge
vangenisstraf kan de rechter tevens geld
boete opleggen. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als misdrijven. 

(4) Het bepaalde in het eerste tot en met 
derde lid is ook van toepassing op feiten, 
door Nederlanders of Nederlandsche onder
danen in het buitenland begaan. 

Artikel 63. 
(1) Hij die: 
1) niet, niet tijdig of niet ten voile vol

doet aan een verplichting, als bedoeld in de 
artikelen II, 44, 45, 57, 68 of 75; 

2) handelt in strijd met het bepaalde bij 
de artikelen 8, 14, 15, 16, eerste of derde lid, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 51 , 52, 
53 of 79, derde lid; 

3) niet, niet tijdig of niet ten voile vol
doet aan bepalingen, voorschriften, maatre
gelen of bevelen op grond van de artikelen 
16, vierde lid, 20, 27, 28, 33, 41, 46, 47, 48, 
49, 54, 64, 79, eerste of tweede lid, of 80, of 
handelt in strijd met zoodanige bepalingen, 
voorschriften, maatregelen of bevelen; 

4) in verband met een aanvrage tot het 
verleenen eener vergunning op grond van dit 
besluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften of om toelating van een vorde
ring tot de clearing, overeenkomstig artikel 
61, een onjuiste opgave doet of een ter zake 
dienend feit niet mededeelt; 

5) niet, niet tijdig of niet ten voile vol
doet aan verplichtingen, verbonden aan een 
vergunning, verleend op grond van dit be
sluit of van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften, of handelt in strijd met zoo
danige verplichtingen; 
wordt, voor zoover het feit niet valt onder 
het vorige artikel, gestraft met hechtenis van 
ten hoogste een jaar of geldboete. De geld
boete bedraagt ten hoogste vijftig duizend 
gulden of, indien de waarde der lichamelijke 
of onlichamelijke zaken, welke door middel 
van het strafbare feit zijn verkregen of 
waarmede het feit is gepleegd of welke het 
voorwerp daarvan hebben uitgemaakt hoo
ger is dan vijf en twintig duizend gulden, ten 
hoogste het tweevoud dezer waarde. 

(2) I n geval van veroordeeling tot hech
tenis kan de rechter tevens geldboete opleg
gen. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
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eerste lid, worden beschouwd als overtre
dingen. 

(4) Het bepaalde in het eerste tot en met 
derde lid is ook van toepassing op feiten, 
door Nederlanders of Nederlandsche onder
danen in het buitenland begaan. 

Artikel 64. 
Indien uit bepaalde feiten of omstandig

heden . het vermoeden voortvloeit, dat een 
bepaald persoon het voornemen heeft te han
delen in strijd met dit besluit of met krach
tens dit besluit gegeven voorschriften, kan, 
naar gelang van den aard van het feit, het 
Deviezeninstituut of het Nederlandsch Clea
ringinstituut bepalen, dat de betrokkene 
slechts met vergunning mag beschikken over 
zijn vermogen of over bepaalde bestanddee
len daarvan. Gelijke bevoegdheid komt toe 
aan hen, die door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien of door 
het Deviezeninstituut dan wel het Neder
landsch Clearinginstituut daartoe worden 
aangewezen, met dien verstande, dat deze 
personen de door hen getroffen maatregelen 
onverwijld aan het Deviezeninstituut dan 
we! het Nederlandsch Clearinginstituut ter 
bekrachtiging moeten voordragen; voor zoo
ver geen bekrachtiging plaats vindt, worden 
de maatregelen opgeheven. ·De betrokkene 
wordt van de opheffing in kennis gesteld. 
Artikel 2 1 van de Faillissementswet is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 65. 
Lichamelijke en onlichamelijke zaken, door 

middel van een feit, strafbaar gesteld in de 
artikelen 62 en 63, verkregen of waarmede 
zoodanig feit is gepleegd of welke het voor
werp daarvan uitmaken of waarvan moet 
worden aangenomen, dat zij geheel of ten 
deele voor deze zaken in de plaats zijn ge
treden , kunnen worden verbeurd verklaard, 
ongeacht of zij den veroordeelde toebehoo
ren. 

Artikel 66. 
· (1) Indien de dader niet opgespoord of 
vervolgd kan worden, kan de verbeurdver
klaring bij beschikking van de arrondisse
ments-rechtbank te 's-Grav~nhage worden 
uitgesproken. De verbeurdverklaring wordt 
gevorderd door het openbaar ministerie, na 
venoek van het Deviezeninstituut of - naar 
den aard van het strafbare feit - het Neder
landsch Clearinginstituut. 

(2) Deze beschikking wordt door den 
griffier openbaargemaakt in de Nederland
sche Staatscourant en in een of meer door de 
rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. 

(3) De beschikking wordt van kracht, 
tenzij een belanghebbende binnen een maand 
na de openbaarmaking een bezwaarschrift 
ter griffie inlevert en gedurende het verdere 
onderzoek niet blijkt, dat een strafbaar feit 
ten opzichte van de betrokken zaken heeft 
plaats gehad. 

(4) De officier van justitie, het Devie
zeninstituut of het Nederlandsch Clearing
instituut en de belanghebbende worden ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen. De 
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rechtbank geeft een met redenen omkleede 
besc hikking. 

(s) Van de beschikkingen, krachtens het 
eerste lid genomen, staat den officier van 
justitie, na verzoek van het Deviezeninsti
tuut of het Nederlandsch Clearinginstituut, 
van die, krachtens het derde lid op een be
zwaarschrift genomen, staat den officier van 
justitie, na verzoek van het Deviezeninsti
tuut of het Nederlandsch Clearinginstituut 
en den belanghebbende, gedurende veertien 
dagen beroep open op het gerechtshof. Van 
de beschikkingen van het hof staat binnen 
gelijken termijn beroep in cassatie open op 
den Hoogen Raad. Het beroep wordt inge
steld door een verklaring, af te leggen ter 
griffie van het gerecht, hetwelk de beschik
king heeft gegeven. 

Artikel 67. 
Indien een der feiten, strafbaar gesteld in 

de artikelen 62 en 63, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten . . 

Artikel 68. 

De eigenaren en !eiders van een ondeme
ming zijn verplicht het toezicht te houden, 
de bevelen te geven, de maatregelen te ne
men en de middelen te verschaffen, welke 
redelijkerwijs van hen kunnen worden ge- , 
eischt ter voorkoming van feiten, strafbaar 
gesteld in de artikelen 62 en 63. 

Artikel 69. 

(r) Een rechtspersoon of een vennoot
schap, in opdracht of in dienst waarvan een 
feit, strafbaar gesteld in de artikelen 62 of 
63, wordt begaan, kan verplicht worden om, 
naar gelang van den aard van het feit, aan 
het Deviezeninstituut of aan het Neder
landsch Clearinginstituut een· geldsom te be
talen van ten hoogste honderd duizend gul
den, doch niet meer dan het maximum van 
de geldboete, welke op het feit is gesteld. 

(2) De verplichting wordt niet opgelegd, 
indien de eigenaren of de !eiders aantoonen, 
dat zij het feit niet hebben kunnen voor
komen. 

(3) De verplichting tot betaling van de 
geldsom wordt door een commissie opgelegd. 
De beslissing van de commissie is onherroe-
pelijk. · 

(4) De commissie bestaat uit drie per
sonen, waarvan een lid wordt benoemd door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie, een lid door den Secreta
ris-Generaal van het Departement ·van Fi
nancien en een lid door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart. 

(3) De betrokkene wordt v66r het opleg
gen van de geldsom gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen. Hij is bevoegd zich door een 
raadsman te doen bijstaan. Als raadslieden 
worden slechts advocaten toegelaten, die in 
bet binnenland de praktijk uitoefenen, 
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(6) De opgelegde geldsom is invorder
baar bij dwangbevel, uitgevaardigd door bet 
Deviezeninstituut of het Nederlandsch Clea
ringinstituut. De artikelen 58 tot en met 60 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 70. 
(r) Hij die uit hoofde van zijn ambt of 

beroep betrokken is bij de uitvoering van dit 
besluit en van krachtens dit besluit gegeven 
voorschriften, is verplicht tot geheimhouding 
van al hetgeen hij in zijn hoedanigheid ver
neemt, voor zoover hij niet uit hoofde van 
dat ambt of beroep tot mededeeling daarvan 
is gehouden. 

(2) Deze verplichting geldt mede voor 
deskundigen, die in verband met de uitvoe
ring van dit besluit en van krachtens dit be
sluit gegeven voorschriften worden geraad
pleegd of met eenige werkzaamheid worden 
belast. 

(3) Hij die opzettelijk den geheimhou
dingsplicht schendt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

(4) Hij aan wiens schuld schending van 
den geheimhoudingsplicht te wijten is, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd · gulden. 

(s) De feiten worden beschouwd als mis
drijven. 

(4) Indien een dezer misdrijven tegen 
een bepaald persoon is gepleegd, wordt het 
slechts vervolgd op <liens klachte. 

Artikel 7r. 
(r) Ter zake van feiten, strafbaar ge

steld in de artikelen 62 en 63, wordt geen ge
rechtelijk vooronderzoek ingesteld en vindt 
geen behandeling ter terechtzitting plaats 
dan op verzoek van het Deviezeninstituut of 
- naar gelang van den aard van het straf
bare feit - van het Nederlandsch Clearing
instituut. 

(2) Zoodanig verzoek kan te alien tijde 
worden gedaan en, totdat de zaak ter te
rechtzitting is aangebracht, worden inge
trokken. 

(3) Het openbaar ministerie is niet be
voegd den verdachte overeenkomstig artikel 
74 van het Wetboek van Strafrecht in de ge
legenheid te stellen om door voldoening aan 
bepaalde voorwaarden de strafvervolging te 
voorkomen. 

(4) In geval van voortzetting van de ver
volging wordt het Deviezeninstituut of het 
Nederlandsch Clearinginstituut in de gele
genheid gesteld voor het uitbrengen van de 
dagvaarding van de telastlegging kennis te 
nemen. 

(5) Het Deviezeninstituut of het Neder
landsch Clearinginstituut wordt in de gele
genheid gesteld om, nadat het openbaar mi
nisterie zijn vordering heeft gedaan, de zaak 
ter terechtzitting toe te lichten en zijn mee
ning omtrent de geeischte straf mede te dee
len. 

(4) Een afschrift van het vonnis en van 
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andere beslissingen wordt door den griffier 
aan het Deviezeninstituut of - naar den 
aard van het strafbare feit - het Neder
landsch Clearinginstituut toegezonden. 

Artikel 72. 

(1) Het recht tot strafvordering en tot 
het opleggen van een administratieve straf 
ingevolge artikel 73 ter zake van een feit, 
strafbaar gesteld in de artikelen 62 en 63, 
vervalt door vrijwillige voldoening aan de 
voorwaarde, welke het Deviezeninstituut of 
- naar gelang van den aard van het feit -
het Nederlandsch Clearinginstituut aan den 
verdachte ter voorkoming van strafvervol
ging mocht hebben gesteld. 

(2) De voorwaarde mag slechts inhou
den : 

1) betaling van een bepaalde geldsom; 
2) uitlevering van de lichamelijke of on

lichamelijke zaken, bedoeld in artikel 65, dan 
we! voldoening van de geschatte waarde van 
deze zaken of afstand van reeds in beslag ge
nomen zaken. 

Artikel 73 . 

(1) Het Deviezeninstituut of - naar ge
lang van den aard van het feit - het Neder
landsch Clearinginstituut kan ter zake van 
een feit, strafbaar gesteld in de artikelen 62 
en 63, den verdachte bij aangeteekenden 
brief een administratieve straf opleggen. Van 
deze bevoegdheid kan geen gebruik worden 
gemaakt, wanneer de zaak ter terechtzitting 
is aangebracht. 

(2) De administratieve straf kan slechts 
bestaan uit : 

1) een boete van t en hoogste vijfhonderd 
gulden; 

2) uitlevering of afstand van de lichame
lijke of onlichamelijke zaken, bedoeld in ar
tikel 65, tot een waarde van ten hoogste een 
duizend gulden, of voldoening van de ge
schatte waarde van deze zaken tot dit be
drag. 

(3) De verdachte wordt v66r het opleg
gen van de administratieve straf gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen. 

(4) De administratieve straf wordt on
herroepelijk veertien dagen na verzending 
van den aangeteekenden brief, tenzij de ver
dachte binnen dien termijn ter kennis van het 
Deviezeninstituut of het Nederlandsch Clea
ringinstituut heeft gebracht, dat hij behande
ling voor den strafrechter verlangt. lndien de 
verdachte in het buitenland woont, wordt 
deze termijn tot dertig dagen verlengd. 

(5) De verdachte wordt in den aange
teekenden brief in kennis gesteld met het be
paalde in bet voorgaande lid. 

(6) De onberroepelijk geworden admini
stratieve straf is invorderbaar bij dwangbe
vel, uitgevaardigd door bet Deviezeninsti
tuut of bet Nederlandscb Clearinginstituut. 
De artikelen 59 en 60 zijn van overeenkom
stige toepassing. 

( 7) Zoodra de administratieve straf on
berroepelijk is geworden, vervalt bet recht 
tot strafvordering ter zake van bet feit, waar
voor de administratieve straf is opge!egd. 
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Artikel 74. 
(r) Met bet opsporen van de feiten, 

strafbaar gesteld in de artikelen 62 en 63, 
zoomede van andere strafbare feiten, welke 
daarmede in recbtstreekscb verband staan, 
zijn, bebalve de bij of kracbtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast.: 

a) de ambtenaren van den douane
rechercbedienst, zoomede zij, die daartoe 
door den Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien worden aangewezen; 

b) de ambtenaren der invoerrecbten en 
accijnzen; 

c) de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie. 

(2) Van de in het vorige lid bedoelde 
ambtenaren van den douanerecbercbedienst 
zijn degenen, die daartoe door den Secreta
ris-Generaal van bet Departement van Ju
stitie zijn aangewezen, bulpofficier van ju
stitie ten aanzien van het voorbereidend on
derzoek naar in de artike!en 62 en 63 straf
baar gestelde feiten, zoomede naar andere 
strafbare feiten, welke daarmede in recht
streekscb verband staan. 

(3) Alie processen-verbaal, opgemaakt 
ter zake van in de artikelen 62 en 63 straf
baar gestelde feiten, we!ke bij andere bulp
officieren van justitie of bij officieren van 
justitie inkomen dan we! door dezen worden 
opgemaakt, worden te zamen met de daarbij 
beboorende in beslag genomen voorwerpen 
aan de bulpofficieren van justitie van den 
douanerechercbedienst opgezonden. 

Artikel 75 . 
(1) Een ieder is verplicbt den opspo

ringsambtenaren op bun verzoek inlicbtingen 
te verstrekken over feiten en omstandighe
den, welke betrekking bebben op de naleving 
van dit besluit en van kracbtens dit besluit 
gegeven voorschriften. 

(2) De opsporingsambtenaren kunnen te 
alien tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede 
vervulling van bun taak inzage noodig oor
deelen. 

(1) Zij zijn te alien tijde bevoegd om in 
beslag te nemen, zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun
nen dienen of welker verbeurdverklaring, 
vemietiging of onbruikmaking kan worden 
bevolen. 

(4) Zij hebben te alien tijde toegang tot 
alle plaatsen, daaronder begrepen lokalen, 
erven en woningen, waarvan zij op grond van 
bepaalde feiten of omstandigbeden vermoe
den, dat zich aldaar voorwerpen bevinden, 
leidende tot opsporing van de in de artikelen 
62 en 63 strafbaar gestelde feiten. Wordt bun 
de toegang geweigerd, dan verscbaffen zij 
zicb dien desnoods met bebulp van den ster
ken arm. 

(5) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner slecbts binnen, vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of voorzien van 
een bijzonderen scbriftelijken last, in den zin 
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van artikel 1n van het Wetboek van Straf
vordering, van een commissaris van politie, 
en in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. Deze bijzondere 
schriftelijke last kan eveneens door een hulp
officier van justitie van den douanerecher
chedienst gegeven worden. 

(6) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doe! melding gemaakt. De op
sporingsambtenaren zijn bevoegd zich van 
bepaalde door hen aangewezen personen te 
doen vergezellen. In dat geval wordt hiervan 
in het proces-verbaal melding gemaakt. 

( 7) Personen, die uit hoof de van bun 
stand, bun beroep of hun ambt tot geheim
bouding verplicht zijn, kunnen het verstrek
ken van inlichtingen, de inzage van beschei
den en de uitlevering van voorwerpen wei
geren tot welke hun plicht tot geheimhou
ding zich uitstrekt. Deze bescheiden en voor
werpen kunnen slechts met hun toestemming 
in beslag worden genomen. Geschiedt bij 
zoodanige personen huiszoeking, dan vindt 
zij, tenzij met hun toestemming, alleen plaats 
voor zoover zij zonder schending van het 
stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan ge-
-schieden. · 

Artikel 76. 
In afwijking van het bepaalde in de arti

kelen 58, 65 en 67 van bet Wetboek van 
Strafvordering kan tegen den verdachte : 

a) een bevel tot inverzekeringstelling 
worden verleend voor ten hoogste vier dagen, 
hetwelk door den officier van justitie of door 
den hulpofficier van justitie van den douane
recherchedienst eenmaal voor ten hoogste ge
lijken termijn kan worden verlengd; 

b) een bevel tot bewaring worden ver
leend voor ten hoogste twaalf dagen, hetwelk 
eenmaal voor ten hoogste gelijken termijn 
kan worden verlengd; 

c) een bevel tot gevangenhouding wor
den verleend voor ten hoogste negentig da
gen, hetwelk telkens voor ten hoogste gelij
ken termijn kan wor.den verlengd; dit bevel 
kan ook worden verleend tegen een in ver
zekering gestelden verdachte. 

Artikel 77. 
(1) De opsporingsambtenaar of de rech

ter-commissaris, die waarden heeft in beslag 
genomen, waarvan bij of krachtens dit be
sluit de aanbieding aan de Nederlandsche 
Bank of aan een aangewezen instelling is 
voorgeschreven, ;s bevoegd tot deze aanbie
-ding over te gaan, zoomede de waarden op 
verlangen te verkoopen en over te dragen. 

(2) Ten aanzien van de ontvangen koop
som zijn de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering betreffende in beslag ge
nomen voorwerpen van overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 78. 
(1) De hulpofficieren van __iustitie van 

den douanerecherchedienst z1Jn bevoegd 
conservatoir beslag te leggen op bepaalde, 
tot het vermogen van den verdachte behoo-
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rende lichamelijke en onlichamelijke zaken, 
voor zoover zulks naar hun oordeel i:ot ze
kerheid van de maximum geldboete, welke 
den verdachte kan worden opgelegd, en van 
de bij toepassing van artikel 34 van het Wet
boek van Strafrecht te schatten waarde 
noodzakelijk moet worden geacht. 

(2) Het conservatoir beslag wordt ge
legd: 

a) op roerende goederen, met uitzonde
ring van schepen, welke in een scheepsregis
ter zijn ingeschreven, volgens artikel 134 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

b) op schepen, welke in een scheepsre
gister zijn ingeschreven, en op onroerende 
goederen door een schriftelijke verklaring 
van inbeslagneming tegenover den eigenaar 
en den bevoegden hypotheekbewaarder; 

c) op vorderingen en andere onlichame
lijke zaken door cen schriftelijke verklaring 
van inbeslagneming tegenover den rechtheb
bende en, zoo noodig, tegenover dengene, je
gens wien de vorderingen en andere on
lichamelijke zaken kunnen worden geldend 
gemaakt, zoomede op vorderingen en andere 
onlichamelijke zaken, welke in een register 
zijn ingeschreven, tegenover dengene, die dit 
register houdt. Artikel ,21 van de Faillisse
mentswet is van overeenkomstige toepassing. 

(3) Artikel 101 van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat het be
zwaarschrift v66r den aanvang van de ver
"olging kan worden ingediend bij de griffie 
van de arrondissements-rechtbank, binnen 
welker rechtsgebied de voorloopige inbe
slagneming heeft plaats gevonden. 

(4) Indien het conservatoir beslag nog 
niet is opgeheven, beslist het gerecht in de 
uitspraak of het beslag voortduurt dan we! 
geheel of ten deele wordt opgehcven. De za
ken, welke het gcrecht aanwijst tot verhaal 
van de opgelegde geldboete en van het 
krachtens artikel 14 van het Wetboek van 
Strafrecht voor het geval van niet uitleve
ren van verbeurd verklaarde zaken bepaalde 
bedrag, worden door den belastingdienst in 
het openbaar a.an den meestbiedende ver
kocht of. voor zoover het vorderingen be
treft, ge'ind. 

Artikel 79. 

(1) Ter verzekering van een doeltreffen
de toepassing van bet bepaalde in artikel 78 
kan de arrondissements-rechtbank op vorde
ring van het openbaar ministerie den ver
dachte bij beschikking bevelen binnen een 
door baar te bepalen termijn alle tot zijn 
vermogen beboorende waarden aan den bij 
de beschikking aan te wijzen hulpofficier 
van justitie van den douanerecherchedienst 
op te geven, onder mededeeling van de plaat
sen, waar zij zich bevinden. Artikel 21 van 
de Faillissementswet is van overeenkomstige 
toepassing. 

(2) De arrondissements-rechtbank kan 
voorts op gelijke vordering bij beschikking 
bevelen, dat een ieder, die waarden onder 
zich heeft, waarvan aannemelijk is, dat zij 
onmiddellijk of middellijk bebooren tot bet 
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vermogen van den verdachte, of die het ge
bruik van een ruimte heeft afgestaan, waar
toe de verdachte of zijn gemachtigde toe
gang heeft, verplicht is deze waarden of deze 
ruimte binnen een door de rechtbank te be
palen termijn aan den daarbij aan te wijzen 
hulpofficier van justitie van den douane
recherchedienst op te geven. Deze besch,k
king wordt door toedoen van den griffier 
openbaargemaakt in de N ederlandsche 
Staatscourant en in een of meer door de 
rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. 

(3) H et is aan de ingevolge het eerste 
of tweede lid tot opgave verplichte personen 
verboden gedurende den voor hen bepaalden 
termijn, zoomede gedurende drie weken_ na
dien zonder machtiging van den hulpoff1c1er 
van 'justitie van den douanerecherchedienst 
over de op te geven vermogensbestanddee
len te beschikken of deze af te geven, aan 
zoodanige beschikking of afgifte mede te 
werken of iemand, wien ook, toegang te ver
schaffen tot de op te geven ruimte. 

(4) De beschikking kan door de arron
dissements-rechtbank ambtshalve, op vorde
ring van het openbaar ministerie of op ver
zoek van den verdachte worden ingetrokken, 
indien zij niet of niet meer noodzakelijk is, 
bepaaldelijk indien door maatregelen_ mge
volge artikel 78 voldoende zekerhe,d 1s ver
kregen. De intrekking wordt door toedoen 
van den griffier in de Nederlandsche Sta~ts
courant en in de nieuwsbladen, waarm de 
oorspronkelijke beschikking werd opgeno
men, openbaargemaakt. 

(5) De vorderingen, bedoeld in het eer
ste, tweede en vierde lid, worden door het 
openbaar ministerie terstond aan het De
viezeninstituut of aan het Nederlandsche 
Clearinginstituut medegedeeld. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanvullende en uitYoerlngsvoorschrlften. 

Artikel 80. 

( 1 ) De Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financien en van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart geven d~ noo
dige aanvullende voorschnften en uitvoe
ringsvoor..chriften. 

( 2 ) Voor zoover zulks voor het bereiken 
van het doe! van dit besluit noodig is, kun
nen deze voorschriften verdere beperkende 
bepalingen en v erbodsbepalingen, zoomede 
uitzonderingen op de in dit besluit geste)de 
beperkende bepalingen en verbodsbepalm-
gen inhouden. . . . 

(3) Zij kunnen het Dev1ezemnstituut en 
het Nederlandsch Clearinginstituut machti
gen in door hen te omschrijven gevallen of 
groepen van gevallen nadere voorschriften 
te geven, als bedoeld in het eer..te en tweed 
lid. 

Artikel 81. 

(1) Voorschriften van de Secretarissen 
Generaal, als bedoeld in artikel 80, wor
den in het Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied en in het Staats-
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blad dan we! in de Nederlandsche Staats
courant openbaa rgemaakt. 

(2) Voorschriften van het Deviezeninsti 
tuut en van het Nederlandsch Clearinginsti
tuut, als bedoeld in artikel 80, derde lid, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
openbaargemaakt. 

HOOFDSTUK VII. 

Overgangs - en slotbepalln gen. 

Artikel 82. 

(1) D e Deviezenverordening 1940 wordt 
ingetrokken, behalve voor zoover betreft 
strafbare feiten, welke v66r het in werking 
treden van dit besluit zijn begaan. 

(2) De W et Internationaal Betalings
verkeer 1934 wordt voor het bezette Neder
landsche gebied ingetrokken, behalve voor 
zoover betreft strafbare feiten, welke v66r 
het in werking treden van dit besluit zijn be
gaan. 

(3) Aanvullende e n uitvoeringsvoor
schriften, welke voor het bezette Nederland
sche gebied op grond van de Deviezenveror
dening 1940 en van de Wet Internationaal 
Betalingsverkeer lQ.H zijn gegeven, blijven 
van kracht en worden geacht op grond van 
de overeenkomstige bepalingen van dit be
sluit te zijn gegeven, totdat zij worden ver
vangen of ingetrokken. In het laatste geval 
blijven zij van kracht voor zoover betreft 
strafbare feiten, welke v66r deze vervanging 
of intrekking zijn begaan. 

Artikel 83. 

De opsporing en vervolging van feiten, 
' strafbaar gesteld bij het Koninklijk besluit 
van 10 Mei 1940 (Staatsblad No. 484) gelijk 
aangevuld bij Besluit van den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht van 24 M ei 
1940 (Staatsblad No. 0. 400), zoomede van 
strafbare feiten, als bedoeld in artikel 82, ge
schieden overeenkomstig het bepaalde in dit 
besluit. 

Artikel 84. 

Artikel 20, derde lid, en artikel 28, derde 
lid, ziin van toepassing in geval van verbo
den invoer van betaalmiddelen en effecten, 
gepleegd v66r het in werking treden van dit 
besluit. 

Artikel 85. 

Vergunningen, ontheffingen en vrijstel
lingen, welke voor het bezette Nederlandsche 
gebied op grond van d e Deviezenverordening 
1940, de W et Internationaal Betalingsver
keer 1934, dan we! krachtens genoemde ver
ordening of wet gegeven bepalingen zijn ver
leend, blijven van kracht en worden geacht 
op grond van dit besluit te zijn verleend, 
totdat zij door de instantie, welke daartoe 
overeenkomstig dit besluit bevoegd is, wor
den vervangen of ingetrokken. 

Artikel 86. 

Dit besluit wordt aangehaald als .,Devie
zenbesluit 1941". 
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Artikel 87. 
Dit besluit treedt in werking op 1 April 

's-Gravenhage, 26 Maart 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Financien, 
B . J. DE L EEUW , / 0 .-S.- G. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van justitie, 

]. P . HOOYKAAS. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S .-G . van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Kolonien, 
0 . E.W. Six. 

(Uitgeg. 29 Maart 1941.) 

S. S.418 

20 ]uni 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende wijziging en aan
vu11ing van het besluit op de Omzetbe
lasting 1940 (No. 242 /1940). 

Op grond van § 1 der Verordening no. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de paragra
fen 2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit op de Omzetbelasting 1940 
wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
1) Artikel 3, eerste lid, onder 3, wordt 

gelezen: 
,,3) groothandelaar: den ondernemer, die 

goederen van anderen betrekt en deze goede
ren, zonder ze verder te bewerken of te ver
werken, doorlevert aan ondernemers, die de 
goederen ten behoeve van hun onderneming 
betrekken;". 

2) Artikel 3, eerste lid, onder 4, wordt 
gelezen: 

,,4) kleinhandelaar : den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goe
deren, zonder ze verder te bewerken of te 
verwerken, doorlevert aan anderen dan on
dernemers ;" . 

3) Artikel 3, eerste lid, onder 5, wordt 
gelezen: 

,,5) inspecteur: den inspecteur der ac
cijnzen, die ingevolge door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien vast te stellen voorschriften ter zake 
bevoegd is." . 

II. 
Artikel 6 wordt gelezen: 

,,Artikel 6. 
(1) Het tarief van de omzetbelasting be

draagt twee ten honderd. 
(2) Met afwijking van het eerste lid be

draagt het tarief van de belasting: 
1) vier ten honderd voor de leveringen 
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door fabrikanten van hun producten met uit
zondering van: 

a) de leveringen van goederen aan on
dernemers t en behoeve van hun onderne
ming; 

b) de leveringen van gas en electriciteit; 
c) de door den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien aan te wij
zen leveringen van goederen; 

2) een half t en honderd voor de leverin
gen door groothandelaren • als zoodanig. 

3) Ten aanzien van de leveringen van 
granen, van meel en bloem van granen en 
van brood worden voormelde percentages 
van twee en vier tot een verminderd. 

(4) Ten aanzien van de leveringen door 
landbouwers, tuinbouwers, boschbouwers, 
veehouders en visschers van hun producten 
worden voormeld percentage van twee tot 
een en voormeld percentage van vier tot drie 
verminderd.". 

Ill. 
Artikel 10 wordt gelezen : 

,,Artikel 10. 
(1) Hij die goederen rechtstreeks of over 

entrepot hier te lande invoert is een invoer
belasting verschuldigd ten bedrage van twee 
t en honderd over de waarde der goederen. 

(2) Voormelde invoerbelasting wordt ge
heven op denzelfden voet als ware zij als in
voerrecht opgenomen in het bij de Tariefwet 
1934 behoorende tarief. 

(3) Onder waarde der goederen wordt 
verstaan die, welke is omschreven in artikel 
120 van de Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad no. 38), vermeerderd met 
alle Nederlandsche belastingen en heffingen. 

(4) Voor goederen t en aanzien van wel
ke, desgevorderd, bij visitatie niet kan war
den aangetoond, dat zij bestemd zijn voor 
een ondernemer ten behoeve van zijn onder
neming, bedraagt het tarief van de invoer
belasting vier t en honderd. Deze bepaling 
geldt niet voor gas, electriciteit en door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien aan te wijzen goederen. 

(5) Ten aanzien van granen, van meel 
en bloem van granen en van brood worden 
voormelde percentages van twee en vier tot 
een verminderd.". 

IV. 
Artikel rr, onder 3, wordt gelezen : 
,,3 ) het door landbouwers, tuinbouwers,. 

boschbouwers, veehouders en visschers be
schikken voor eigen gebruik voor zich en hun 
gezinnen over producten van hun landbouw-. 
tuinbouw-, boschbouw-, veeteelt- of vissche
rijbedrijf.". 

V . 
1) Artikel n, eerste lid, onder 2, wordt 

gelezen: 
,,2) de levering van zeeschepen;". 
~) Artikel 12, eerste lid, onder 5, wordt 

gelezer. : 
,.5) de levering door een groothandelaar 

van door voornoemden Secretaris-Generaal 
aan te wijzen goederen, voor zoover de leve
ring, onmiddellijk volgende op den imroer 
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van die goederen, wordt verricht in een zee
havcnplaats of de eerste levering hier te Ian
de buiten een zeehavenplaats uitmaakt;". 

3) Artikel I2, eerste lid, onder 17, wordt 
gelezen: 

,,17) de herstellingen, de verbouwingen 
en dergelijke werkzaamheden aan zeesche
pen;". 

4) Aztikel 12, tweede lid, vervalt. 
VI. 

1) Aztikel 13, eerste lid, onder 2, wordt 
gelezen: 

,,2) zeeschepen;". 
2) Artikel 13, eerste lid, onder 3, wordt 

gelezen : 
,,3) de door voomoemden Secretaris-Ge

neraal aan te wijzen grondstoffen;". 

VII. 
1) Artikel 14, artikel 15, eerste lid, en 

de bij het besluit behoorende tabel vervallen. 
2) De leden 2, 3 en 4 van artikel 15 wor

den vernummerd tot onderscheidenlijk 1, 2 
en 3 

VIII. 
1) In artikel 17 wordt in plaats van ,.ar

tiekel 15, tweede lid" gelezen: ,.artikel 15, 
eerste lid". 

2) Aan artikel 17 wordt een lid toege
voegd, luidende : 

,,(2) Voomoemde Secretaris-Generaal is 
mede bevoegd regelingen te treffen, waar
door wordt voorkomen, dat ten aanzien van 
leveringen van goederen of het verrichten 
van diensten heffing van belasting, zoowel 
hier te lande als in een land ten aanzien 
waarvan het eerste lid is toegepast, pleats 
vindt of achterwege blijft.". 

IX. 
Artikel 18, eerste lid, onder 2, wordt gele-

zen: 
,,2) een persoon goederen heeft betrok

ken, waarvoor door zijn toedoen niet of niet 
volledig de verschuldigde omzetbelasting of 
invoerbelasting is voldaan,". 

X. 
Artikel 27, eerste lid, wordt gelezen: 
,.(1) Een ondememer is, desgevorderd, 

gehouden inzage te verleenen van alle boe
ken en bescheiden, waarvan de kennisneming 
voor de uitvoering van dit besluit van nut 
kan zijn, aan den inspecteur, binnen wiens 
ambtskring de inzage wordt gevorderd, of 
aan een door dezen aangewezen ambtenaar.". 

XI. 
Aan artikel 28 wordt toegevoegd: 
,.4) regelingen te treffen, krachtens wel

ke door of vanwege hem aangewezen hande
laren, al dan niet op verzoek, worden aange
merkt als fabrikant van op den voet van die 
regelingen ingeslagen goederen.". 

Artikel 2. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien stelt, voor zooveel 
noodig, de in verband met dit besluit noodi
ge overgangsbepalingen vast. 

(2) Artikel 3 7 van het Besluit op de Orn-
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zetbelasting 1940 vindt overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van I Juli 1941. 
's-Gravenhage, 20 Juni 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Financien, 

H. P OSTMA. 

(Uitgeg. 27 ]uni z94z .) 

S. S.501/1940 

9 December z940. TWEEDE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van milita_ir en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

Op grond van artikel I der Verordening 
No. u4'1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 
Aan de officieren der Marine-reserve, die 

- ter aanvulling van een bestaand tekort 
aan beroepsofficieren - krachtens een daar
toe door hen gesloten vrijwillige verbintenis 
voor onbepaalden tijd in werkelijken dienst 
zijn gekomen en wien eervol ontslag niet op 
eigen verzoek is of wordt verleend, wordt 
voor zoover dezen de instructies van den 
Duitschen Commissaris voor de demobilisa
tie der Nederlandsche Zee- en Landmacht 
zijn nagekomen en meer in het bijzonder de 
verldaring op eerewoord, welke voor het be
roepspersoneel van de voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht is bedoeld, heb
ben afgelegd, ten laste van het Rijk een 
wachtgeld toegekend met toepassing van de 
bepalingen, vervat in het Besluit van den 
17den Augustus 1935 tot vaststelling van een 
wachtgeldregeling voor het militair perso
neel der zeemacht (Staatsblad No. 516) , met 
dien verstande, dat te hunnen aanzien onder 
diensttij d wordt verstaan de tijd, welken zij 
gedurende hun dienstverband bij de Marine
reserve in werkelijken dienst hebben doorge
bracht, waarbij de tijd, binnen de keerkrin
gen doorgebracht, dubbel wordt geteld. 

Artikel 2. 
Aan de reserve-officieren der landmacht, 

die - ter aanvulling van een bestaand te
kort aan beroepsofficieren - krachtens een 
daartoe gesloten vrijwillige verbintenis in ac
tieven dienst zijn gekomen of gebleven met 
bestemming om naar het korps beroepsoffi
cieren bij het leger hier te lande over te gaan 



en die ten gevolge van de demobilisatie van 
de Nederlandsche Zee- en Landmacht in het 
genot van groot verlof zijn gesteld, wordt, 
-0nder hetzelfde voorbehoud als in artikel 1, 
t en laste van het Rijk een wachtgeld toege-
1cend met toepassing van de bepalingen, ver
vat in het Besluit van den 17den Augustus 
1935 tot vaststelling van een wachtgeldrege
ling voor officieren, behoorende tot de Ko
ninklijke Landmacht (Staatsblad No. 514) , 
met <lien verstande, dat te hunnen aanzien 
ender diensttij d wordt verstaan de tijd, wel-
1cen zij bij het reserve-personeel der land
macht in werkelijken dienst hebben doorge
bracht, da t ender laatstelijk genoten bezol
diging zal warden verstaan het bedrag, het
welk laatstelij k diende als grondslag voor de 
berekening van de bijdrage voor eigen en 
voor weduwe- en weezenpensioen, eventueel 
vermeerderd met de tijdelijke kindertoelage, 
en dat het wachtgeld ingaat op den dag, vol
_gende op <lien van vertrek met groot verlof. 

Artikel 3. 
In de ,,Regeling van de bezoldiging van 

het militaire personeel der zeemacht", vast
gesteld bij besluit van n Maart 1929, nr. 
60, wordt in de le Afdeeling, X. Personeel 
der Marine-reserve, A. Officieren, het be
paalde ender VI en VII, zoomede de leden 
2, 3 en 4 betreffende toekenning van vast 
traktement en tegemoetkoming kleeding van 
officieren der Marine-reserve, tijdelijk bui
t en werking gesteld. 

Artikel 4. 
In de ,,Regeling van de bezoldigingen, enz. 

voor het militaire personeel der landmacht", 
vastgesteld bij besluit van 4 December 1933, 
nr. S7, wordt tijdelijk buiten werking gesteld: 

1) Afdeeling D van Hoofdstuk III be
treffen de tegemoetkoming in de kosten van 
aanvulling van kleeding en uitrusting; 

2) Afdeeling M van Hoofdstuk III, voor 
zooveel betreft het toekennen van de alge
meene toelage aan het reserve-personeel der 
landmacht. 

Artikel 5. 
De artikelen 1 en 2 van <lit besluit warden 

geacht in werking te zijn getreden op 15 Juli 
1940, terwijl de artikelen 3 en 4 van dit be
sluit in werking treden op 1 Januari 1941. 

's-Gravenhage, 9 December 1940. 
H et Hoold van het Afwikkelingsbureau 

van het Departement van Delensie, 
B. HA.SSELMAN. 

(Uitgeg. IS Februari I94I.) 

S. S.500 

w Februari I94I. DERDE UITVOE
R ' NGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len t en aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voorrnalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

L. en S . 1940. 

1941 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. 114/I940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorrna
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het pezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Financien 
en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald: 

Artikel 1. 

(1) Met ingang van I December 1940 
wordt aan de tot het beroepspersoneel be
hoorende gehuwde militairen van de voor
malige zeemacht, zoomede aan de tot het 
beroepspersoneel behoorende gehuwde, jaar
wedde of soldij genietende militairen van 
de voorrnalige landmacht, een tijdelijke toe
lage verleend van zes ten honderd van de 
bruto-bezoldiging, voor zoover de bruto--be
zoldiging, vermeerderd met deze toelage, een 
bedrag van f 1900 's jaars niet overschrijdt. 
Het bovenstaande is niet van toepassing, 
wanneer ingevolge een algemeene bezoldi
gingsverhooging na 31 December 1937 de 
bezoldiging van vorenbedoelde militairen is 
verhoogd. 

(2) Voor de toepassing van deze regeling 
wordt ender bruto-bezoldiging verstaan de 
bezoldiging (voor het personeel der zeemacht 
bij plaatsing aan wal), vermeerderd met de 
geldelijke inkomsten, voor zoover deze bij de 
berekening van den pensioensgrondslag in 
aanmerking komen. Dagelijksche soldijen en 
andere dagelijksche inkomsten warden tot 
inkomsten over een jaar herleid, waarbij het 
jaar wordt gerekend op 365 dagen. 

Artikel 2. 

Het bedrag der in artikel I bedoelde tijde
lijke toelage wordt naar boven afgerond tot 
een vollen gulden. 

Artikel 3. 

Met ingang van 1 Januari 1941 wordt, bij 
wijze van tijdelijken maatregel, het mini 
mum bedrag van de kindertoelage, bedoeld 
in artikel 69 van de ,,Regeling van de bezol
diging van het militaire personeel der zee
macht", vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 11 Maart 1929, no. 60, en artikel 39, 
eerste lid, van bet ,,Reglement voor de mili
taire ambtenaren der landmacht", vastge
steld bij Koninklijk besluit van 22 Augustus 
1931 (Staatsblad no. 378), van f 60 's jaars 
per kind, opgevoerd tot f 75 's jaars per kind. 

's-Grave nhage, IO Februari I94x. 

Het Hoold van het Afwikkelingsbureau 
van het Dep. van Defensie, 

B. HASSELMAN. 

(Uitgeg. 6 September I94I,) 

6 
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S. S.501 

3 September z941. VIERDE- UITVOE-
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

Op grand van artikel 1 der Verordening 
No. u4/I940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en in 
overeenstemming met § 2 der Verordening 
No. 3/,940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Financien 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) In de ,,Regeling van de bezoldigin

gen, enz. voor het militaire personeel der 
landmacht", vast gesteld bij Koninklijk be
sluit van 4 December 1933, No. 57, wordt 
ingetrokken: 

1) de toekenning van de hierna te noe
men ambtstoelagen, vermeld in artikel 4, 
eerste lid , van Hoofdstuk I van vorenbe
doelde regeling, aan: 

officieren, werkzaam bij de Artillerie-In
richtingen, ten hoogste .. .. .. .. .. .. .. .. .. f 760, 

officieren van gezondheid, hygienist van 
de landmacht, ten hoogste .. .. .. .. .. .. .. . f 950, 

officieren en (of) officieren van gezond
heid, werkzaam bij den vliegmedischen 
dienst der luchtvaartbrigade, voor zoover zij 
daartoe door den Minister van D efensie war
den aangewezen , ten hoogste ......... f 1710, 

officieren en onderofficieren (met uitzon
dering van de officieren- en onderofficieren
vlieger-instructeur) , behoorende tot of ge
detacheerd bij den staf van het commando 
luchtverdediging en bij de militaire lucht
vaart, voor zooveel bedoelde officieren en 
onderofficieren gebrevetteerd vlieger of 
waarnemer zijn en een functie vervullen, 
waaraan het verrichten van of - ter beoor
deeling van den M inister van D efensie -
het deelnemen aan dienstvluchten onaf
scheidenlijk verbonden is, zoowel beroeps-
als verlofs militairen, .......... .... ....... f 570, 

officieren en onderofficieren - zoowel be
roeps- als verlofs personeel - die, hoe wel zij 
geen vlieger of waarnemer zijn en daarvoor 
oak niet in opleiding zijn, een functie ver
vullen , waaraan het verrichten van of - ter 
beoordeeling van den Minister van D efensie 
- het deelnemen aan dienstvluchten onaf-
scheidelijk verbonden is , .................. f 342, 

officieren, onderofficieren en militairen 
beneden <lien rang, behoorende tot het be
roepspersoneel, die bij de luchtvaartbrigade 
warden opgeleid tot vlieger, zoolang zij nag 
niet als geoefende op een Rijksvliegtuig in 
het bezit zijn gesteld van het brevet, vast
gesteld door de ,,Federation Aeronautique 
Internationale", ........................... f 228, 
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officieren, onderofficieren en militairen 
beneden <lien rang, behoorende tot het be
roepspersoneel, die in het bezit zijn van het 
voormelde brevet, zoolang zij niet hebben 
voldaan aan de eischen, gesteld voor het be
halen van het brevet als militair vlieger , 

f 342, 
officieren, onderofficieren en militairen 

beneden <lien rang - zoowel beroeps- als 
verlofsmilitairen - , die in opleiding zijn tot 
een functie bij de luchtvaartbrigade, waar
aan naar het oordeel van den Minister van 
D efensie het deelnemen aan dienstvluchten 
onafscheidelij k verbonden is, .. .. .. .. . f 342, 

officieren- en onderofficieren-vlieger-in
structeur, zoowel van het beroeps- als van 
het verlofspersoneel, .. .. ........ .. .... f 1283, 

meester-werkman (schoenmaker), belast 
m et de leiding van de garnizoenswerkplaats 
te L eiden, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. f 1 71, 

sergeant- titulair bij de Koninklijke Mili-
taire Academie, belast m et portiersdiensten, 

f 171 ; 

2) het bepaalde in het tweede en het 
v ierde lid van artikel 4 van Hoofdstuk I 
van vorenvermelde regeling. 

( 2) Het bestaande derde lid van artikel 
4 van Hoofdstuk I van vorenvermelde rege
ling wordt tweede lid. 

Artikel 2 . 

D e militairen (die ten gevolge van het in
trekken van de in artikel 1 genoemde ambts
toelagen in inkomsten zouden achterui tgaan, 
warden in het genot gesteld van een per
soonlijke toelage, gelijk aan het bedrag der 
door hen genoten ambtstoelage. 

Artikel 3. 
D e in artikel 2 bedoelde persoonlijke toe 

lage wordt verminderd c. q . vervalt met in
gang van den datum, waarop de jaarwedde 
van den belanghebbende wordt verhoogd, 
c.q. opnieuw een ambtstoelage wordt toege
kend, en we! met het bedrag der jaarwedde
verhooging c.q . der nieuwe a mb tst oelage. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den <lag 

zijner afkondiging m et terugwerkende krach~ 
tot 1 April 1941. 

's-Gravenhage, 3 September 1941. 

Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van he'/: D ep . van Defensie, 

B . HASSELMAN . 

(Uitgeg. I2 S e pt. z941.) 

S. S.502 

23 September z94z. VIJFDE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Departement van D efensie nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en bur
gerlijk personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. 

Op grand van artikel 1 der Verordening 
No. n4/1940 nopens maatregelen ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
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militair en burgerlijk personeel der voorma
lige Nederlandsche Zee- en Landmacht en 
in overeenstemming met§ 2 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na ver
kregen instemming van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
wordt bepaald: 

E enig artikel. 
Te rekenen van 1 December 1940 worden 

de bij Koninklijk besluit van 23 September 
1933 (Staatsblad No. 486) vastgestelde nor
men tijdelijk met zes ten honderd verhoogd. 

's-Gravenhage, 23 September 1941. 
Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 

van het Dep. van Defensie, 
B. HASSELMAN. 

(Uitgeg. 4 October 1941.) 

S. S.553 

6 ]uni 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat tot wijziging van het Vierde 
Uitvoeringsbesluit ingevolge de Veror
dening No. 15/1940 betreffende het ver
voer van personen en goederen (No. 
38/1940) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
15/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Het Vierde Uitvoeringsbesluit ingevolge 

de Verordening No. 15/1940 betreffende het 
vervoer van personen en goederen (No. 38/ 
1940) wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
1. wordt gelezen. 
(1) De vergunningen voor autobusdien

sten en groepsvervoer, zoowel binnen een 
gemeente als in meer dan een gemeente, ver
leend krachtens de Wet Autovervoer Per
sonen, zijn, ten einde een zoo doeltreffend 
mogelijk gebruik van de door dit vervoer be
schikbare middelen te verzekeren, tijdelijk 
buiten werking gesteld. Gedurende dien tijd 
worden nieuwe vergunningen, als hierbe
doeld, niet verleend en worden bestaande 
vergunningen, waarvan de geldigheidsduur 
afloopt, niet verlengd. 

(2) Van deze buitenwerkingstelling zijn 
uitgezonderd de vergunningen ten aanzien 
van welke de Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer beslist, dat haar geheele of ge
deeltelijke instandhouding is geboden tot het 
behoud van noodzakelijke vervoergelegen
heid voor personen. 

(3) Ter voorziening in de noodzakelijke 
vervoerbehoefte kan de Commissie tijdelijke 
vergunningen verleenen. Bovendien kan zij, 
in het belang van de meest gewenschte ex
ploitatiewijze, verleende vergunningen tijde
lijk wijzigen en verdere bijzondere voorzie
ningen treffen. Voor de toepasselijkheid van 
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de bij of krachtens de Wet Autovervoer Per
sonen gegeven voorschriften worden deze tij
delijke en tijdelijk gewijzigde vergunningen 
geacht tijdelijke vergunningen, als bedoeld 
in die wet, te zijn, met dien verstande, dat 
de artikelen 2 1 en 28 niet van toepassing zijn. 

II. 
In § 2 wordt in plaats van ,,Konzession" 

gelezen ,,Genehmigung", en wordt in plaats 
van ,,Generalverkehrsinspektor" gelezen 
Reichsverkehrsinspektor. 

III. 
In § 3 wordt in plaats van ,,de beslissing" 

gelezen : de toezending van de bes!issing. 

IV. 
.§ 4 wordt gelezen: 
(1) Alie vergunnings- en toestemmings

bewijzen worden door den Rijksinspecteur 
van het Verkeer afgegeven en zijn slechts gel
dig, indien zij door of vanwege dezen zijn 
gewaarmerkt. 

(2) Op de gebezigde motorrijtuigen moet 
op de voorruit een herkenningsteeken volgens 
een door den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer vastgesteld model worden gevoerd, 
dat met het vergunnings- of het toestem
mingsbewijs is afgegeven en op dezelfde wijze 
moet zijn gewaarmerkt. 

v. 
§ 6 wordt gelezen : 
Overtreding van § 4, lid 2, wordt geacht 

te zijn overtreding van een voorschrift, 
krachtens de Wet Autovervoer Personen ge
geven. De overtreding vormt een strafbaar 
feit in den zin van artikel 63 van die wet. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Juni 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 18 ]uni 1941.) 

S. S.554 

13 Augustus 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat, van Financien, 
van Justitie en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart tot regeling van de uit
keering van koopsommen en vergoedin
gen ingevolge het Besluit Herstel Rijn
en Binnenvaartvloot I (Besluit Herstel 
Rijn- en Binnenvaartvloot 11). 

Op grond van artikel 3, lid 1, der Veror
dening No. 60/i941 en van § 1 der Verorde
ning No. 23/i940 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/i940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onder in Nederland thuisbehoorende 
Rijn- en binnenvaartuigen, bedoeld in arti 
kel 1, lid 1, van het Besluit Herstel Rijn- en 
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Binnenvaartvloot I (No. 60/r941), worden 
verstaan de tot voornoemde categorie be
hoorende vaartuigen, welke voor meer dan 
de helft toebehooren aan Nederlanders, van 
wie niet blijkt, dat zij hun gewoon verblijf 
buiten Nederland hebben, of aan hier te Ian
de gevestigde vennootschappen, vereenigin
gen, stichtingen of andere rechtspersonen, 
tenzij blijkt, dat de zetel van haar scheeps
bedrijf buiten Nederland is gelegen. 

( 2) In geval van twijfel of een rechts
persoon een N ederlandsch rechtspersoon is, 
is het oordeel van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, in 
overleg met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, beslissend. 

Artikel 2. 

( 1) De koopsommen en vergoedingen, 
bedoeld in artikel 1, alsmede, voor zoover 
het betrokken schip onder de werking van 
het B esluit Herstel Rijn- en Binnenvaart
vloot I wordt gebracht, de schadeloosstel
lingen en tegemoetkomingen, bedoeld in ar
tikel 10 van dit besluit, worden ingeschre
ven in een tot dit doe! vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien en naar <liens voorschriften te 
voeren ,,Grootboek voor de Rijn- en Binnen
vloot", hierna te noemen: Grootboek R.B. 

(2) De inschrijvingen geschieden ten be
hoeve van de rechthebbenden, krachtens be
schikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. 

Artikel 3. 
(1) De inschrijvingen dragen een rente 

van vier t en honderd 's jaars. 
(2) Voor zooveel betreft de vaartuigen, 

waarvoor reeds v66r 1 April 1941 de koop
sommen en vergoedingen waren vastgesteld, 
gaat de rentevergoeding in op 1 April 1941. 
Voor andere vaartuigen wordt de datum, 
waarop de rentevergoeding ingaat, vastge
steld bij de beschikking. waarbij tot in
schrijving in het Grootboek R.B. wordt be
sloten. 

(3) De rente , welke halfjaarlijks ver
valt, komt ten laste van het Rijk. 

Artikel 4. 
(1) Bij de inschrijving wordt melding 

gemaakt van de hypotheken en andere za
ikelijke rechten, welke op het schip rustten. 
De inschrijvingen blijven tot zekerheid voor 
de .zakelijke rechten verbonden, totdat de 
uitkeering overeenkomstig artikel 3, lid 2, 

van het Besluit H erstel Rijn- en Binnen
vaartvloot I heeft plaats gevonden. 

(2) Verhaal op de hoofdsom van een in
·schrijving kan slechts geschieden overeen
komstig het bepaalde in artikel 8, lid 2, van 
het in het eerste lid genoemde besluit. Op 
,de rente kunnen de hypotheekhouders ver
haal uitoefenen overeenkomstig regelen, te 
•stellen bij de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
voorschriften; zoodanig verhaal ter zake van 
v66r 1 April 1941 vervallen renten en ter 
:zake van aflossingen op de hoofdsommen van 
:hypothecaire vorderingen is slechts mogelijk 
m.et toestemrriing van den Secretaris-Gene-
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raal van het Departement van Waterstaat. 
Het overschietend bedrag aan rente van de 
inschrijving wordt aan dengene, te wiens 
naam de inschrijving staat, uitbetaald. 

(3) Ter zake van v66r 1 April 1941 ver
vallen hypotheekrente, welke, ingevolge ar 
tikel 1229, aanhef, van het Burgerlijk Wet
boek, op 1 April 1941 voorrang genoot, kan, 
op verzoek van den schuldeischer, hiervan 
melding worden gemaakt bij de in het eerste 
lid bedoelde inschrijving, met dezelfde ge
volgen als die, welke voor de vermelding van 
de hoofdsom gelden. 

Artikel 5. 
(1) Hij die ten onrechte niet in het 

Grootboek R.B. is ingeschreven of van 
wiens recht ten onrechte geen melding is ge
maakt, kan te dier zake geenerlei aanspraak 
tegenover het Rijk doen gelden, zoo hij niet 
v66r de betaalbaarstelling van de hoofdsom
men of van de renten schriftelijk aan den 
directeur van het Grootboek R .B. om ver
betering of aanvulling daarvan heeft ver
zocht. 

(2) Tenzij v66r de betaalbaarstelling van 
hoofdsommen of renten schriftelijk aan den 
directeur van het Grootboek R.B. verzocht 
is de inschrijving te verbeteren, aan te vul
len , te wijzigen of door te halen, is het Rijk 
door betaling aan hem, die in het Groot
boek R.B. is ingeschreven, of aan den daarin 
vermelden gevolmachtigde gekweten, ook al 
is: 

1) de inschrijving onvolledig, of 
2) na het tijdstip der inschrijving de be

voegdheid of bekwaamheid van den inge
schrevene om betaling te ontvangen verloren 
gegaan of gewijzigd, of 

3) na bedoeld tijdstip de volmacht ge
wijzigd of geeindigd. 

(3) Het Rijk is gekweten door overma
king van het bedrag op het opgegeven post
gironummer. 

Artikel 6. 
(1) Door den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Waterstaat worden re
gelen gesteld in zake de verleening van fi 
nancieele tegemoetkomingen aan de in arti
kel 2, lid 2, bedoelde rechthebbenden. Deze 
tegemoetkomingen warden van Rij kswege 
verstrekt. In de kosten daarvan draagt het 
Rijk bij tot een door den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Financien 
vast te stellen bedrag. De overige kosten 
komen ten laste van de eigenaren van vaar
tuigen, welke binnen de grenzen van Neder
land lading innemen, van wie, overeenkom
stig regelen, te stellen door den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat, tot dat doe! bijdragen zullen warden 
gevorderd. 

(2) Met betrekking tot overtreding van 
de in het vorig lid bedoelde regelen is het 
bepaalde in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen ,939 (Staats
blad No. 528) van overeenkomstige toepas 
sing. 

(3) De tegemoetkomingen kunnen niet 
worden vervreemd of verpand; zij zijn niet 
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vatbaar voor beslag en blijven buiten het 
faillissement van den rechthebbende. 

Artikel 7. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het kan worden aangehaald als .,Be

sluit Herstel Rijn- en Binnenvaartvloot II". 
's-Gravenhage, 13 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. w. SPITZEN. 

De waarnemend S .- G. van het Departe
ment van Financien, 

M . M. R OST VAN TONNINGEN. 

De S.- G . van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 12 Sept . 1941.) 

S. S.557 

24 October 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-qeneraal van het Departement 
van Waterstaat betreffende de uitoefe
ning van de binnensclieepvaart in Ne
derland. 

Op grond van artikel r van de Verordening 
No. rs/r940, van artikel 2 van het Besluit No. 
2r8/1940 en van artikel 7 van het Vervoer
prijsbesluit r940 (No. 245/1940) en in over
eenstemming met de artikelen 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/r940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 
I. Het in een vaartuig inladen of in la

ding nemen van goederen voor opslag, dan 
we! voor vervoer van de eene binnen Neder
land gelegen plaats naar de andere, de opslag 
en het vervoer van die goederen in dat vaar
tuig, zoomede de lossing uit dat vaartuig, is 
zonder een daartoe strekkende vergunning 
verboden. 

2. Aan de vergunning kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

Artikel 2. 

r. Een vergunning als bedoeld in artikel r 
kan worden verleend voor: 

1) wilde vaart, al dan niet verbonden m et 
opslag, of voor opslag alleen, 

2) beurtvaart, 
3) eigen vervoer, 
4) bijzonder vervoer. 
2. Met ingang van een nader te bepalen 

datum kan een vergunning, als bedoeld in het 
vorige lid ender 1, 3 of 4 slechts worden ver
leend aan een houder van een binnenvaar
tuig, indien hij lid is van een bij de Stichting 
Nederlandsche Binnen·,aart Centrale aange
sloten vereeniging of van de Vereeniging 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnen
vaart. 

3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan voor nader 
te bepalen categorieen van houders van bin-
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nenvaartuigen dispensatie verleenen van het 
in het vorige lid voorgeschreven Iidmaat-· 
schap. 

4. De statuten en reglementen van de 
Stichting Nederlandsche Binnenvaart Cen
trale worden door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat in 
overleg met de Organisatiecommissie (Eerste
Uitvoeringsbesluit Organisatie Berijfsleven 
r940, Nederlandsche Staatscourant No. 221) 
vastgesteld. 

5. Tot aan de vaststelling hiervan gelderr 
de bestaande statuten en reglementen, voor
zoover afwij king niet wordt voorgeschreven 
door den Secretaris-Generaal in overleg met 
de Organisatiecommissie. 

6. Na beeindiging van de werkzaamhe
den der Organiastiecommissie worden de in 
de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde rege
lingen door den Secretaris- Generaal getrof
fen, tenzij later anders wordt bepaald. 

Artikel 3. 
r. De in artikel 1 bedoelde vergunningen 

worden door de bevrachtingscommissarissen, 
na het hooren van een commissie van advies, 
verleend. 

2 . De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de be
vrachtingscommissarissen en hun commissies 
van advies voor de districten en regelt hun 
bevoegdheden. 

Artikel 4. 
r. Het deelnemen aan de binnenlandsche 

beurtvaart is slechts geoorloofd, indien de 
houder van een vergunning voor beurtvaart 
lid is van een der bij het Nederlandsche Bin
nenvaartbureau aangesloten vereenigingen . 

2. De leden 4, 5 en 6 van artikel 2 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
r. De Secretaris-Generaal van het De

partement van Waterstaat kan voor door hem 
aan te geven gevallen aan den houder van 
een vaartuig de verplichting doen opleggen, 
zijn vaartuig voor door hem aan te geven 
doeleinden te bezigen tegen een vergoeding 
door hem vastgesteld, op grond van richt
lijnen in overleg met den Gemachtigde voor 
de Prijzen bepaald. 

2. In het geval dat de houders niet b('
schikken over voor deze doeleinden voorge
schreven vergunningen, worden deze ambts
halve uitgereikt door den betrokken bevrach
tingscommissaris . 

3. Bij weigering van den houder of de 
bemanning om de hun ingevolge lid r opge
legde verplichtingen terstond na t e komen. 
kan de Secretaris-Generaal de bemanning en 
andere zich aan boord bevindende personen 
met den sterken arm van het schip doen ver
wijderen, het vaartuig doen bemannen en 
daarvan het bedoelde gebruik doen maken 
zonder dat de houder van dat vaartuig des
wege op eenige vergoeding aanspraak kan 
maken. Bij toepassing van deze maatregelen 
blijven de met betrekking tot het schip en de 
lading gesloten verzekeringen ook onder de 
gewijzigde omstandigheden van kracht. 
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4. Ter bestrijding van in het eerste lid 
bedoelde vergoedingen, welke niet recht
streeks ten laste van een bevrachter of ver
huurder komen, kan de Secretaris-Generaal 
in overleg met den Gemachtigde voor de 
Prijzen een algemeene heffing stellen op de 
vracht- en huurprijzen van vervoer en opslag, 
terzake waarvan de overeenkomsten zijn ge
sloten met tusschenkomst van of vanwege 
een bevrachtingscommissaris. 

5. De in het vierde lid bedoelde heffing 
is door vervoerders en verhuurders t e vol
doen op door den Secretaris-Generaal te be
palen wijze en is in den vrachtprijs inbegre
pen . t enzij door den Secretaris-Generaal in 
overleg met den Gemachtigde voor de Prij
zen anders wordt bepaald. 

Artikel 6. 
x. Tegen beslissingen der bevrachtings

commissarissen kan de belanghebbende, 
voorzoover deze niet betrekking hebben op 
een reis of op opslag, binnen twee weken bij 
den Raad van Beroep voor Bevrachtingsza
ken in beroep komen. 

2 . De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat benoemt de leden 
van den Raad van Beroep voor Bevrachtings
zaken en regelt hun bevoegdheden . 

3. Het instellen van een beroep heeft 
geen opschortende werking, tenzij de Secre
taris-Generaal anders bepaalt. 

4. T eneinde bindende kracht te verkrij
gen, behoeven de uitspraken van den R aad 
van Beroep voor Bevrachtingszaken de goed
keuring van den Secretaris-Generaal. 

Artikel 7. 
x. De Secretaris-Generaal van het De

partement van Waterstaat stelt nadere voor
schriften vast betreffende de uitoefening van 
de binnenscheepvaart in Nederland. 

2. De tengevolge van dit besluit te geven 
voorschriften dienen in overeenstemming te 
zijn met de voorschriften van het Besluit No. 
206/1940 betreffende den opbouw van een 
zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van 
het bedrijfsleven, alsmede met de in aanslui
ting daarop reeds uitgevaardigde of nog 1-it 
te vaardigen uitvoeringsvoorschriften. 

Artikel 8. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat stelt in overleg met 
den Gemachtigde voor de Prijzen richtlijnen 
betreffende de vrachten, huren, bevrachtings
voorwaarden, vergoedingen en provisies vast. 

Artikel 9. 
x. Met betrekking tot overtreding van 

de voorschriften, bij of krachtens dit besluit 
gegeven, voorzoover geen prijsvoorschriften 
zijnde, is het bepaalde in de artikelen 3 tot 
en met 6 van de Wet Gebruik Vervoermid
delen 1939 (Staatsblad No. 528) van over
eenkomstige toepassing. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel kan de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Waterstaat 
met betrekking tot overtreding van de voor
schriften, bij of krachtens dit besluit gege-
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ven, vergunningen als bedoeld in artikel 1 

doen intrekken . 
Artikel 10. 

x. Dit besluit treedt een week na afkon
diging in werking. 

2. Tegelijkertijd treden buiten werking : 
1) het Besluit van den Opperbevelheb

ber van Land- en Zeemacht van 19 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant No. 95) ten 
aanzien van de Bevrachtingscommissies, 

2) het Besluit van den Opperbevelheb
ber van Land- en Zeemacht van 23 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant No. 98) ten 
aanzien van de Binnenlandsche Beurtvaart. 

3) de Wet van 5 Mei 1933, houdende tij
delijke maatregelen ter bevordering van een 
zooveel mogelijk evenredige vrachtverdee
ling in de binnenscheepvaart (Staatsblad 
No. 251), 

4) Artikel 4 van het Besluit No. 176/1940 
tot verhooging van de vervoerscapaciteit der 
Binnenvloot. 

Artikel rr . 
1. Geldige bevrachtingsboekjes, onthef

fingen, goedkeuringen of verklaringen krach
tens de in artikel 10 onder 3 genoemde wet 
gelden, tot opzeggens toe, als een der in ar
tikel 2 bedoelde vergunningen. 

2. Voorzoover door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat 
niet anders wordt bepaald, blijft de indeeling 
in districten van kracht, zooals deze laatste
lijk ingevolge de in het eerste lid bedoelde 
wet gold. 

Artikel 12. 
Dit besluit wordt aangehaald als ,,Binnen

scheepvaartbesluit 1941". 
's-Gravenhage, den 24 October 1941. 

De S .-G . van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg . 10 November I94I.) 

S. S.558 

20 November I94I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ter verzekering van het 
beschikbaar zij n van motorrijtuigen. 
(Besluit Standplaats Motorrijtuigen 
1941 I) . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 

Onder motorrijtuigen worden in dit be
sluit verstaan vrachtauto's met een laadver
mogen van 1 ton of meer, autobussen in den 
zin van artikel 1 der Wet Autovervoer P er
sonen (Staatsblad No. 52 7), alsmede tracto
ren met uitzondering van landbouwtracto
ren. 

Artikel 2. 

Een schriftelijke toestemming van den be
voegden Rijksinspecteur van het Verkeer is 
vereischt om 
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r. een motorrijtuig te verkoopen of op 
andere wijze te vervreemden; 

2. een motorrijtuig voor een verblijf van 
}anger dan vijf dagen buiten de tot de nor
male uitoefening van het bedrijf behoorende 
p!aats van werkzaamheid te brengen of te 
<loen brengen, of een motorrijtuig !anger dan 
vijf dagen buiten die plaats te doen verblij-
ven; 

3. een motorrijtuig uit het grondgebied 
van Nederland uit te voeren; 

4. een motorrijtuig te verhuren of op an
dere wijze ter beschikking van een derde te 
stellen, indien rede!ijkerwijze kan worden 
aangenomen, dat daarmede verplaatsing van 
het motorrijtuig buiten het grondgebied van 
N ederland verbonden is. 

Artikel 3. 
r. Een schriftelijke toestemming van den 

bevoegden Rijksinspecteur van het Verkeer 
is eveneens vereischt om bemiddeling te ver-
1eenen tot of medewerking te verleenen bij 
handelingen waarvoor ingevolge artikel 2 die 
toestemming noodig is, alsmede tot hande
lingen of gedragingen, waardoor vorenbe
<loelde handelingen worden voorbereid. 

2 . Onder voorbereiding, als bedoeld in 
het vorige lid, wordt mede verstaan het aan
bieden van advertentien ter plaatsing in dag
bladen of andere tijdschriften. 

Artikel 4. 
Als bevoegd Rijksinspecteur van het Ver-

1<:eer in den zin van de artikelen 2 en 3 wordt 
aangemerkt de Riiks(hoofd)inspecteur van 
·het Verkeer, hoofd van een district van de 
Rijksverkeersinspectie voor het goederen
vervoer of het personenvervoer, in wiens dis
trict de in artikel 2 onder 2 bedoelde plaats 
is gelegen. 

Artikel 5. 
1. Hij die in strijd handelt met de bij of 

l<:rachtens dit besluit gegeven voorschriften, 
wordt gestraft met hechtenis van t en hoog
ste een jaar of een geldboete van ten hoog
ste f 10.000. 

2. De motorrijtuigen, met betrekking tot 
welke de overtreding is gepleegd, kunnen 
worden verbeurd verklaard. 

3. Indien een der feiten, in het eerste lid 
strafbaar gesteld, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feiteliike leiding had bij het verboden 
handelen of nalaten. 

4. De in lid I strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. · 

5. M et betrekking tot de overtreding van 
de bepalingen va n dit besluit of de voor
schriften uit hoofde daarvan gegeven ziin de 
artikelen 4 tot en met 6 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen IQ.,o (Staatsblad No. 528) 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 
De bepalingen van dit besluit laten on

verlet het bepaalde in de Prijzenbeschikking 
Gebruikte Motorrijtuigen No. I (Neder-
1andsche Staatscourant 1941, No. 124). 
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Artikel 7. 
r. Dit besluit treedt in werking op den 

dag, volgende op <lien zijner afkondiging. 
2. Tegelijkertijd treedt buiten werking 

het besluit No. 86/i940 over het verblijf bui
ten de plaats van hun werkzaamheid van 
vrachtauto's met een laadvermogen van 
grooter dan I ton. 

Artikel 8. 
Dit besluit kan worden aangehaald als 

,,Besluit Standplaats Motorrijtuigen 1941 I". 
's-Gravenhage, 20 November 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg . .5 December 1941.) 

S. S.559 

12 December 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat en van Justitie 
betreffende het strafbaar stellen van het 
bouwen zonder goedkeuring van den Al
gemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Hij die een bouwwerk, dat ingevolge 
punt 6 van het Besluit van den Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht van 2 1 Mei 
1940 betreffende den Wederopbouw I (Stbl. 
No. 0.550) niet mag worden ondernomen of 
voortgezet zonder goedkeuring van of van
wege den Regeeringscommissaris voor den 
Wederopbouw (thans genaamd Algemeen 
Gemachtigde voor den Wederopbouw), zon
der zoodanige goedkeuring onderneemt of 
voortzet, wordt gestraft met een der straf
fen, genoemd in artikel 8 , lid 1, van het Be
sluit No. 4i1941 betreffende de Bouwnijver
heid. 

(2) De artikelen 8, lid 2, en 9 tot en met 
13 van het Besluit No. 4i1941 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 December 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE, 

(Uitgeg . 17 D ecember 1941.) 

s . . 600 

7 Januari 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Justitie, houdende bepa
lingen omtrent straffen en strafvorde
ring bij overtreding van prijsvoorschrif
ten (P rijsbeheerschingsbesluit). 
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Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940, benevens van de artikelen 1 en 4 van 
het Besluit No. 218/1940 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 1. 

(1) De overtredingen van prijsvoorschrif
ten worden overeenkomstig de navolgende 
bepalingen opgespoord, vervolgd en gestraft. 

(2) Onder prijsvoorschriften worden ver
staan de krachtens artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 betreffende de benoeming van 
een gemachtigde voor de prijzen uitgevaar
digde voorschriften, benevens de v66r het 
inwerkingtreden van het onderhavige be
sluit krachtens andere wettelijke bepalingen 
uitgevaardigde voorschriften met betrekking 
tot prijzen. 

(3) Dit besluit verstaat onder gemach
tigde den gemachtigde voor de prijzen. 

TITEL II. 

Gerechtelijk strafrecht. 

Artikel 2. 

( 1) Hij die een prijsvoorschrift opzette
lijk overtreedt, dan we! door handelen of na
laten opzettelijk bewerkt of medebewerkt, 
dat een prijsvoorschrift wordt overtreden, en 
hij, aan wiens schuld het is te wijten, dat een 
prijsvoorschrift wordt overtreden, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren en met geldboete tot een onbe
perkt bedrag of met een van deze straffen. 

(2) Wordt een overeenkomstig het eer
ste lid strafbaar feit begaan in het bedrijf 
van een rechtspersoon, dan wordt de st raf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het plegen van het feit op
dracht gaf, of die de fei'telijke leiding had bij 
het verboden handelen of nalaten. 

(3) Het strafbare feit wordt als misdrijf 
beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Voor de voldoening van een geld

boete, waartoe een ondergeschikte, vertegen
woordiger of orgaan v eroordeeld wordt, is de 
eigenaar van de ondememing, waarin het 
strafbare feit werd gepleegd, hoofdelijk met 
den v eroordeelde aansprakelijk, tenzij deze 
eigenmachtig of in strijd met hem gegeven 
opdrachten of opgelegde verboden heeft ge
handeld. 

(2) Onder eigenaar van een ondememing 
worden niet alleen natuurlij ke, doch ook 
rechtspersonen verstaan. 

(3) De in lid 1 bedoelde aansprakelijk
heid moet in het vonnis uitdrukkelijk wor
den uitgesproken. 

Artikel 4. 
(1) Bij het v onnis kunnen de goederen, 

waarmede of met betrekking tot welke het 
feit is gepleegd of welke door middel van het 
feit zijn verkregen, benevens de goederen-
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voorraden, welke de veroordeelde in zijn fei 
telijke macht heeft, worden verbeurd ver
klaard, ongeacht of de goederen of de goe
derenvoorraden den veroordeelde toebehoo
ren. 

(2) De rechtbank kan bepalen, dat de 
uitspraak op daarbij te bepalen wijze op kos
ten van d en veroordeelde openbaar zal wor
den gemaakt. 

Artikel 5. 
(1) Vervolging geschiedt slechts op vor

dering, door of vanwege den gemachtigde 
gedaan. De vordering blijft achterwege, in
dien een tuchtrechtelijke straf is opgelegd. 

(2) De vordering kan worden ingetrok
ken, zoolang de behandeling ter terechtzit
ting nog niet is aangevangen. 

(3) De bepaling van § 18 van de Ver
ordening No. 52 /1940 betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken blijft. 
van kracht. 

(4) De artikelen 52 tot en met 62 van 
het Wetboek van Strafvordering vinden toe
passing, ook al heeft de gemachtigde geen 
vervolging gevorderd. 

TITEL III. 
Tuchtrecht. 
Afdeeling I. 

S traf maa tregelen. 
Artikel 6. 

(1) Hij die een prijsvoorschrift over
treedt is tuchtrechtelijk strafbaar, tenzij hij 
aantoont, dat hij de overtreding redelijker- • 
wijze niet heeft kunnen vermijden. Eveneens 
strafbaar is hij, in wiens naam, opdracht of 
dienst gehandeld werd, evenals de vennoo
ten, bestuurders of deelgerechtigden, bene
vens degenen, die met het toezicht op het be
stuur belast waren. 

(2) Rechtspersonen en vennootschappen 
zijn op gelijken voet strafbaar als natuurlijke 
personen. 

(3) Pogin g en deelneming zijn strafbaar. 

Artikel 7. 
( 1) De tuchtrechtelijke hoofdstraf is 

geldboete tot een onbeperkt bedrag. 
(2) N aast de tuchtrechtelijke hoofdstraf 

kunnen de navolgende bijkomende straffen 
worden opgelegd: 

1) sluiting van de zaak en stillegging der · 
bedrijfsmiddelen voor bepaalden tijd of voor
goed; 

2) verbod om gedurende een bepaalden 
tijd een beroep uit te oefenen; 

3) v errichten van hetgeen is nagelaten 
en t enietdoening van hetgeen is verricht, en 
we! op kosten van den veroordeelde; 

4) verbeurdverklaring van de goederen, . 
met betrekking tot welke het feit is gepleegd 
of welke door middel van het feit zijn ver
kregen, benevens van de goederenvoorraden, 
welke de veroordeelde in zijn feitelijke macht 
heeft, ongeacht of de goederen of goederen
voorraden dezen veroordeelde toebehooren; 

5) openbaarmaking van de tuchtbeschik
king op daarbij te bepalcn wijze, en we! op · 
kosten van den veroordeelde. 



89 

(3) De in het vorige lid ender 1 tot en 
met 3 en 5 genoemde bijkomende straffen 
kunnen ook opgelegd worden, indien een ge
rechtelijk vonnis krachtens artikel 2 is uit
gesproken en voor tenuitvoerlegging vat
baar is. 

Artikel 8. 
(1) Naast of in plaats van de straffen 

of bijkomende straffen, als bedoeld in arti
kel 7, kan de betaling van een geldbedrag 
worden opgelegd, indien <lit: met het oog op 
de door de overtreding van een prijsvoor
schrift verkregen meerdere winst doelmatig 
wordt geacht. 

(2) Het bij artikel 7, lid 3, bepaalde 
vindt toepassing. 

Afdeeling II. 
Handelingen in strijd met strafbepalingen. 

Artikel g. 
(1) Rechtshandelingen, welke worden 

verricht, hetzij in strijd met, hetzij ter ont
duiking van een bij tuchtbeschikking opge
legden maatregel, als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, ender 1 en 2, zijn nietig. 

(2) Op de nietigheid kan geen beroep 
worden gedaan ten nadeele van hem, die de 
sluiting der zaak of het verbod van beroeps
uitoefening niet kende, noch redelijkerwijze 
moest vermoeden. 

Artikel 10. 

(1) Hii die in striid met een bij een 
tuchtbe$chikking opgelegden maatregel, als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, ender 1 en 2, zelf 
of door middel van een strooman zaken doet 
of handelingen verricht, welke hem verboden 
zijn, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren en geldboete tot een 
onbeperkt bedrag of met een van deze straf
fen. 

(2) Met dezelfde straffen wordt gestraft 
hij, die met of voor de in het vorige lid be
doelde personen een rechtshandeling ver
richt, ofschoon hem bekend was, dat hem 
het verrichten van die handelingen verbo
den was of de zaak gesloten was. 

(::i) De bepalingen van artikel 2, lid 2, 

en artikel 4 vinden toeoassing. 
(4) Het strafbare feit wordt als een mis

drijf beschouwd. 

Afdeeling III. 
Tuchtstrafvordering. 

Artikel 11. 

D e straffen en maatregelen, bedoeld in de 
artikelen 7 en 8, worden opgelegd door den 
gemachtigde of de door hem tot nader order 
daartoe benoemde of aangewezen autoritei
ten. De richtlijnen betreffende het opleggen 
van deze straffen en maatregelen worden 
door den gemachtigde, na overleg met de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, vastgesteld. 

Artikel 12. 
( 1) De verdachte wordt v66r het opleg

gen van de straf in de gelegenheid gesteld 
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zich te verantwoorden. Hem kan worden ver -
gund zich daarbij door een raadsman te doen 
bijstaan. 

(2) In geval van mondelinge verantwoor
ding wordt hiervan proces-verbaal opge
maakt. 

Artikel 13. 
Ieder die door de bevoegde autoriteit (ar

tikel II) is opgeroepen, is verplicht hieraan 
gevolg te geven. Voldoet hij hieraan niet of 
heeft hij het voomemen te kennen gegeven 
hieraan niet te zullen voldoen, zoo kan zijn 
voorgeleiding bevolen worden. 

Artikel 14. 
' (1) Ieder die door de bevoegde autoriteit 
als getuige of deskundige is opgeroepen, is 
verplicht aan die oproeping gevolg te geven 
en getuigenis af te leggen of zijn diensten als 
deskundige te verleenen. De artikelen 217,. 
218 en 219 van het \,Vetboek van Strafvor
dering zijn toepasselijk. De getuige of des
kundige, die niet verschijnt, kan op bevel 
van de bevoegde autoriteit worden voorge
leid. 

(2) De bevoegde autoriteit kan de ge
tuigen en deskundigen ender eede hooren, 
mits zij den leeftijd van zestien jaren hebben 
bereikt. Zij beeedigt den getuige, dat hij de 
geheele waarheid en niets dan de waarheid 
zal zeggen, en den deskundige, dat hij zijn 
taak naar zijn geweten zal vervullen. De ge
tuigen en deskundigen zijn verplicht den eed 
af te leggen. 

(3) D e bepalingen der wetten van rg, 
Juli 19n (Staatsblad No. 215) en van 28' 
April 1916 (Staatsblad No. 174) zijn toepas
selijk. 

(4) Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevor
derde verklaring, eed of belofte af te leggen, 
kan de bevoegde autoriteit, zoo zij dit in het 
belang van het onderzoek noodzakelijk acht, 
den getuige een geldboete opleggen van ten 
hoogste duizend gulden. 

(5) De getuigen en deskundigen ontvan
gen desverkiezend schadeloosstelling van het 
Rijk, door de bevoegde autoriteit te begroo
ten overeenkomstig de artikelen 61, 63, 65 
en 66 van het Tarief van justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke zaken. 

Artikel 15. 
De straffen en maatregelen worden opge

legd bij schriftelijke en met redenen omklee-· 
de tuchtbeschikking. 

Artikel 16. 

(1) De tuchtbeschikking wordt dengene, 
aan wien een straf is opgelegd, beteekend. 

(2) De bepalingen van de artikelen 585. 
tot en met 587 van het Wetboek van Straf
vordering vinden overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande, dat de bevoegde 
autoriteit in de plaats van den griffier en 
haar ambtsgebouw in de plaats van de griffie 
en het gerechtsgebouw treedt. 

Artikel 17. 
(1) lndien de gemachtigde zijn bevoegd-
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heid tot het opleggen van tuchtstraffen, bij
komende straffen en maatregelen niet zelf 
uitoefent, staat binnen 14 dagen na de betee
kening der tuchtbeschikking beroep op den 
gemachtigde open. Op dit beroep wordt door 
of vanwege den gemachtigde in hoogste in
stantie beslist. 

(2) Tegen tuchtbeschikkingen, waarbij 
slechts een geldboete van niet hooger dan 
vijfhonderd gulden en een bijkomende straf, 
als bedoeld in artikel 7, lid 2 , onder 5, is op
gelegd, staat geen beroep open. 

(3) H et beroep schorst de tenuitvoer-
1egging niet. De gemachtigde of degene, die 
hem vertegenwoordigt, kan echter schorsing 
van de tenuitvoerlegging gelasten. 

Artikel 18. 
(1) De artikelen 12 tot en met 16 vin

<len overeenkomstige toepassing. 
(2) De tuchtbeschikking, waarvan hoo

ger beroep is ingesteld, kan worden vemie
tigd of gewijzigd, ook ten nadeele van den
gene, die in hooger beroep is gekomen. 

Artikel 19. 

De uitspraken van de b evoegde autoriteit 
hebben kracht van gewijsde. 

Afdeeling IV. 
Tenuitvoerleggin g. 

Artikel 20. 

(1) De tuchtbeschikking is terstond uit
voerbaar. De tenuitvoerlegging geschiedt 
door de bevoegde autoriteit ten behoeve van 
den Staat, en we! op een grosse, welke aan 
het hoofd de woorden voert: 

In naam van het Recht. 
(2) D e tuchtbeschikking wordt op kos

ten van den veroordeelde, overeenkomstig de 
bepalingen van het W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, t en uitvoer gelegd. Zij is 
uitvoerbaar bij lijfsdwang. 

(3) De bevoegde autoriteit neemt ook de 
buiten executie betaalde boeten en geldbe
<dragen in ontvangst. 

Afdeeling V. 

Conservatoire maatregelen. 

Artikel 21. 

De bevoegde autoriteit kan bij voorloopige 
tuchtbeschikking conservatoir beslag, waar
onder begrepen derden-beslag, doen leggen, 
indien zij dit in het belang van het ondet·
zoek of van de tenuitvoerlegging van op t e 
1eggen straffen of maatregelen dienstig acht. 

Artikel 22. 

Het beslag wordt gelegd op de wijze als bij 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring is voorgeschreven , met dien verstande, 
dat de voorloopige tuchtbeschikking in de 
plaats treedt van het rechterlijk verlof. Het 
heeft dezelfde rechtsgevolgen als een op 
grond van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering gelegd beslag, met dien ver
stande, dat geen van-waarde-verklaring ver
,eischt is . 

90 

Artikel 23. 

Bij tuchtbeschikking worden de conserva
toire beslagen ingetrokken of bevestigd. Be
vestiging van een conservatoir beslag doet 
dit b eslag overgaan in executoriaal beslag. 

TITEL IV. 
Opsporing. 
Artikel 24. 

Met de opsporing van de bij dit besluit 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie, als
mede de gemachtigde en zij die door hem 
daartoe zijn aangewezen. 

Artikel 25. 
(1) De ambtenaren en personen, bedoeld 

in artikel 24, zijn te alien tijde bevoegd om 
in beslag te nemen, zoomede ter beslagne
ming de uitlevering te vorderen van alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen of welker verbeurdver
klaring, kan worden bevolen. De· gemach
tigde kan nadere voorschriften geven betref
fende de wijze en de gevolgen van inbeslag
neming. 

(2) Zij kunnen te alien tijde inzage vor
deren van alle bescheiden, waarvan zij voor 
de goede vervulling van hun taak inzage noo
dig oordeelen. 

(3) Zij hebben te alien tijde toegang tot 
alle plaatsen, voor zoover zij betreding daar
van voor een goede vervulling van hun taak 
redelijkerwijze noodig oordeelen. Zoo noodig 
verschaffen zij zich den foegang met behulp 
van den sterken arm. 

(4) In woningen treden zij tegen den 
wil van den bewoner niet binnen, dan ver
gezeld van een commissaris van politie of 
van den burgemeester der gemeente, dan 
we! voorzien van een algemeenen of bijzon
deren schriftelijken last van de bevoegde 
autoriteit (art ikel 11), van den procureur
generaal bij het gerechtshof of van den offi
cier van justitie of van een bijzonderen 
schriftelijken last van den commissaris van 
politie, of in gemeenten, waarin geen com-
missaris is, van d en burgemeester. · · 

(5) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doe! melding gemaa kt. De vorenbedoelde 
ambtenaren en personen zijn bevoegd, zich 
van bepaalde, door hen aan te wijzen perso
nen te doen vergezellen. In dat geval wordt 
hiervan in het proces-verbaal melding ge
maakt. 

Artikel 26. 

De officier van justitie zendt de bij hem 
ingekomen processen-verbaal betreffende 
overtredingen van prijsvoorschriften onver
wijld aan de door den gemachtigde aange
wezen bevoegde autoriteit. De overige op
sporingsambtenaren handelen overeenkom
stig de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering, voor zoover de gemachtigde 
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niet bepaalt, dat de processen-verbaal, aan
gifte of berichten van overtredingen van 
prijsvoorschriften rechtstreeks aan de door 
hem aangewezen bevoegde autoriteit moe
ten worden ingezonden. 

TITEL V. 

Slotbepalingen. 

Artikel 2 7. 
De politie is gehouden gevolg te geven 

aan alle instructies, welke de bevoegde auto
riteit haar t er zake van de vervolging en de 
tuchtstrafvordering zal geven. 

Artikel 28. 

(1) De met het opleggen van tuchtstraf
fen en -maatregelen belaste personen moe
ten voldoen aan de eischen, vermeld in arti
kel 48, lid 1 , van de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie. 

(2) De aanwijzingen of benoemingen van 
de autoriteiten, bedoeld in artikel II, wor
den in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

(3) De gemachtigde geeft de voorschriL 
ten tot uitvoering van dit besluit. Bevatten 
deze voorschriften rechtsvoorschriften, dan 
worden zij in de Nederlandsche Staatscou
rant afgekondigd. 

Artikel 29. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) De straf- en strafvorderingsbepalin
gen van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939, alsmede van andere wettelijke regelin
gen, welke prijsvoorschriften bevatten, ver
vallen, voor zoover zij betrekking hebben op 
prijsvoorschriften. 

Artikel 30. 

Dit besluit wordt aangehaald als ,,Prijs
beheerschi ngsbeslui t". 

's-Gravenhage, 7 Januari 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J.C. TENKINK. 

(Uitgeg. z3 ]an. z94z.) 

S, S.605 

24 April z941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
van Landbouw en Visscherij en van Wa
terstaat over het prijzen van goederen 
en diensten. 

Op grand van artikel 2 van het B esluit 
No. 218'1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 van de Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche Gebied 
wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

(1) Een ieder, die als kleinhandelaar of 
in een andere hoedanigheid in den kleinhan
del voedings- en genotmiddelen, textielwa
ren of ledenvaren ten verkoop aanbiedt, is 
verplicht deze waren te prijzen. Het prijzen 
dient te geschieden ender vermelding van 
de kwaliteitsaanduiding en de verkoopeen
heid, zooals deze in den handel gebruikelijk 
zijn. 

(2) De Gemachtigde voor de Prijzen kan 
de verplichting tot vermelding der prijzen 
tot den verkoop van andere roerende goede
ren, tot het verhuren van roerende goederen, 
alsmede tot het verrichten van diensten, uit-. 
breiden. 

Artikel 2. 

(1) Het prijzen meet op duidelijk zicht
bare en lees bare wijze geschieden: 

a) bij waren, welke in etalages, uitstal
kasten, binnen of buiten den winkel, op ver
koopstands of anderszins zichtbaar uitgestald 
worden, door het aanbrengen van prijskaart
jes; 

b) bij waren, welke voor onmiddellijken 
verkoop gereedgehouden worden, doch niet 
zichtbaar uitgestald zijn, hetzij door de goe
deren of hun verpakkingen of de voorwer
pen, :waarin zij worden bewaard, van een 
desbetreffend opschrift of van prijskaartjes 
te voorzien, hetzij door prijslijsten op te han
gen of ter inzage neer te leggen; 

c) bij waren, welke door middel van 
monsterverzamelingen worden aangeboden, 
hetzij door op elk monster een prijskaartje 
aan te brengen, hetzij door aan elke mon
sterverzameling prijsopgave der opgenomen 
monsters te hechten. 

(2) lndien behalve de verlangde prijzen 
nog toeslagen of andere kosten in rekening 
worden gebracht, dient dit bij de prijzen te 
worden vermeld. 

Artikel 3. 
(1) De Gemachtigde voor de Prijzen 

geeft de voorschriften tot uitvoering van dit 
besluit. Zij worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

(2) De Gemachtigde voor de Prijzen 
kan ontheffing van de bepalingen van dit 
besluit verleenen. 

Artikel 4. 
D e bepalingen van dit besluit en zijn uit

voeringsmaatregelen zijn prijsvoorschriften 
in den zin van het Prijsbeheerschingsbesluit 
(No. n/1941). 

Artikel 5. 
D e bepalingen van dit besluit zijn niet 

van toepassing op openbare verkoopingen 
van roerende goederen. 

Artikel 6. 
(1) Dit besluit treedt veertien dagen na 

den dag van afkondiging in werking. 
(2) Tegelijkertijd treden artikel 8 van 

de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939* en 
andere voorschriften in zake prijsvermelding 
buiten werking. 
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Artikel 7. 

Dit besluit kan warden aangehaald als 
,,Prijsaanduidingsbesluit 1941". 

's-Gravenhage, 24 April 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S .- G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij , 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. zo Mei z94z.) 

S. S.606 

8 Mei z94z . BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart tot 
aanvulling van het Besluit No. 206/1940 
betreffende den opbouw van een zelf
standige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven. 

Op grand van§ 1 der Verardening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verardening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In het Besluit No. 206/1940 betreffende 
den opbouw van een zelfstandige organisatie 
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven wordt 
na artikel 1 een artikel 1a ingelascht van den 
volgenden inhoud : 

,,Artikel ia . 

1. De overeenkomstig artikel 1, lid 2, op
gerichte en erkende bedrijfsorganisaties zijn 
lichamen •in den zin van artikel 152 van de 
Grandwet; haar kan overeenkomstig artikel 
153 van de Grandwet door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart verardenende be
voegdheid warden toegekend. Op de voor
schriften op het gebied van de prijsvorming 
kan door deze verardenende bevoegdheid 
geen inbreuk warden gemaakt . 

2 . De krachtens de toegekende verarde
nende bevoegdheid vastgestelde verarde
ningen behoeven de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Dit 
geldt in het bijzonder voor verardeningen tot 
regeling van kartelverhoudingen of tot rege-
ling van de markt . · 

3. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart of een door hem aan te wijzen 
gemachtigde kan besluiten, welke met de wet 
of het algemeen belang strijdig zijn, schor
sen of vernietigen; daarbij warden tevens de 
gevolgen geregeld." 
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Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Mei 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFE LD. 

(Uitgeg. z4 Mei z94z.) 

S. S.607 

4 ]uni z94z. TWEEDE BESCHIKKING 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, houdende wijziging van de 
B eschikking No. 243/x940 ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van 
gasgeneratoren). 

lngevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 van de Verarde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald : 

Artikel 1. 

In artikel 1 van de Beschikking No. 243 / 
1940 ingevolge de Distribtiewet 1939 (distri
butie van gasgeneratoren), zooals die is ge
wijzigd bij Beschikking No. 46/1941, verval
len de woorden: ,, , een en antler voor zoover 
dienende voor de aandrijving van motoren,". 

Artikel 2. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag barer afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juni 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. zB ]uni z94z .) 

S. S.608 

24 ]uni z94z. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visscherij , houden
de bepalingen betreffende het vestigen, 
uitbreiden en veranderen van bedrijven. 

Op grand van § 1 der Verardening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verardening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) Dit besluit verstaat onder : 
1) ,,Secretaris-G eneraal": den Secreta

ris-Generaal van het Departement van Han
del, N ijverheid en Scheepvaart ; 

2) ,,industrieel bedrijf": ieder bedrijf, 
waarin goederen fabriekmatig of overwegend 
machinaal warden voortgebracht of bewerkt· 

3) ,,handelsbedrijf" : ieder bedrijf, waar~ 
in anders dan in den kleinhandel goederen 
warden verhandeld; 

4) ,,vestigen van een industrieel bedrijf": 
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het in een zoodanig bedrijf aanvangen of 
doen aanvangen van het voortbrengen of be
werken van goederen; 

5) ,,vestigen van ee'1 handelsbedri_if": het 
in een zoodanig bedrijf aanvangen of doen 
aanvangen van het verhandelen van goe
deren; 

6) ,,uitbreiden van een industrieel be
driif" : het vergrooten of doen vergrooten van 
de productiecapaciteit van een zoodanig be
driif. 

(2) Onder het vestigen van een industri
eel bedriif of van een handelsbedrijf wordt 
voor de toepassing van dit besluit iiiet ver
staan het weder in werking brengen van een 
zoodanig bedrijf door denzelfden onderne
mer, indien dit niet Ianger dan een jaar bui
ten werking is geweest. 

Artikel 2. 

Het is verboden zonder vergunning van 
den Secretaris-Generaal of van een door de
:zen aangewezen gemachtigde: 

x) een industrieel bedrijf te . vestigen of 
uit te breiden; 

2) in een industrieel bedriif over te gaan 
tot het voortbrengen of bewerken van goe
deren, welke op het tiidstip van de inwer
kingtreding van dit besluit niet tot de nor
male in dat bedriif voortgebrachte of be
werkte goederen behooren. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor

schrifte'1 te geven met betrekking tot : 
x) den omvang van de productie in een 

industrieel bedrij f of groep van industrieele 
bedrijve'l; 

2) de in een industrieel bedrijf of groep 
van industrieele bedrijven te volgen produc
tiemethoden. 

Artikel 4 . 
Het is verboden zonder vergunning van 

den Secretaris-Generaal of van een door de
zen aangewezen gemachtigde: 

x) een handelsbedrijf te vestigen; 
2) in een handelsbedriif goederen te gaan 

verhandelen, welke op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van dit b esluit in het alge
meen niet in soortgelijke bedrijven warden 
verhandeld. 

Artikel 5. 
(x) Het is verboden in een door den Se

cretaris-Generaal aan te wijzen tak van be
drijf zonder vergunning van hem of van een 
d oor hem aangewezen gemachtigde een be
drijf, hetwelk niet is een industrieel bedrijf 
of een handelsbedrijf, te vestigen of uit te 
breiden. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
ten aanzien van een krachtens het vorige lid 
aangewezen tak van bedrijf te bepalen, wat 
onder het vestigen en uitbreiden van een 
bedrijf moet warden verstaan. 

Artikel 6. 
D e Secretaris-Generaal is bevoegd van de 

bij de artikelen 2, 4 en 5 gegeven verboden, 
al dan niet voorwaardelijk, geheele of gedeel
telijke ontheffing te verleenen. 
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Artikel 7. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor 

de uitvoering van dit besluit de noodige 
voorschriften te geven. Deze kunnen mede 
betreffen de wijze, waarop vergunningen, als 
bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5, warden 
aangevraagd en de voorwaarden - in het 
bijzonder oak met betrekking tot het stellen 
van bankgaranties en het geven van andere 
zakelijke of persoonlijke zekerheden 
waaronder dergelijke vergunningen warden 
verleend. 

Artikel 8. 
Een ieder is verplicht, desgevraagd, de 

door den Secrctaris-Generaal of een door 
dezen aangewezen gemachtigde voor de uit
voering van dit besluit noodig geachte inlich
tingen en opgaven te verstrekken. 

Artikel g. 
Hetgeen in strijd met het bepaalde in de 

artikelen 2, 4 en 5 of met eenig krachtens dit 
besluit gegeven voorschrift is of wordt ver
richt of is nagelaten, kan door of namens den 
Secretaris-Generaal, desnoods met behulp 
van den sterken arm, warden teniet gedaan, 
belet of verricht op kosten van den overtre
der. 

Artikel xo. 
Ter bestrijding van kosten, verbonden aan 

de uitvoering van dit besluit, kunnen van de 
betrokken ondernemers gelden warden ge
vorderd. hetgeen geschiedt met inachtnemir,g 
van nader door den Secretaris-Generaal te 
stellen regelen. 

Artikel 11. 

(1) Bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten , kunnen warden 
ingevorderd: 

1) de ingevolge artikel g verschuldigde 
kosten; 

2) de ingevolge artikel 10 verschuldigde 
gelden, indien de schuldenaar, na tot beta
ling gesommeerd te zijn, in gebreke blijft 
aan zijn betalingsplicht te voldoen. 

(2) Het dwangbevel wordt door of van
wege den Secretaris-Generaal uitgevaardigd 
en executoir verklaard door den president 
van de arrondissements-rechtbank, in welker 
rechtsgebied de schuldenaar zijn woonplaats 
dan we! zijn zetel heeft. Indien het dwang
bevel is uitgevaardigd tegen een schuldenaar, 
die niet zijn woonplaats of zetel binnen Ne
derland heeft, wordt het dwangbevel execu
toir verklaard door den president van de 
arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage. 

(3) Het dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploit be
teekend en ten uitvoer gelegd op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
akten voorgeschreven wijze. 

(4) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning staat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van den Staat voor de ar
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(5) Het verzet schorst de tenuitvoerleg-
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ging van het dwangbevel. Deze schorsing 
kan in kort geding worden opgeheven. 

(6) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

Artikel 12 . 

(1) Hij die het bij artikel 2, 4 of 5 ge
geven verbod opzettelijk overtreedt, dan wel 
een krachtens artikel 3 gegeven voorschrift 
opzettelijk niet nakomt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren 
en met geldboete van t en hoogste honderd
duizend gulden of met een dezer straffen. De 
rechter kan de sluitiI]g van het betrokken 
bedrijf gelasten. 

(2) Hij aan wiens schuld het te wijten 
is, dat het bij artikel 2, 4 of 5 gegeven ver
bod wordt overtreden dan wel een krachtens 
artikel 3 gegeven voorschrift niet wordt na
gekomen, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van t en hoogste een jaar of met geldboete 
van ten hoogst e tienduizend gulden. 

(3) Hij die een krachtens artikel 7 ge
geven voorschrift, voor zoover uitdrukkelijk 
aangeduid als strafbaar feit in den zin van 
het onderhavige artikel, ov~rtreedt dan wel 
de bij artikel 8 opgelegde verplichting niet 
nakomt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste vijfduizend gulden. 

(4) De bij lid 1 en 2 strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. De 
bij lid 3 strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

(s) Indien cen fe it, strafbaar gesteld bij 
de leden 1, 2 of 3, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
t egen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

Artikel 13. 

(1) Onverminderd het bepaalde bij § 18 
der Verordening No. 52 /1940 betreffende de 
Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken 
vindt geen strafvervolging plaats dan op ver
zoek van den Secretaris-Generaal. 

(2) Het verzoek kan worden ingetrokken, 
totdat de zaak ter terechtzitting aanhangig 
is gemaakt. 

Artikel 14. 

(1) Ieder is verplicht tot geheimhouding 
van al hetgeen hem in verband met de uit
voering van <lit besluit is bekend geworden. 

(2) Hij die opzettelijk de bij het vorige 
lid opgelegde verplichting tot geheimhou
ding schendt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogst e duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de in het eerste lid bedoelde verplichting tot 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den . 

(4) De in de leden 2 en 3 strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven. 
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Artikel 15. 

In overeenstemming met het bepaalde bij 
het Besluit No. 71/1941 met betrekking tot 
de berechting van strafzak en, rakende het 
economische leven, oordeelt de econom ische 
rechter bij uitsluiting over d e bij de artike
len 12 en 14 stra fbaar gestelde fei ten. 

Artikel 16. 
(1) B ij veroordeeling wegens een feit , 

strafbaar gesteld bij artikel 12 , kunnen goe
deren, door m iddel van dat feit verkregen 
of waarmede of met betrekking tot welke 
dat feit is gepleegd, m et hun verpakking 
worden verbeurdverklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

( 2) D oor den Secretaris-Generaal kun
nen regelen worden gesteld met betrekking 
tot de bestemming van de krachtens <lit ar
tikel verbeurd te verklaren goederen en ver
pakkingen. 

Artikel 17. 

Met de opsporing van de bij dit besluit 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be
last: 

1) de niet in dat artikel genoemde amb
tenaren van R ijks- en gemeentepolitie; 

2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de Arbeidswet 1q19; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 18. 
De opsporingsambtenaren zijn te alien 

tijde bevoegd om in beslag te nemen, zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen. 

Artikel 19. 

D e opsporingsambtenaren kunnen te alien 
tijde inzage vorderen van alle bescheiden, 
waarvan zij voor de goede vervulling van 
hun taak inzage noodig oordeelen. Personen , 
die uit hoofde van hun stand, hun beroep 
of hun ambt tot geheimhouding verplicht 
zijn, kunnen de inzage weigeren van beschei
den, tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt. 

Artikel 20. 
(,) D e opsporingsambtenaren hebben te 

allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor 
zoover zij betreding daarvan voor een goede 
vervulling van hun taak redelijkerwijze noo
dig kunnen oordeelen . Zoo noodig verschaf
fen zij zich den toegang met behulp van den 
sterken arm. 

(2) Onverminderd het bepaalde in arti
kel 120 van h et Wetboek van Strafvordering 
treden zij in woningen tegen den wil van den 
bewoner niet binnen dan vergezeld van een 
commissaris van politie of van den burge
meester der gemeente, dan wel voorzien van 
een algemeenen of bijzonderen schriftelijken 
last van den procureur-generaal bij het ge-
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rechtshof of van den officier van justitie of 
van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie of in gemeenteu, 
waar geen commissaris van politie is, van 
den burgemeester. Van dit binnentreden ma
ken zij proces-verbaal op, waarvan binnen 
tweemaal 24 uren aan dengene, in wiens wa
ning is binnengetreden, afschrift wordt uit
gereikt of toegezonden. Daarin wordt mede 
van het tijdstip van het binnentreden en van 
het daarmede beoogde doe! melding gemaakt. 

(3) D e opsporingsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen, die met hen 
cie in lid 1 bedoelde plaatsen kunnen betre
den. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

Artikel 21. 

Voor zoover een bedrijf, waarop dit besluit 
toepassing vindt, werkzaam is op het gebied 
der voedselvoorziening, als omschreven in 
artikel 1 van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (No. 69/1941), warden de 
in het onderhavige besluit aan den Secretaris
G eneraal toegekende bevoegdheden uitge
oefend door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij of 
door een door dezen aangewezen gemach
tigde, een en ander na overleg met den Secre
taris-Generaal of met een door dezen aange
wezcn gemachtigde. 

Artikel 22. 

(1) Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien van zijn 
afkondiging. 

(2) Tegelijkertijd treedt de Bedrijfsver
gunningenwet 1938 buiten werking. 

Artikel 23. 
D it besluit kan warden aangehaald onder 

den titel: ,,Bedrijfsvergunningenbesluit 
1941". 

's-Gravenhage, 24 Juni 1941. 
De S .- G . van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

De S .- G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 ]uni z94z.) 

S. S.609 

II Juli z94z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaazt ingevolge de Distributiewet 1939 
( distributie van goud en zilver). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezetteNederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art,kel 1. 

Goud en zilver warden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939. 
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Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften warden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld_ 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, II Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z4 Juli z94z.) 

S. S.610 

z5 Juli z94z. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge d e Distributiewet 1939 
( distributie van houtproducten). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met artikel 4 van het Besluit No. 
93/,941 tot instelling van de betrekking van. 
Gemachtigde voor het boschwezen, de hout
voorziening en de jacht, alsmede in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening_ 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Houtproducten warden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de •Jitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften warden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverhcid en Scheepvaart vastge
steld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 Juli 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 28 Juli z94z.) 

S. S.612 

z9 September z94z. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van uit ijzer, staal 
of non-ferro metalen vervaardigde voor
werpen). 

lngevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsb/ad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/,940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 
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Artikel 1. 

Alle geheel of gedeeltelijk uit ijzer, staal 
of non-ferro metalen vervaardigde voorwer
pen worden, voor zoover zij dit nog niet zijn, 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 der Distributiewet 193 9 . 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noodi
ge voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 September 1941. 

.De S.-G. van het Dep. van Handel, 
N ijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 Sept. I94r.) 

. s . S.705 

.5 Mei I941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
v,m Landbouw en Visscherij, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming tot instelling van de betrek
king van Gemachtigde voor het bosch
wezen, de houtvoorziening en de jacht. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 

,der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
•Commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Er wordt aangesteld een Gemachtigde voor 
het boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. 

Artikel 2. 

De Gemachtigde wordt benoemd en ont
slagen door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart. Zijn benoeming geschiedt na overleg 
met den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. 

Artikel 3. 

D e Gemachtigde heeft de algemeene lei
, ding van al hetgeen betreft het boschwezen, 
de houtvoorziening en de jacht. Hij vervult 
zijn taak overeenkomstig de aanwijzingen 
van de Secretarissen - Generaal van de De
partementen van Landbouw en Visscherij en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
Voor zoover daarbij belangen van natuur
bescherming betrokken zijn, gedraagt hij zich 
naar de desbetreffende aanwijzingen van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. 
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Artikel 4. 
Regelen betreffende het boschwezen, de 

houtvoorziening of de jacht, zoomede rege
len betreffende de natuurbescherming, voor
zoover daarbij belangen van het boschwezen, 
de houtvoorziening of de jacht zijn betrok
ken, v,orden door de in het vorige artikel ge
noemde Secretarissen-Generaal niet vastge
steld dan na overleg met den Gemachtigde. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 5 Mei 1941. 

De S.-G. van het D ep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD . 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, 

J. VAN DAM • 

(Ui tgeg. I7 Mei I941.) 

s. s .706 

9 ]uni I94I. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van mager melkpoeder). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
19.1g (Staatsblad No. 6,13) en in ov ereen
stemming met de !I§ 2 en 3 der Verordening 
No . . , /1g40 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van deze beschikking 
wordt verstaan onder ,,mager melkpoeder": 
ontroomde melk, welke door uitdampen of 
op andere wijze is gebracht tot poedervorm. 

Artikel 2 . 

Mager melkpoeder wordt aangewezen als 
distributiegoed in den zin van artikel 4 van 
de D istributiewet 1939. 

Artikel 3 . 
De voor de uitvoering van artikel 2 noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het D eparte m ent van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 4. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 9 Juni 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Ui tgeg. I4 Juli I94r.) 
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8 ]uni z941. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ingevolge 
de Distributiewet 1939 (distributie van 
jam e.d.). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche. gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

Alle soorten jam, huishoudjam, vruchten
jam, worteljam, rhabarberjam, huishoud
rhabarberjam, marmelade, vruchtenmarme
lade, huishoudmarmelade, vruchtengelei, 
huishoudgelei , namaakgelei, kandijstroop, 
huishoudstroop, keukenstroop, riet- en biet
suikerstroop, melado, appelsiroop, namaak
appelsiroop, huishoudappelsiroop, rinsche 
appelsiroop, rinsche huishoudappelsiroop, 
perensiroop, huishoudperensiroop, honing, 
kunsthoning, vruchten op siroop, vruchten
moes, vruchtensaus, ontbijtgember, huis
houdontbijtgember, gembersiroop, chocola
depasta, huishoudchocoladepasta, gearomati
seerde en gecarameliseerde gecondenseerde 
magere melk met suiker, andere soortgelijke 
boterhampasta's, alsmede vruchtenpuree met 
uitzondering van tomatenpuree, worden aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoering van artikel 1 noo

dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement vanLand
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

<lag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 Juni 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z4 Juli 1941.) 

S. S.803 

9 Juli z941. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Sociale Zaken en van Financien betref
fende tijdelijke verhooging van bepaal
de sociale verzekeringsrenten met een 
bijzonderen toeslag. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3i1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

De in de volgende artikelen bedoelde so
ciale verzekeringsrenten worden voorloopig 

L. & S. 1941 
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voor den duur van 1 Juli 1941 tot en met 31 
December 1942 verhoogd met een bijzonde
ren toeslag. Deze toeslag wordt vastgesteld 
in honderdsten van het bedrag der te ver
hoogen renten. 

Artikel 2. 
(1) De bijzondere toeslag bedraagt: 
1) voor renten, toegekend ingevolge de 

artikelen 74, 369, 370 en 374 der Invalidi
teitswet en ingevolge artikel 28 der Ouder
domswet 1929, 25 ten honderd; 

2) voor renten, toegekend ingevolge ar
tikel 71 der Invaliditeitswet, 50 ten honderd; 
indien echter de ontvanger eener zoodanige 
rente bij de toekenning daarvan den 65-jari
gen leeftijd heeft overschreden, bedraagt de 
toeslag 2 5 ten honderd. 

(2) lndien degene, die in het genot is 
van een rente, als in het eerste lid bedoeld, 
gehuwd is, wordt de bijzondere toeslag met 
25 ten honderd verhoogd. Hetzelfde geldt, 
ingeval de rentetrekker weduwnaar is of van 
echt is gescheiden en hij kinderen heeft, die 
bij zijn overlijden naar de bepalingen der 
Invaliditeitswet aanspraak zouden hebben op 
weezenrente. 

(3) lngeval de rentetrekker kinderen 
heeft, als in lid 2 bedoeld, wordt de bijzon
dere toeslag verhoogd met 20 ten honderd 
voor elk kind, tot ten hoogste voor zes kin
deren. 

Artikel 3. 
(1) E en bijzondere toeslag wordt ver

leend op de naar §§ ra en 2 van de Tweede 
Afdeeling, Tweede Hoofdstuk der Invalidi
teitswet, toegekende weduwen- en weezen
renten. Deze toeslag bedraagt 50 ten hon
derd. 

(2) lndien bij het overlijden van den 
verzekerde tegelijkertijd weduwenrente en 
weezenrente zijn toegekend, wordt de bijzon
dere toeslag, bedoeld in het eerste lid, ver
hoogd met 25 ten honderd voor elk kind, dat 
weezenrente ontvangt, echter voor ten hoog
ste zes kinderen. Indien uitsluitend weezen
rente is toegekend en er meer dan drie kin
deren zijn, wordt de toeslag, bedoeld in het 
eerste lid, verhoogd met 25 ten honderd voor 
elk kind boven een aantal van twee, doch 
voor ten hoogste vier kinderen. 

Artikel 4. 
De bijzondere toeslagen in den zin van 

dit besluit blijven voor de beoordeeling van 
de aanspraak op steun krachtens eenige door 
de Overheid vastgestelde steunregeling en bij 
de vaststelling van het bedrag van zoodani
gen steun buiten aanmerking. 

Artikel 5. 
De middelen voor de dekking van de ren

tenverhoogingen, overeenkomstig de voor
gaande artikelen, worden opgebracht door 
den Staat. D e Staat draagt mede de aan de 
uitvoering van dit besluit verbonden admini
stratiekosten, welker bestaan door de Rijks
verzekeringsbank behoorlijk wordt aange
toond. 

7 
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Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging en treedt op 3 1 December 
1942 buiten werking. 

's-Gravenhage, 9 Juli 1941. 
De waarnemend S.-G. van her Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Financien, 

M. M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1941.) 
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1 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende het zie
kenfondswezen ( Ziekenfondsenbesluit). 

Op grand van § 1 der Verordening No. 23 / 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
Ziekenfondsen in den zin van dit besluit 

zijn de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken erkende 
instellingen van iederen aard, welker doel is 
de uitvoering van de verzekering van perso
nen in geval van ziekte overeenkomstig de 
in de volgende artikelen vastgestelde mini
mumeischen. 

Artikel 2. 

(1) Ieder, wiens inkomen niet de bij de 
statuten van het ziekenfonds of bij eenig 
antler voorschrift vastgestelde inkomens
grens te boven gaat, heeft het recht te vor
deren, dat hij tot het sluiten van een verze
kering, als in artikel 1 bedoeld, wordt toe
gelaten. 

(2) Het ziekenfonds is echter bevoegd 
het toetreden tot de verzekering afhankelijk 
te stellen van het voldoen aan andere bij de 
statuten vastgestelde vereischten. 

Artikel 3. 
(1) Voor de oersonen, die naar de voor

schriften der Ziektewet, zooals die wet thans 
luidt of bij nadere wijzigingen komt te lui
den, verzekeringsplichtig zijn, kan de inko
mensgrens, bedoeld in artikel 2, lid 1, niet 
lager warden gesteld dan in de Ziektewet is 
bepaald. Voor deze personen blijft het be
paalde in het tweede lid van artikel 2 buiten 
toepassing. 

(2) D e verzekering overeenkomstig de 
bepalingen van dit besluit van de in het 
eerste lid bedoelde personen (rechtstreeks
verzekerden) strekt zich mede uit tot de le
den van hun ,:ezin (indirect-verzekerden), 
wier kostwinner zij zijn. 

(3) Wie als leden van het gezin in den 
zin van het tweede lid zijn te beschouwen, 
wordt bij nader uitvoeringsvoorschrift vast
gesteld. 
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Artikel 4. 
Voorwerp der verzekering is geneeskundi

ge verzorging t-n geldelijke uitkeering bij 
overlijden. 

Artikel 5. 
(1) D e geneeskundige verzorging om

vat: 
1) geneeskundige hulp, met inbegrip van 

specialistische hulp en tandheelkundige hulp, 
verloskundige hulp bij bevalling door ge
neeskundige of vroedvrouw, alsmede verple
ging in ziekenhuis of sanatorium; 

2) verstrekking van de noodzakelijke ge
nees- en heelmiddelen, met inbegQp van de 
kunstmiddelen voor het voorkomen en de 
behandeling van ziekte of gebreken en voor 
het herstel der arbeidsgeschiktheid. 

(2) D e geneeskundige verzorging moet 
warden verleend vanaf het begin der ziekte. 

Artikel 6. 
(1) U itkeering bij overlijden wordt ver

strekt bij het overlijden van denrechtst reeks
verzekerde en bij het overlijden van een in
direct -verzekerde in den zin van artikel 3, 
lid 2, (gezinsoverlijdensgeld). 

(2) D e uitkeering bij overlijden van den 
rechtstreeks-verzekerde en het gezins-over
lijdensgeld kunnen op een verschillend be
drag warden vastgesteld. Bij uitvoerings
voorschrift kan een minimumbedrag warden 
vastgesteld. 

Artikel 7. 
(1) D e verzekering kan warden beperkt 

tot bepaalde der in de artikelen 4 tot en met 
6 aangeduide verstrekkingen. Eveneens kan 
warden bepaald, dat de verstrekkingen naar 
omvang warden begrensd (verzekeringsklas
sen). 

(2) Het eerste lid geldt niet voor de ver
zekering der in artikel 3 bedoelde personen. 
De verzekering van deze personen moet om
vatten alle in de artikelen 4 tot en met 6 
aangegeven verstrekkingen in den bij uit
voeringsvoorschrift vast te stellen omvang. 

(3) De indirect-verzekerden (artikel 3, 
lid 2) hebben dezelfde aanspraak op de in 
artikel s omschreven verstrekkingen, als 
waarop de rechtstreeks-verzekerden aan-
spraak hebben. · 

Artikel 8. 
(1) De statuten van het ziekenfonds 

kunnen bepalen, dat in plaats van de ge
neeskundige verzorging, gedeeltelijke of ge
heele vergoeding wordt verleend aan den 
verzekerde voor de door hem voor de ge
neeskundige verzorging gemaakte werkelijke 
kosten. 

(2) H et eerste lid blijft buiten toepas
sing met betrekking tot de verzekering der in 
artikel 3 bedoelde personen. Bij uitvoerings
voorschrift kan echter voor uitzonderingsge
vallen anders warden bepaald. 

Artikel 9. 
(1) De ziekenfondsen heffen verzeke

ringsbijdragen (premien) voor de verzeke
ring. De hoogte van deze bijdragen kan war
den vastgesteld naar gelang van den omvang 
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van de voorziening, waarop de verzekering 
aanspraak geeft. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor de verzekering der in artikel 3 be
doelde verzekerden. Voor deze verzekerden 
moet de premie overeenkomend met de hun 
verzekerde verstrekkingen worden vastge
steld in een percentage van hun loon. Bij 
uitvoeringsvoorschrift wordt vastgesteld op 
welk percentage van het loon de premie ten 
hoogste mag warden vastgesteld. 

Artikel ro. 

(1) De overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
verschuldigde premie komt v oor de helft 
voor rekening van den verzekerde en voor 
de helft voor rekening van zijn werkgever. 

(2) Wie als werkgever geldt, wordt be
oordeeld naar de bepalingen der Ziektewet. 
De werkgever is niet bevoegd invloed uit te 
oefenen op de keuze van den werknemer, bij 
welk ziekenfonds hij zich wenscht te verze
keren, t enzij de werkgever of een vereeniging 
van werkgevers, van welke de werkgever lid 
is, een ziekenfonds in stand houdt, waarop 
de bepalingen van artikel 11 , lid 3, toepas
sing vinden. 

(3) Bij uitvoeringsvoorschrift worden 
nadere regelen gegeven omtrent de inning 
der premien. 

Artikel 11. 

(1) De erkenning van een in artikel 1 
bedoelde instelling als ziekenfonds geschiedt 
op verzoek van die instelling door den Se
cretaris-G eneraal van het Departement van 
Sociale Zaken . 

(2) D e op het tijdstip van in werking 
treden van dit besluit bestaande instellingen, 
als bedoeld in artikel 1, behoeven om te kun
n en blijven voortbestaan de in he t eerste lid 
bedoelde erkenning. 

(3) Ziekenfondsen, welke de v erzeke
ring der in artikel 3 bedoelde personen uit
voeren, behoeven bovendien toelating. Over 
deze toelating beslist de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken. 

(4) Ziekenfondsen, welke de in lid 3 be
doelde toelating hebben verkregen, zijn ver
plicht zich te noemen ,,Algemeen Zieken
fonds". Het voeren van deze b enaming, zon
der daartoe gerechtigd te zijn, is strafbaar. 

(s) Bij uitvoeringsvoorschrift worden 
regelen gegev en omtrent de erkenning en de 
toelating, zoomede omtrent de bescherming 
van de in het vierde lid aangeduide bena
ming. 

Artikel 12. 

(1) De ziekenfondsen in den zin van dit 
besluit zijn onderworpen aan een Staatstoe
zicht. Dit toezicht strekt zich mede uit over 
het geldelijk beheer van het ziekenfonds. 

(2) Het toezicht wordt uitgeoefend door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken. Deze is bevoegd 
ziekenfondsen te v e reenigen of te ontbinden. 

(3) Bij uitvoeringsvoorschrift worden re
gelen gegeven omtrent de gevallen, waarin 
tot vereeniging of ontbinding van zieken-
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fondsen kan worden overgegaan, en omtrent 
de regeling en de afwikkeling van de zaken 
der vereenigde of ontbonden ziekenfondsen. 

Artikel 13. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken is bevoegd den 
directeur-generaal der Volksgezondheid van 
genoemd Departement met het toezicht op 
de ziekenfondsen te belasten. Deze heeft in 
die hoedanigheid den titel van ,,Commissa
ris, belast met het toezicht op de zieken
fondsen". Hij wordt bij dat toezicht bijge
staan door een raad van bijstand. 

(2) D e raad van bijstand bestaat uit op 
het gebied der volksgezondheid, der sociale 
verzekering en der private verzekering des
kundige ambtenaren, uit vertegenwoordigers 
der verzekerden en uit v ertegenwoordigers 
der geneeskundigen en van de kringen der 
andere personen, die bij het verleenen v an 
de onderscheiden onderdeelen der genees
kundige v erzorging hun medewerking aan 
de ziekenfondsen hebben te verleenen. Het 
aantal van de vertegenwoordigers is voor elk 
d ezer drie groepen hetzelfde en bedraagt ten 
minste drie en ten hoogste zes. 

Artikel 14. 

De ambtelijke leden van den raa d van bij
stand en hun plaatsvervangers warden door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Sociale Zaken benoemd en ontsla
gen in overleg m et de betrokken Departe
menten; de overige leden en hun plaatsver
vangers worden door den vorengenoemden 
S ecretaris-Gen eraal benoemd en ontslagen, 
gehoord d e organisaties, welke de werkne
mers en de overige groepen der belangheb
benden vertegenwoordigen. 

Artikel 15. 

(1) De raad van bijstand staat den Com
missaris , bedoeld in a rtikel 13, lid 1, bij in 
het toezicht op d e ziekenfondsen. 

(2) Bij uitvoeringsvoorschrift worden re
gelen gegeven omtren t de werkwijze van den 
raad van bijstand. 

(3) De Commissaris, bedoeld in artikel 
13, lid 1, wijst het lid van den raad van bij
stand, deskundig op het gebied der sociale 
verzekering, als zijn plaatsvervanger aan. 

(4) De Commissaris of zijn plaatsver
vanger leidt de beraadslagingen van den raad 
van bijstand. Hij is bevoegd speciale deskun
digen uit t e noodigen aan de beraadslagingen 
omtrent een bepaalde aangelegenheid dee! 
te nemen. 

(s) D e ziekenfondsen zijn gehouden om 
tot bestrijding van de kosten van het toe
zicht een bijdrage op te brengen. Omtrent 
de hoogte dezer _bijdrage en de wijze, waar
op de bijdrage wordt opgebracht, geeft de 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken n adere voorschriften. 

Artikel 16. 

(1) Dit besluit treedt op 1 November 
1941 in werking. 
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(2) Het besluit wordt aangehaald onder 
den titel van ,,Ziekenfondsenbesluit". 

's-Gravenhage, 1 Augustus 1941. 
De waarnemend S.-G. van het D ep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

(Ui tgeg. z6 Augustus 1941.) 

S. S.805 

z Augustus z941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, houdende aanvulling en 
wijziging van de Ziektewet. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Aan artikel 3 7 der Ziektewet wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,8. Aan de echtgenoote alsmede aan de 
dochters, stief- en pleegdochters van den 
verzekerde, die in <liens gezin leven, wordt 
bij bevalling voor eenmaal een bijdrage in de 
kosten der bevalling, groot f 55, toegekend." 

Artikel 2. 
Artikel 50 der Ziektewet treedt in werking 

met ingang van den datum, waarop dit be
sluit in werking treedt. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt met ingang van 1 No

vember 1941 in werking. 
's-Gravenhage, r Augustus 1941. 

D e waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. z6 Augustus z94z.) 

S. S.806 

6 Augustus z941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen 
ten van Sociale Zaken en van Finan
cien, betreffende de vereveningsheffing 

(Besluit op de Vereveningsheffing 1941). 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N o. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nedei·
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Van werkgevers wordt een vereve
ningsheffing geheven. 

(2) Als werkgever wordt beschou"".d h_ij, 
die aan een werknemer loon verschuld1gd 1s. 
Als werknemer wordt beschouwd hij, die vol
gens de artikelen 2 en 3 van het Besluit op 
de Loonbelasting 1940 (No. 224/1940) en de 
met betrekking tot die artikelen uitgevaar
digde uitvoeringsvoorschriften aan de loon
belasting is onderworpen. 
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Artikel 2. 
(1) De heffing wordt naar den maatstaf 

van het loon geheven. 
(2) Het loon wordt opgevat en berekend 

volgens de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940 en de met betrek
king tot die artikelen uitgevaardigde uitvoe
ringsvoorschriften, met <lien verstande, dat 
niet als loon worden aangemerkt: 

1) belooningen, welke uit een vroegere 
dienstbetrekking van den genieter of van een 
ander worden genoten; 

2) belooningen, welke als commissaris 
van een vennootschap, vereeniging of andere 
rechtspersoon worden genoten; 

3) belooningen , welke worden genoten 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend wegens 
het verrichten van huiselijke diensten in de 
huishouding van privat e personen ; 

4) belooningen, welke anders dan inge
volge een arbeidsovereenkomst uit een pu
bliekrechtelijke dienstbetrekking worden ge
noten; 

5) belooningen, welke als leerkracht in 
dienst bij een inrichting of instelling van on
derwijs worden genoten, indien de leerkracht 
door het R ijk p ensioen is verzekerd; 

6) belooningen voor verrichten arbeid, 
indien den werknemer te dier zake door het 
Rijk pensioen is verzekerd; 

7) belooningen, welke in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam worden genoten, 
indien den werknemer bij een verordening, 
welke voldoet aan de in artikel 36 de r Inva
liditeitswet gestelde voorwaarde, p ensioen is 
verzekerd bij invaliditeit en ouderdom; 

8) belooningen, welke in dienst van een 
ondernemer van een spoorwegdienst, als be
doeld bij de Spoorwegwet, worden genoten, 
indien voor den werknemer een regeling be
treffende pensioen bij invaliditeit en ouder
dom is getroffen, welke voldoet aan de in 
artikel 38 der Invaliditeitswet gestelde voor
waarden; 

9) belooningen, welke ingevolge een 
dienstbetrekking worden genot en, waarbij 
ten aanzien van pensioen bij invaliditeit en 
ouderdom een regeling is getroffen, welke 
voldoet hetzij aan de in artikel 39 der Inva
liditeitswet, hetzij aan de in artikel 40 der 
Invaliditeitswet gestelde voorwaarden. 

(3) Onder commissarissen worden voor 
de toepassin g van lid 2,,onder 2, verstaan de 
personen, die, onder welken naam ook, belast 
zijn met toezicht op het bestuur, ongeacht of 
zij bijkomstig ook aan de bestuurstaak deel
nemen. 

Artikel 3. 
(1) D e h effing bedraagt 4 ½ ten honderd 

van het loon. 
(2) De heffing is verschuldigd ten dage, 

waarop het loon is uitbetaald, verrekend of 
op eenigerlei andere wijze ter beschikking 
van den werknemer of van een derde is ge
steld. Voorschotten worden als uitbetaald 
loon aangemerkt. 

Artikel 4. 
(1) De h effing is verschuldigd door den 

werkgever. 
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(2) Met toestemming van de door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge artikel s der 
Verordening No. 217/1940 aangewezen in
stantie (College van Rijksbemiddelaars) mag 
de werkgever op het loon van den werknemer 
een bedrag van 1 ½ ten honderd inhouden. 

Artikel 5. 
(1) De werkgever is verplicht de heffing 

af te dragen - indien ook loonbelasting af
gedragen moet worden tegelijk met deze -
met overeenkomstige toepassing van de be
palingen, welke gelden voor de loonbelasting. 

(2) H et loon, waarover de heffing is be
rekend, en het bedrag van de heffing worden 
op de aangifte van de loonbelasting, bedoeld 
bij artikel 19, lid 1, van het Besluit op de 
Loonbelasting 1940, afzonderlijk vermeld. 

Artikel 6. 
De loonbelasting en de inkomstenbelasting 

worden slechts geheven over het bedrag, dat 
na de inhouding ingevolge artikel 4, lid 2, 

overblij ft. 
Artikel 7. 

De artikelen 22 tot en met 24 en 26 tot en 
met 40 van het Besluit op de Loonbelasting 
1940 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8. 
(1) De heffing wordt voor de eerste maal 

geheven naar den maatstaf van de loonen 
over loontijdvakken, welke na 31 Augustus 
1941 eindigen, en wordt niet meer geheven 
naar den maatstaf van de loonen over loon
tijdvakken, welke na 31 December 1942 ein
digen. 

(2) De heffing wordt voor de eerste maal 
geheven naar den maatstaf van de in artikel 
10, lid 1, van het B esluit op de Loonbelas
ting 1940 bedoelde belooningen, welke na 31 
Augustus 1941 worden betaald, en wordt niet 
meer geheven naar den maatstaf van zoo
danige belooningen, welke na 31 December 
1942 worden betaald. 

Artikel 9. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Vereveningsheffing 1941 ". 

's-Gravenhage, 6 Augustus 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Soci'ale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

De waarnemende Secretarissen-Generaal 
van het Dep. van Financien, 

S. S.807 

M. M. R OST VAN T ONNINGEN. 
H. P OSTMA. 

(Uitgeg. I6 Augustus I941.) 

IB Augustus 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken en van Bin
nenlandsche Zaken tot wijziging der On
gevallenwet 1921 ender Land- en Tuin-
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bouwongevallenwet 1922, alsmede van 
het besluit No. 13/r941 betreffende de 
instelling van een luchtbeschermings
ongevallenfonds. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Aan het eerste lid van artikel 1 der Onge
vallenwet 192 1 worden de volgende alinea's 
toegevoegd: 

,,Voor de toepassing van deze wet worden 
mede beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen: 

a. ongevallen aan werklieden in de ver
zekeringsplichtige bedrijven overkomen in 
verband met door hen verrichte werkzaam
heden ten behoeve van de luchtbescherming 
in de onderneming, in welker dienst zij werk
zaam zijn; 

b. ongevallen aan werklieden in de verze
keringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met door hen verrichte werkzaamheden 
ten behoeve van de bedrijfsbrandweer van 
de onderneming, in welker dienst zij werk
zaam zijn. 

Voor de toepassing van deze wet worden 
niet beschouwd als ongevallen , hun in ver
band m et hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen aan werklieden in de verzeke
ringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met werkzaamheden bij den luchtbe
schermingsdienst.". 

Artikel 2. 

Aan het eerste lid van artikel 2 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 worden de 
volgende alinea's toegevoegd : 

,,Voor de toepassing van deze wet worden 
mede beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen: 

a. ongevallen aan arbeiders in de verze
keringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met door hen verrichte werkzaamheden 
ten behoeve van de luchtbescherming in de 
ondememing, in welker dienst zij werkzaam 
zijn; 

b. ongevallen aan arbeiders in de verze
keringsplichtige bedrijven overkomen in ver
band met door hen verrichte werk7.aamheden 
ten behoeve van de bedrijfsbrandweer van de 
onderneming, in welker dienst zij werkzaam 
zijn. 

Voor de toepassing van deze wet worden 
niet beschouwd als ongevallen, hun in ver
band met hun dienstbetrekking overkomen, 
ongevallen aan arbeiders in de verzekerings
plichtige bedrijven overkomen in verband 
met werkzaamheden bij den luchtbescher
mingsdienst.". 

Artikel 3. 
In lid 1 van artikel 1 van het besluit No. 

13/1941 betreffende de instelling van een 
Luchtbeschermingsongevallenfonds wordt de 
komma achter het woord ,,overkomen" ver
vangen door een punt en vervallen de woor
den : ,, voorzoover zij niet reeds krachtens de 
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bepalingen der Ongevallenwet 1921 of der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ver
zekerd zijn.". 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 18 Augustus 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Sociale Zaken, 

R. A. V ERWEY. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
Jandsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1941.) 

S. S.8 11 --- I 

10 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van ar
tikel 49 der Ziektewet. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 2,3/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 49 der Ziektewet wordt gewijzigd 

als volgt: 
1) Na lid 1 wordt een nieuw lid 2 inge

voegd, luidende: 
,,2. Voor de toepassing van het vorige 

lid wordt de verzekerde, die voor rekening 
van een erkend en toegelaten ziekenfonds, 
als bedoeld in het Ziekenfondsenbesluit, is 
opgenomen in een inrichting voor zieken of 
in een gesticht, geacht anders dan krachtens 
eenige door hem gesloten overee::nkomst in 
die inrichting of in dat gesticht te zijn opge
nomen." 

2) Het vroegere lid 2 wordt lid 3. 

Artikel II . 
Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 

getreden met ingang van 1 November 1941. 
's-Gravenhage, 10 November 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 5 December 1941.) 

S. S.305 

13 September r94r. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie, houdende wijziging van 
het Besluit No. 132/1940 betreffende 
identificatieplicht. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het B esluit No. 132/1940 betreffende iden-
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tificatieplicht wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
In artikel 1 warden d e woorden: .,Tot aan 

het tijdstip van invoering in het bezette Ne
derlandsche gebied van eenvormige identi
teitskaarten (Kennkarte)" vervangen door 
de woorden: ,,Tot aan het tijdstip van in
werkingtreding van art. 3, lid 1, van het B e
sluit Persoonsbewijzen (No. 197/1940)". 

II. 
I n artikel 2, lid 2, worden de woorden: 

,,een jaar" vervangen door de woorden: ,.zes
tien maanden". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 September r941. 

De S.-G. van het Dep. van Binnenland
sche Zaken, 

K. J . FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
S CHRIEKE. 

(Uitgeg. 26 September 1941.) 

S. S.420 

24 ]uni 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de op
richting van een naamlooze vennoot
schap .,N. V. Nederlandsche Machine
fabriek ,,Artillerie-Inrichtingen"". 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 311940 van den 
Rijkscommissaris voor het b ezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Er zal worden opgericht een naamlooze 
vennootschap onder den naam .,N. V. Ne
derlandsche Machinefabriek .,Artillerie- In
richtingen"", hierna de vennootschap te noe
men. Deze vennootschap verkrijgt het recht 
bezittingen, rechten en verplichtingen, welke 
thans te boek staan als behoorende tot het 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, over 
te nemen. 

Artikel 2. 
De oprichting van de vennootschap zal, na 

gemeenschappelijk overleg, worden bezorgd 
door de Secretarissen-Generaal van de D e
partementen van Financien en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

Artikel 3 . 
(1) Het recht, bedoeld in artikel 46 van 

de Registratiewet 1917, wordt niet geheven 
op de akte van oprichting van de vennoot
schap. 

(2) Artikel 36e van het Wetboek van 
Koophandel is niet toepasselijk op de ven
nootschap. 

(3) Overigens wordt de vennootschap 
geregeerd door de bepalingen van de Neder
landsche burgerlijke wetgeving. 
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Artikel 4. 
(1) Het Staatsbelrijf der Artillerie-In

richtingen wordt geliquideerd. 
(2) Overal waar in bestaande wetten, 

Koninklijke besluiten en ministerieele be
schikkingen sprake is van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen, wordt gelezen 
,,Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen in 
Liquidatie", terwijl de desbetreffende bepa-
1ingen slechts toepassing vinden voor zoo
ver de toestand van liquidatie zulks gedoogt 
en buiten toepassing worden gesteld, wan
neer de liquidatie zal zijn geeindigd. 

Artikel 5. 
De Directie van het StAatsbedrijf der Ar

tillerie-Inrichtingen, voortaan Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen in Liquidatie, is 
bevoegd tot alle maatregelen, noodig voor de 
liquidatie, in het bijzonder tot het inbrengen 
en doen overgaan van bezittingen, rechten 
en verplichtingen, welke thans te boek staan 
als behoorende tot het Staatsbedrijf der Ar
tillerie- Inrichtingen, in de vennootschap. . 

Artikel 6. 
(1) H et personeel van het Staatsbedrijf 

der Artillerie-Inrichtingen, voortaan Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen in Liqui
datie , kan, voor zoover het dat wenscht en 
de Directie der vennootschap daarvoor aan-
1eiding vindt, bij deze in dienst· treden op 
nader onderling overeen te komen voor
waarden, na uit 's Rijks dienst te zijn ont
-slagen. 

(2) Voor de toepassing van artikel 6 van 
het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad No. 47Q) tot regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan Burgerlijke 
Rij ksambtenaren, zooals dit sindsdien is ge
wijzigd, worden de inkomsten van het per
·soneel, dat overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid in dienst treedt van de ven
nootschap, voor zoover deze genoten zijn in 
dienst van die vennootschap, gelijkgesteld 
met inkomsten, genoten in dienst van een 
openbaar lichaam. 

Artikel 7. 
(1) Indien de ambtenaar in vasten dienst 

bij het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich 
tingen, in verband met de liquidatie van dat 
bedrijf , op arbeidscontract voor onbepaalden 
tijd in dienst van de vennootschap overgaat, 
telt de tijd, welken hij bij deze doorbrengt, 
zoowel bij de regeling van het uitgesteld pen
sioen, als bedoeld in de P ensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240), als bij de ter beoor
deeling van de aanspraken daarop te maken 
berekeningen m ede, mits hij daartoe binnen 
drie maanden na indiensttreding bij de ven 
nootschap schriftelijk den wensch te kennen 
geeft aan den P ensioenraad. Hij draagt in 
dat geval jaarlijks bij 10 percent van den 
laatstelijk v66r de indiensttreding bij de 
vennootschap voor hem vastgestelden pen
·sioengrondslag. Voor de berekening van het 
pensioen wordt die pensioengrondslag geacht 
door te loopen tot het einde van de maand, 
waarover de bijdrage laatstelij k is betaald. 
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(2) Indien de Directie van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen in dienst 
treedt van de vennootschap alvorens uit 
's Rijks dienst te zijn ontslagen, wordt de 
voor pensioen geldige diensttijd bij het 
Staatsbedrijf geacht te eindigen op het tijd
stip van indiensttreding bij de vennootschap. 

(3) De ingevolge het eerste lid voor pen
sioen geldige diensttijd bij de vennootschap 
eindigt met den laatsten van de maand, 
waarin de belanghebbende daartoe schrifte
lijk door tusschenkomst der vennootschap 
den wensch te kennen heeft gegeven aan den 
Pensioenraad. 

(4) De verschuldigde bijdragen houdt de 
vennootschap wekelijks of maandelijks in op 
het loon van den belanghebbende. De ven
nootschap stort de in den loop van eenig 
kalenderjaar ingehouden bedragen v66r 31 
J anuari van het daaropvolgend jaar in het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

(5) De vennootschap is verplicht be
langhebbenden schriftelijk met bovenstaan
de bepalingen in kennis te brengen. De be
langhebbenden verklaren door plaatsing van 
hun handteekening in een register, dat zij 
deze kennisgeving hebben ontvangen. Van 
dit register wordt een duplicaat aan den 
P ensioenraad gezonden. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Juni 1941. 

De waarnemend S.-G. van het D eparte
ment van Financien, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 8 Juli !94I.) 

S. S.422 

24 Juli 194r. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie tot uit
voering van artikel 7, derde lid, van het 
Besluit op de materieele oorlogsschaden. 

Op grand van artikel 7, derde lid, van het 
Besluit op de materieele oorlogsschaden 
(No. 221 /1940) en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In afwachting van de totstandkoming van 
de definitieve regeling tot uitvoering van 
artikel 7, derde lid, van het Besluit op de 
materieele oorlogsschaden (No. 221 /1940) 
gelden met betrekking tot huisraad, met in
begrip van lijfgoederen en verbruiksvoor
raden, bedoeld in dat lid, de regelen, opge
nomen in artikel 2. 

Artikel 2 . 

(1) Het huisraad is niet vatbaar voor 
beslag door schuldeischers. 
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(2) Het blijft buiten het faillissement 
van den rechthebbende. 

(3) Het eerste lid geldt niet voor: 
1) beslag van den verkooper of den 

huurverkooper op hetgeen door hem is ge
leverd; 

2) pandbeslag van den verhuurder of 
verpachter voor huren of pachten, v ersche
nen na 1 April 1941; 

3) het recht van verhaal voor belasting
schulden. 

(4) De president van de arrondisse
ments-rechtbank kan in bijzondere gevallen 
uitzonderingen op het eerste en het tweede 
lid toestaan. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 Juli 1941 , 

De waarnemend S.-G. van het Departe
ment van Financien, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.- G. van het Dep. van justitie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 28 Juli 1941.) 

S. S.427 

10 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende de afwikke
ling van defensieschadezaken. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ i940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 / i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt overeenkomstig de 
artikelen 1 en 3 der Verordening No. 14i/ 
1941 bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Inleidende bepaling. 

Artikel x. 

De afwikkeling ' van de schadezaken, be
doeld in de Verordening No. qi/x941 be
treffende de bevoegdheid van het Departe
ment van Financien op het gebied der zoo
genaamde defensieschade, geschiedt in afwij
king van de bestaande wettelijke voorschrif
ten in overeenstemming met de volgende be
palingen. 

HOOFDSTUK II. 

Schadezaken - I nlnvartieringswet. 
Artikel 2. 

(i) Aan de rechthebbenden op schade
loosstelling, bedoeld in artikel 34 der Wet 
van 14 September 1866 (Staatsblad No. 138 
- Inkwartieringswet) laatstelijk gewijzigd 
bij de Wet van 2 Juni 1932 (Staatsblad No. 
229) wordt door of namens bet Hoofd van 
de Afdeeling Defensieschade van het Depar
tement van Financien een bepaald bedrag in 
geld als vergoeding voor de ontstane schade 
aangeboden. 

(2) Acht de belanghebbende de hem aan
geboden schadeloosstelling niet voldoende, 
dan kan hij zich bij verzoekschrift tot den 
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Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien wenden onder vermelding van 
het bedrag, waarop hij aanspraak meent te 
kunnen maken, zoomede van de . gronden, 
waarop deze aanspraak berust. Het verzoek
schrift is niet aan zegelrecht onderworpen. 
Een beroep op den rechter of eenige andere 
voorziening is uitgesloten. Hetzelfde geldt 
ook in het geval, dat voor het in werking 
treden van dit besluit bereids bezwaren zijn 
ingediend tegen een aangeboden of uitbe
taalde schadeloosstelling, voor zoover deze 
bezwaren niet reeds volgens artikel 12 van 
het Inkwartieringsbesluit zijn afgedaan. 

(3) De Secretaris-Generaal stelt de scha
deloosstelling vast; tegen zijn beslissing kan 
niet warden opgekomen. 

HOOFDSTUK III. 
Schadezaken - Jnundatiewet en Wet op den 

Staat van Oorlog en Beleg. 
Artikel 3. 

( 1) De termijn van een maand na de 
dagteekening der kennisgeving, bedoeld in 
de artikelen 4 en 5 der Wet van 15 April 
1896 (Staatsblad No. 71 - Militaire Inun
datien) en in de artikelen 16 en 17 der Wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. 128 - Wet 
op den Staat van Oorlog en Beleg), laatste
lijk gewijzigd bij de Wet van 30 November 
1939 (Staatsblad No. 206), zoomede de ge
lijke termijn na de opheffing van den staat 
van oorlog en beleg, bedoeld in artikel 1 7 
van de in de tweede plaats genoemde wet, 
gaat, zonder de bovenvermelde voorafgaan
de kennisgeving en opheffing, in op i D e 
cember 1941. 

(2) Aanvragen tot vergoeding van scha
de, als bedoeld in artikel s der Wet van 15 
April 1896, of tot het erlangen van schade
loosst elling wegens wegruimingen en inge
bruiknemingen, als bedoeld in de artikelen 
16 en 17 der Wet op den Staat van Oorlog 
en Beleg, moeten binnen den in lid 1 be
doelden termijn van een maand worden in
gediend bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien. 

(3) Geen nieuwe aanvraag wordt inge
diend, indien reeds een aanvraag werd inge
diend en de belanghebbende van de in de 
Verordening No. 141/I941 bedoelde Advies
Commissie-Vorderingen een schriftelijk b e
richt over het in behandeling nemen daarvan 
heeft ontvangen. 

Artikel 4. 
(1) Het Hoofd van de Afdeeling Defen

sieschade onderwerpt de aanvragen der be
langhebbenden aan een onderzoek en biedt 
dezen daarna een bepaald bedrag in geld aan 
als vergoeding voor de geleden schade. 

(2) In het geval van Rijkswege schade
vergoeding in natura wordt verleend dan we! 
het om andere redenen niet mogelijk is ter
stond een aanbod in den zin van lid r te 
doen, kan de helanghebbende, op schrifte: 
lijke aanvraag aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, een 
met de schadevergoeding te verrekenen voor
schot of crediet worden verleend. 
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Artikel 5. 

(r) Acht de belanghebbende de hem 
door het Hoofd van de Afdeeling Defensie
schade aangeboden schadevergoeding niet 
voldoende, dan kan hij zich bij verzoekschrift 
tot den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien wenden onder ver
melding van het bedrag, waarop hij aan
spraak meent te kunnen maken, zoomede 
van de gronden, waarop deze aanspraak be
rust. Het verzoekschrift is niet aan zegel 
recht onderworpen. Een beroep op den rech
ter of eenige andere voorziening is uitgeslo
ten. 

(2) De Secretaris-Generaal stel t de 
schadevergoeding vast; tegen zijn beslissing 
kan niet worden opgekomen. 

(3) De op d en dag van het in werking 
treden van dit besluit bij den burgerlijken 
rechter aanhangige geschillen worden vol
gens de tot dusverre geldende bepalingen 
berecht. De uitspraak van den rechter treedt 
in de plaats van de beslissing van den Se
cretaris-Generaal. 

HOOFDSTUK IV. 

Schadezaken - A/gemeene Vorderingswet
ten 1938 en 1939. Zeeschepenvorderings

wet 1939. 

Artikel 6. 

( r) Is met betrekking tot het aan scha
devergoeding uit te keeren bedrag ter zake 
van een vordering op grond der Algemeene 
Vorderingswet 1938 (Staatsblad No. 634) of 
van de Algemeene Vorderingswet 1939 
(Staatsblad No. 631) of van de Zeeschepen
vorderingswet 1939 (Staatsblad No. 635) 
geen overeenstemming bereikt, en kan ook 
het Hoofd van de Afdeeling D efensieschade 
niet tot overeenstemming met den rechtheb
bende geraken, dan kan deze laatste zich bij 
verzoekschrift tot den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien wenden 
onder vermelding van het bedrag, waarop hij 
aanspraak meent te kunnen maken, zoomede 
van de gronden, waarop deze aanspraak be
rust. Het verzoekschrift is niet aan zegel
recht onderworpen. Een beroep op den 
rechter of eenige andere voorziening is uit
gesloten. 

(2) De Secrctaris-Generaal stelt de scha
deloosstelling vast; tegen zijn beslissing kan 
niet worden opgekomen. 

(3) Heeft op den dag van het in werking 
treden van dit besluit het gemeentebestuur 
volgens artikel 8, lid 3, der Algemeene Vor
deringswet 1938 reeds schatters aangewezen, 
dan wel volge ns artikel 1 x, lid 3 , der Alge
meene Vorderingswet I939 of artikel 4, lid 2, 

der Zeeschepenvorderingswet I939 de vast
stelling eener betwiste schadeloosstelling of 
eener vergoeding voor de beschikbaarstel
ling van scheepsruimte reeds opgedragen aan 
een commissie, dan beeindigen de schatters 
of de commissie hun werkzaamheid volgens 
de tot dusverre geldende bepalingen. Hun 
vaststelling treedt in de plaats van de be
slissing van den Secretaris-Generaal. 
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HOOFDSTUK V. 

Slotbepaling. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 October 1941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Financien, 

Namens dezen: 
F . L. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 10 November 1941.) 

S. S.555 

16 September 1941. B E SLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat betreffende het verkeer 
op den weg (Wegenverkeersregeling) . 

INDEELING. 

AFDEELING I. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 
Artikel r. Verklaringen der uitdrukkingen. 

2. Het grondbeginsel van het ver
keer op den weg. 

3. Verkeersregeling door politie
ambtenaren en door middel van 
verkeerslantaarns. 

4. Verkeersteekens en verkeersin
stallaties. 

5. Beperkingen van het verkeer. 
6. Bijzonder gebruik van den weg. 

AFDEELING II. 

H e t v e r k e e r m e t v o e r t u i g e n. 

Titel r. 
Algemeene bepalingen betreffende het 

verkeer m et voertuigen. 
Artikel 7. Het besturen van voertuigen. 

8. Het gebruik van de rijbaan. 
9. Snelheid. 

IO. Uitwijken en inhalen. 
II. Teeken van richtingverandering 

en stopteeken. 
12. Waarschuwingssignalen. 
13. Recht van voorrang. 
14. Voertuigen, welke in colonne rij-

den. 
15. Stoppen. 
16. Parkeeren. 
17. In- en uitrijden. 
18. Laden en lossen. 
19. De lading van het voertuig. 
20. Het onbeheerd laten staan van 

voertuigen. 
2I. De verlichting van het voertuig. 

Ti te I 2. 

Bijzondere bepalingen voor het verkeer 
met voertuigen. 

A. Wielrijders. 
Artikel 22 . Het berijden van rijwielen. 

23 . Het gebruik van rijwielpaden. 
24. Het rijden achter en naast el

kander. 
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Artikel 25. Het rijden door wielrijders in ge
sloten formatie. 

26. Vervoer van personen en voor
werpen. 

2 7. Gebruik van aanhangwagens en 
geleiden van dieren . 

B . Wagens. 
Artikel 28. 

C . Motorrijtuigen . 
Artikel 29. Het gebruik van verlichtingsin-. 

stallaties. 
30. Het onbeheerd Jaten staan van 

m otorrij tuigen. 

D . Openbare vervoermiddelen. 
Artikel 31. 

AFDEELING III . 

He t v o et ganger s v erk e er. 
Artikel 32. Door voetgangers te volgen ge

dragslijn. 
33. Marcheerende colonnes. 

AFDEELING IV. 
B e p a I i n g e n v o o r r u i t e r s. 

Artikel 34. 
AFDEELING V. 

Geleiden e n voortdrijven 
van di e re n . 

Artikel 35. 
AFDEELING VI. 

Bev e i Ii gin g van he t v erk e e r . 

Artikel 36. Verkeersbele mmeringen en me
devoeren van zeisen. 

37. Het spelen van kinderen. 

AFDEELING VII. 
S I o t b e p a I i n g e n. 

Artikel 38. Toepassing. 
39. U itzonderingen. 
40. Het bevoegd gezag. 
41. Bijzondere rechten. 
42. Strafbepaling. 
43. Aanvullende bepalingen. 
44. Buitenwerkingstelling van an

dere bepalingen. 
45. Inwerkingtreding en overgangs

bepalingen. 
Bijlage: Verkeersteekens en v erkeersinstal

laties. (Voor afbeeldingen zie Staats
blad.) 

Op grond van § I der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Artikel 1. 
Verklaring ·der uitdrukkingen. 

(1) In dit besluit warden verstaan onder: 
Verkeerspolitie: De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat en de 
door dezen aangewezen instanties, welke in 
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de Nederlandsche Staatscourant warden be
kendgemaakt; 

Wegen: Alie wegen, pleinen, bruggen en 
viaducten, welke voor het algemeen verkeer 
openstaan, daaronder begrepen de daartoe 
behoorende rijwiel-, ruiter- en voetpaden en 
bermen; 

Rijwie/paden: Alie paden ten dienste van 
het verkeer met rijwielen, en als zoodanig 
gekenmerkt, onverschillig of zij dee! uitma
ken van een weg; 

Voetpaden: Paden, welke uitsluitend voor 
het voetgangersverkeer dienen, onverschillig 
of zij dee! uitmaken van een weg; 

Wegen voor eenrichtingverkeer: Wegen, 
waarvan de rijbaan voor h et verkeer in een 
rich ting is gesloten; 

Hoofdverkeerswegen : Wegen, welke door 
een op een punt staand vierkant, als bedoeld 
in figuur 88, door oranjekleurige bovenkan
ten van hm-, km-palen en bermplankjes of 
door palen, voorzien van oranjekleurige ban
den, zijn aangeduid; het einde dezer wegen 
dient door borden, als bedoeld in figuur 89, 
en eventueel bovendien door die, als bedoeld 
in figuur 90, te zijn aangegeven; 

Voertuigen : Alle motorrijtuigen, rijwielen 
en andere voertuigen, met uitzondering van 
voertuigen, welke langs spoorstaven warden 
voortbewogen, kruiwagens, kinderwagens en 
dergelijke kleine voertuigen; 

Motorrijtuigen: Alle voertuigen, welke be
stemd zijn om uitsluitend of mede door me
chanische kracht en anders dan langs spoor
staven te warden voortbewogen. 

(2) Onder berijden van een voertuig 
wordt mede verstaan het voortduwen van 
een rijwiel, behalve wanneer zulks geschiedt 
op een weg, welke voor het verkeer met rij 
wielen in beide richtingen is gesloten. 

(3) Overigens zijn m et betrekking tot 
deze verordening de definities van de Mo
tor- en Rijwielwet en de beschikkingen op 
grand van artikel 8 dezer wet ( vaststelling 
van de grens cener bebouwde kom) van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2 . 

Het grondbeginsel van het verkeer op 
den weg. 

Elke weggebruiker dient zich op een zoo
danige wijze te gedragen, dat het verkeer 
niet in gevaar kan warden gebracht. Hij dient 
zich tevens zoo te gedragen, dat aan een an
tler geen schade wordt berokkend of die an
tler niet in sterker mate wordt belemmerd 
of overlast ondervindt dan in de gegeven 
omstandigheden onvennijdelijk is. 

Artikel .,. 
Verkeersrege/ing door po/itie-ambtenaren 

en door middel van verkeerslantaarns. 
(1) De door politie-ambtenaren gegeven 

aanwijzingen en teekens moeten warden op
gevolgd; deze gelden boven algemeene v er
keersregels en boven van overheidswege aan
gebrachte verkeersteekens, welke plaatselijk 
bijzondere regelingen aangeven. 
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(2) De door politie-ambtenaren ter re
-geling van het verkeer gebruikte teekens 
hebben in het bijzonder de volgende betee
kenis : 

1) wenken in de richting van het verkeer : 
,,Doorrijden"; 

2) opsteken van een arm: 
voor weggebruikers: 

in de tot dusver stopgezette richting : 
Let op"· 

in de tot dusv;; vrije ri~hting: 
,,Halt"; 

die zich op de wegkruising bevinden: 
,,Kruising vrijmaken''; 

3) het in zijwaartsche richting uitsteken 
van een of beide armen: 

dwars op de rich ting van het verkeer: 
,,Halt"; 

in de verkeersrichting: 
,,Doorrijden". 

Deze teekens blijven van kracht, ook al 
worden zij door den politie-ambtenaar niet 
op de aangegeven wijze herhaald, zoolang de 
politie-ambtenaar in zijn oorspronkelijken 
.stand blijft staan. 

(3) Bij verkeerslantaarns beteekent : 
Groen: ,,Doorrijden"; 
Geel: 

voor weggebruikers: 
in de te voren stopgezette richting: 

,.Let op"; 
in de te voren vrije richting: 

,,Halt"; 
die zich op de wegkruising bevinden: 

,,Kruising vrijmaken" ; 
Rood: ,,Halt". 
(4) Bij het teeken ,,doorrijden" is m en 

gerechtigd af te slaan, naar links evenwel 
slechts, indien daardoor het vrijgegeven 
voertuigverkeer uit tegengestelde richting en 
het vrijgegeven tramverkeer niet worden be-
1emmerd. Voertuigen, welke afslaan, dienen 
terdege rekening te houden met het voet
gangersverkeer, hetgeen wederkeerig voor 
den voetganger geldt. 

(5) Bij het teeken ,,kruising vrijmaken" 
moeten de voertuigen, welke zich op de 
kruising bevinden, deze verlaten. 

(6) Gedurende het teeken ,,halt" _mogen 
voetgangers afslaan in de vrijgegeven rich-

1:ing. Artikel 4. 

Verkeersteekens en verkeersinstallaties . 
(1) De aanduidingen, gegeven door mid

del van van overheidswege geplaatste ver-
1ceersteekens en -installaties (bijlage) moe
ten worden in acht genomen. 

(2) Installaties van welken aard ook, 
welke door vorm, kleur, grootte, alsmede 
door de plaats en de wijze van plaatsing, aan-
1eiding tot verwarring geven met verkeers
teekens of -installaties, of welke afbreuk 
zouden kunnen doen aan de uitwerking daar
van, mogen niet langs den weg worden aan
gebracht. Het is verboden verkeersteekens 
aan reclamedoeleinden dienstbaar te maken. 

Artikel 5. 
Beperkingen van het verkeer. 

D oor de verkeerspolitie kunnen maatrege-
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len worden getroffen om het gebruik van be
paalde wegen te beperken of te verbieden, 
indien de veiligheid of de vrijheid van het 
verkeer zulks vereischen. Van zoodanige 
maatregelen blijkt door het plaatsen, van 
overheidswege, van daarop betrekking heb
bende verkeersteekens. 

Artikel 6. 
Bijzonder gebruik van den weg. 

(1) Voor gebruik van den weg, waarbij 
deze meer dan gewoonlijk in beslag wordt 
genomen, is een vanwege de verkeerspolitie 
te verstrekken vergunning vereischt. 

(2) Meer dan gewoonlijk wordt een weg 
in beslag genomen in het bijzonder: 

indien door het aantal deelnemers aan 
eenig gebeuren of door rijden met groote 
snelheid het gebruik van den weg voor het 
verkeer wordt beperkt, 

indien buitengewoon zware lasten dan we! 
voorwerpen van buitengewoon groote afme
tingen worden vervoerd, 

dan wel indien gebruik wordt gemaakt van 
luidsprekers met de bedoeling, dat het pu
bliek op den weg deze hoort. 

AFDEELING II . 

H e t v e r k e e r m e t v o e r t u i g e n. 
Titel 1. 

Algemeene bepalingen voor het verkeer met 
voertuigen. 
Artikel 7. 

Het besturen van voertuigen. 
(1) Elk voertuig alsmede elke uit aan 

elkaar gekoppelde voertuigen bestaande 
trein moeten een tot zelfstandig handelen 
geschikten bestuurder hebben. D eze dient er 
voor te zorgen, dat het voertuig of de trein, 
met inbegrip van trekkracht en lading, aan 
de wettelijke voorschriften voldoet. De hou 
der van een voertuig mag dit niet doen of 
laten gebruiken, indien het hem bekend is , 
dat het voer-tuig, met inbegrip van trek
kracht en lading, niet aan de voorschriften 
voldoet. Ingeval zich onderweg storingen 
voordoen , welke niet terstond kunnen wor
den verholpen en waardoor het veilige ge
bruik van het voertuig in het verkeer in be
langrijke mate ongunstig wordt beinvloed, 
moet het voertuig ten spoedigste uit het ver
keer worden genomen. 

(2) De bestuurder van een voertuig is 
gehouden dit voertuig met de noodige voor
zichtigheid te besturen en te bedienen. Hij 
dient op of naast het voertuig een zoodanige 
plaats in te nemen, dat hij voldoende uit
zicht heeft. Hij mag personen of goederen 
naast zich slechts vervoeren, indien hij daar
door in het besturen of bedienen van het 
voertuig niet wordt belemmerd. · 

(3) Voertuigen mogen niet worden voort
geduwd, dan indien hun lading op een zoo
danige wijze is geplaatst, dat de bestuurder 
naar voren een vrij uitzicht heeft, en, bij 
duisternis of dichten mist, de voorgeschre
ven verlichting naar voren en naar achteren 
duidelijk zichtbaar is. 
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Artikel 8. 

Het gebruik van de rijbaan . 
(1) De bestuurder van een voertuig 

moet, voor zoover niet voor sommige soorten 
van voertuigen bepaalde wegen of gedeelten 
daarvan zijn aangewezen , gebruik maken van 
de rijbaan. Met invalidenwagentjes, welke 
door den inzittende zelf worden voortbewo
gen, mag men tevens gebruik maken van 
voetpaden. 

(2) Voor zoover bijzondere omstandig
heden zulks niet beletten, moeten bestuur
ders van voertuigen op het rechter gedeelte 
van de rijbaan rechts houden; zij mogen van 
het linker gedeelte slechts bij het inhalen 
gebruik maken. De bestuurders van v oertui
gen welke zich met geringe snelheid voort
beV.:egen, zijn ' steeds verplicht om aan de 
uiterste rechterzijde van de rijbaan te rij 
den. Op weggedeelten met onvoldoende zicht 
moeten de bestuurders van alle voertuigen 
gebruik maken van de uiterste rechte~zij1e 
van de rijbaan. De bepalingen van d1t hd 
zijn ook van toepassing op wegen voor een
richtingverkeer. 

(3) Bij een kruising of vereeniging van 
wegen moet het afslaande verkeer de bocht 
naar links ruim en de bocht naar rechts kort 
nemen. Bij het afslaan naar rechts of links 
dient de bestuurder met zijn voertuig van 
te voren zoo veel mogelijk het rechter, on
derscheidenlijk het linker gedeelte van zijn 
weghelft te houden. 

(4) Op w,egen, bestaande uit twee gelijk
soortige rijbanen, moeten de voertuigen ge
bruik maken van de voor hen rechts gelegen 
baan. De rijbanen worden in d e voorgeschre
ven richting gelijkgesteld met wegen voor 
eenrichtingverkcer. 

(.5) Op wegen , bestaande uit drie of meer 
van elkaar gescheiden rijbanen, mogen de 
middelste rijbanen uitsluitend worden bere
den door motorrijtuigen. 

(6) Verkeersheuvels dienen aan de rech
terzijde te worden gepasseerd. Hierop kan 
door bijzondere teekens d e aandacht worden 
gevestigd. Voor zoover verkeersheuvels voor
zien zijn van verkeerszuilen met groene vlak
ken naar de verkeersrichting toegekeerd, 
mogen deze verkeersheuvels door motorrij
tuigen zoowel aan den rechter- als aan den 
linkerkant worden gepasseerd. 

Artikel 9. 
Snelheid.. 

(r) De maximum snelheid bedraagt: 
1) binnen de bebouwde kom: 
voor alle motorrijtuigen 
40 km per uur; 
2) buiten de bebouwde kom, alsmede op 

wegen, waarop het bord ·,,Autoweg" volgens 
figuur 74 is geplaatst: 

a) voor personenauto's, ingericht voor 
het vervoer van ten hoogste acht personen 
met inbegrip van den bestuurdcr, alsmede 
voor motorrijwielen met of zonder zijspan, 

80 km per uur; 
b) voor alle andere motorrijtuigen 
60 km per uur. 
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(2) Ongeacht de in het eerste lid ge
noemde beperkingen dient de bestuurder met 
een zoodanige snelheid te rijden, dat hij te 
allen tijde in staat is om aan zijn verplich
tingen in het verkeer te voldoen, daaronder 
begrepen het tijdig doen stilstaan van het 
voertuig, indien zulks noodig is. Dit geldt in 
het bijzonder voor weggedeelten, waar niet 
voldoende zicht is, en bij gelijkvloersche 
spoorwegovergangen. 

(3) Het inslaan van een hoofdweg of het 
oversteken daarvan dient met matige snel
heid te geschieden. 

(4) Indien bij tramhaltes de passagiers 
op de rijbaan in- en uitstappen, mag men 
slechts met matige snelheid en op zoodani.
gen afstand voorbijrijden, dat er geen_ ge".aar 
voor de passagie rs ontstaat; zoo nood,g d1ent 
de bestuurder stil te houden. 

Artikel 10. 

Uitwijken en inhalen. 
(1) M en is verplicht naar rechts uit te 

wijken en links in te halen. De bestuurder 
van een voertuig, dat wordt ingehaald, mag 
zijn snelheid niet verhoogen. 0~ w~ggede_el
ten waar niet voldoende z1cht 1s, 1s het m
hal~n verboden. Deze bepalingen zijn even
eens van toepassing op wegen voor eenrich
tingverkeer. 

(2) Indien er geen ruimte is om uit te 
wijken, dient degene terug te rijden, voor 
wien dit - gezien de omstandigheden -
het minste bezwaar oplevert. 

(3) Elk weggedeelte, waarop slechts een 
of meer bepaalde verkeerscategorieen zijn 
toegelaten, wordt, wat betreft het uitwijken 
en inhalen, beschouwd als een afzonderlijke 
weg. 

(4) Voor voertuigen, welke la ngs spoor
staven worden voortbewogen, moet naar 
rechts worden uitgeweken, terwijl m en deze 
voertuigen rechts dient in te halen. Indien 
de ruimte tusschen zoodanig voertuig en den 
zijkant van de rijbaan ontoereikend is, mag 
men naar links uitwijken en links inhalen. 
Op wegen voor eenrichtingverkeer mogen 
voertuigen, a ls bovenbedoeld , rechts en links 
worden ingehaald. 

Artikel 11. 

Teeken van richtingverandering en 
stopteeken. 

(1) Hij, die van richting wenscht te ver
anderen dan wel wenscht te stoppen, geeft 
tijdig en op duidelij ke wijze blijk van zijn 
voomemen daartoe. Dit is niet van toepas
sing op voetgangers en niet op trams, zoo
lang de trams niet van mechanische richting
wijzers zijn voorzien. Het blijk geven van 
bedoeld voomemen ontheft niet van de ver
plichting voorzichtigheid te betrachten. 

(2) Voor zoover bij voertuigen voor het 
aanwijzen van richtingverandering en van 
het stoppen het gebruik van een mechanisch 
toestel is voorgeschreven, d ienen de bestuur
ders van deze voertuigen daarvan gebruik te 
maken. Bij tijdelijke storingen moeten de 
teekens op een andere passende wijze wor
den gegeven. 

I 
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Artikel 12. 

W aarschuwingssi gnalen. 
(1) De bestuurder van een voert uig is 

verplicht weggebruikers, die aan gevaar 
blootstaan, door het geven van signalen op 
de nadering van zijn voertuig opmerkzaam 
te maken. Het geven van waarschuwingssig
nalen uit anderen hoofde - in het bijzonder 
om zelf op een roekelooze wijze te kunnen 
blijven rijden - of meer dan noodig is, is 
verboden. Hij, die · wenscht in te halen, mag 
zulks door het geven van signalen te kennen 
geven. • 

(2) Het geven van signalen moet word~n 
gestaakt, indien dieren daardoor onrusttg 
worden. 

(3) De waarschuwingssignalen dienen in 
d en vorm van geluidssignalen te worden ge
geven. In de plaats daarvan mag men bij 
duistemis door het knipperen m et de kop
lampen Jichtsignalen geven, mits deze tee
kens duidelijk kunnen worden waargenomen 
en andere weggebruikers er niet door kun
nen worden verblind. 

Artikel 13. 

Het recht van voorrang. 
\ 1) Bij kruisingen en vereenigingen van 

wegen heeft de gebruiker van den hoofdweg 
den voorrang. Als hoofdwegen worden aan
gemerkt: 

1) hoofdverkeerswegen; 
2) voorts bij bepaalde kruisingen en 

vereenigingen van wegen: wegen, waar, ter 
plaatse van de kruising of vereeniging, op 
den zijweg een op de punt staande driehoek 
volgens figuur 72 (Jet op het verkeer op den 
hoofdweg, dat voorrang heeft) of volgens fi
guur 73 (halt en let op het verkeer op d~n 
hoofdweg, dat voorrang heeft) geplaatst _,s; 

3) verharde wegen ten opzichte van met 
verharde wegen. 

(2) Op kruisingen en vereeniging~~ van 
wegen van gelijke rangorde heeft h1J , die 
van rechts komt, den voorrang, met dien ver
stande, dat motorrijtuigen en voertuigen, 
welke Jangs spoorstaven worden voortbewo
gen, den voorrang hebben boven andere weg
gebruikers. Motorrijtuigen en voertuigen, 
welke Jangs spoorstaven worden voortbewo
gen, worden, wat den voorrang betreft, aan 
elkander gelijkgesteld, met dien verstande, 
dat men rekening dient te houden met de 
omstandigheid, dat laatstbedoelde voertui 
gen niet kunnen uitwijken en moeilijker tot 
sti lstand zijn te brengen. 

(3) De voorr_angs?epalingen, ve~at . in 
de leden I en 2, z1J n met van toepassmg, m 
dien in een bepaald geval door middel van 
verkeerslantaarns een andere regeling wordt 
getroffen. _ _ 

(4) Indien een weggebru,ker het z1ch 
Jangs denzelfden weg voortbewegend verkeer 
wenscht te kruisen, dient hij de hem te ge
moet rijdende voertuigen, van welken aard 
ook, indien deze hun richting bewaren, te 
Jaten voorgaan, 66k bij kruisingen en ver
eenigingen van wegen. In dit verband wordt 
een weg, bestaande uit verschillende van el-
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kander gescheiden rijbanen, als een weg be
schouwd. 

(5) De verkeerspolitie bepaalt, welke 
wegen hoofdverkeerswegen zijn. 

Artikel 14. 

Voertuigen, welke in colonne rijden. 
Bij het rijden jn colonne buiten de be

bouwde kom door voertuigen, ingericht voor 
goederenvervoer, mogen colonnes van vracht
auto's geen grooter lengte hebben dan 50 m, 
terwijl de lengte bij colonnes van bespannen 
vrachtwagens niet meer dan 25 m mag zijn. 
Tusschen gelijksoortige colonnes onderling 
dienen dezelfde afstanden te worden gehand
haafd. 

Artikel 15. 
Stoppen. 

(1) De bestuurder van een voertuig dient 
op een dusdanige wijze te stoppen, dat het 
verkeer niet gehinderd of in gevaar wordt 
gebracht. 

(2) Voertuigen mogen binnen de be
bouwde kom alleen aan de rechterzijde van 
den weg, en we! in de richting van het ver
keer, s'toppen. Indien er aan de rechterzijde 
spoorstaven aanwezig zijn , mag aan den lin
kerkant worden stilgehouden. 

(3) Op wegen voor eenrichtingverkeer 
mag aan de rechter- en aan de Jinkerzijde 
worden gestopt. 

Artikel 16. 
Parkeeren. 

(1) Het parkeeren (het doen of laten 
staan van voertuigen, voor zoover dit niet 
uitsluitend geschiedt voor in- of uitstappen 
dan we! laden of lossen) is niet toegestaan: 

1) op plaatsen, waar <lit bli_ikens de van 
overheidswege geplaatste verkeersteekens 
(zie bijlagen, figuren 60 tot en met 66 en 75) 
uitdrukkelijk is verboden; 

2) op nauwe weggedeelten en waar geen 
voldoende zicht is, alsmede in scherpe boch
t en; 

3) binnen 10 m v66r of na kruisingen of 
vereenigingen van wegen of halteborden van 
openbare vervoermiddelen. De afstand wordt 
bij kruisingen en vereenigingen van wegen 
gerekend vanaf den hoek, waar de rij baan
kanten elkander raken; 

4) naast verkeersheuvels; 
5) voor de in- of uitritten van perceelen; 
6) op de middelste van drie of meer van 

elkander gescheiden rijbanen van een weg; 
7) binnen de ruimte , welke door het 

railverkeer wordt ingenomen. 
(2) Behalve de ruimte, welke voor het 

parkeeren op den weg is toegestaan, worden 
als openbare parkeerplaatsen alleen aange
merkt de parkeerplaatsen, welke vanwege de 
verkeerspolitie door een officieel bord vol 
gens figuur 76 zijn gekenmerkt. 

Artikel 17. 
In- en uitrijden. 

Het in- of uitrijden van erven dient door 
den bestuurder op zoodanige wijze te ge
schieden, dat de veiligheid van het verkeer 
op den weg niet in gevaar wordt gebracht. 
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Artikel 18. 

Laden en /assen . 

(1) Voertuigen behooren op den weg al
leen te worden geladen of gelost, indien dit 
elders niet zonder ernstige bezwaren kan ge
schieden. 

(2) Het laden en !assen op den weg dient 
zonder vertraging te geschieden. 

Artikel 19. 

De lading van het voertuig. 

(1) De lading van een voertuig dient 
zoodanig te zijn gestuwd, dat niemand er 
gevaar door loopt, aan niemand schade wordt 
berokkend, of in hooger mate dan onvennij
delijk is, overlast wordt aangedaan. De la
ding mag de bedrijfszekerheid van het voer
tuig niet verminderen; zulks geldt eveneens 
voor het vervoer van personen wat hun ac
commodatie en hun gedrag gedurende den rit 
betreft. 

(2) D e lading mag niet breeder zijn dan 
2.40 m , op B-wegen, welke door een bard 
volgens figuur 54 als zoodanig zijn •aange
duid, niet breeder dan 2.10 m . Het op zij uit
steken van losse stangen of pale n , van hori
zontaal liggende platen of andere moeilijk te 
onderscheiden voorwerpen is verbode n. 

(3) Bij naar achter uitstekende lading 
moet het buitenste einde door een roode vlag 
(afmetinge n ten minste 20 X 20 cm), bij 
duisternis of dichten mist door ten minste 
een roode lantaarn warden aangeduid. De 
vlaggen of de lantaarns moge n op geen groo
ter hoogte dan 125 cm boven d e n beganen 
grand warden aangebracht. Indien bevesti
ging aan de lading zelf niet mogelijk is, die
nen er doeltreffende maatregelen tot beves
tiging op de vereischte hoogte te warden ge
nomen. 

(4) De hoogte van voertuig en lading te 
zamen mag niet meer dan 3.50 m bedragen. 
D e lengte van voertuig met aanhangwa
gen (s) en lading te zamen mag niet meer 
dan 22 m, de lengte van het voertuig met 
inbegrip van de lading niet meer dan 14 men 
de lengte van een trekker met oplegger, met 
inbegrip van de lading, niet meer dan 18 m 
bedragen . 

Artikel 20. 

Het onbeheerd laten staan van voertuigen. 
(1) Bij het verlaten van het voertuig 

dient de bestuurder de noodige maatregelen 
te nemen ter voorkoming van ongevalle n en 

r verkeersbelemmeringen. 
(2) In het bijzonder zijn hier de artike

len 28 (wagens) en 30 (motorrijtuigen) van 
toepassing. 

Artikel 21. 

De verlichting van het voertuig. 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 29, 
geldt voor voertuigen bij duisternis of dich
ten mist hetgeen omtrent de verlichting is 
bepaald in de Motor- en Rijwielwet en in de 
op grand daarvan uitgevaardigde uitvoe
~ingsvoorschriften. 
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Titel 2. 

Bijzondere bepalingen voor het verkee r 
met voertuigen. 

A. W i e I r ij d e r s. 

Artikel 22. 

Het berijden 1,an rijwie/en. 
(1) H et is verboden het stuur onder het 

rijden met beide handen los te laten of de 
voeten van de trappers te nemen. 

(2) H et blijve n rijden naast een ander 
voertuig dan een rijwiel, in het bijzonder 
naast een tram, alsmede het zich laten voort
trekken door zulk een ander voertuig, is ver
boden. 

Artikel 23. 
Het gebruik van rijwie/paden. 

(1) Wielrijders moeten gebruik maken 
van de bestaande rijwielpade n. 

(2) Indien wielrijders, komende van een 
rijwielpad, de rijbaan oprijden, dienen zij ter 
dege rekening te houden met het overige ver
keer. 

Artikel 24. 

Het rijden achter en naast elkander. 
Wielrijders mogen niet met rneer dan twee 

personen naast elkander rijden. Zij rnoelen 
achter elkaar rijden, indien het verkeer an
ders zou warden belemrnerd of in gevaar ge
bracht. lnhalen mag in den regel slechts ge
schieden door een wielrijder. Er mag echter 
door twee wielrijders naast elkaar warden 
ingehaald, wanneer het verkeer hierdoor niet 
wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

Artikel 25. 

Het rijden door wielrijders in gesloten 
formatie. 

Indien door meer dan vijftien wielrijders 
in gesloten forrnatie en onder leiding wordt 
gereden, mogen zij twee aan twee naast el
kander blijven rijden en - oak bij aanwezig
heid van rijwielpaden - van de rijbaan ge
bruik rnake n, tenzij op de rijbaan het bard 
,,Autoweg" ·volge ns figuur 74 is aangebracht. 

Artikel 26. 

Vervoer van personen en voorwerpen. 
(1) Op rijwielen met een zitplaats rnogen 

door den berijder geen andere personen war
den vervoerd. Kinderen beneden d e n leef
tijd van tien jaren rnogen uitsluitend door 
een volwassen persoon warden vervoerd, en 
slechts dan, wanneer het rijwiel is voorzien 
van een daarvoor geschikte zitplaats en de 
berijder daardoor niet wordt gehinderd. 

(2) Voorwerpen mogen door wielrijders 
slechts warden vervoerd , indien dezen daar
door in hun vrijheid van beweging niet war
den belernmerd of andere personen of zaken 
daardoor n iet aan gevaar warden blootge
steld. 

Artikel 27. 

Gebruik van aanhangwagens en geleiden 
van dieren. 

(1) Bij rijwielen op niet meer dan twee 
wielen mag slechts van een aanhang- of zij-

• 
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spanwagen worden gebruik gemaakt, indien 
deze vast met het rijwiel is verbonden. 

(2) Het vastmaken van handwagens aan 
rijwielen, alsmede het voorttrekken van 
handwagens of het geleiden van dieren door 
een op een rijwiel gezeten berijder, is ver
boden. 

B. Wagens. 
Artikel 28. 

(r) De bestuurder van een bespannen 
wagen mag den wagen slechts dan gedurende 
eenigen tijd op straat onbeheerd laten staan, 
indien de trekdieren afgekoppeld en kort 
aangebonden zijn ; bij wagens met twee trek
dieren bespannen behoeven de dieren slechts 
aan den binnenkant te worden afgekoppeld. 

(2) Onbespannen wagens mogen bij duis
ternis of dichten mist niet op den weg wor
den achtergelaten. Indien, bij wijze van uit
zondering, tegen de verwijdering van den 
wagen overwegende bezwaren bestaan, moet 
de disselboom hetzij er van worden afge
haald, hetzij worden opgezet. 

C. M o t o r r ij t u i g e n. 

Artikel 29. 
Het gebruik van verlichtingsinstallaties~ 
(r) De bestuurder van een motorrijtuig 

is verplicht de koplichten tijdig te ,,dimmen", 
indien de veiligheid van het verkeer op of 
naast den rijweg, vooral t en opzichte van 
te gemoet komende weggebruikers, dit ver
eischt. Deze verplichting is ten opzichte van 
voetgangers slechts van t oepassing, indien 
dezen in gesloten gelederen marcheeren. Bij 
het stilstaan voor een gelijkvloerschen spoor
wegovergang moet steeds worden ,,gedimd". 

(2) D e stadslichten mogen worden ge
bruikt om de positie van het m otorrijtuig bij 
stilstand aan te duiden. Indien de rijweg 
door andere lichtbronnen voldoende is ver
licht, mag men met de stadslichten rijden. 

(3) H et gebruik van richtlichten is toe 
gestaan, mits deze slechts tijdelijk en niet 
v oor de verlichting van de rijbaan worden 
gebruikt. 

Artikel 30. 
Het onbeheerd Jaten staan van motor

rijtuigen . 
Bij het verlaten van het motor rijtuig d ie

nen door den bestuurder , ter voorkoming van 
het onbevoegd gebruik maken van h et mo
torrijtuig, de doorgaans te dien behoeve aan
wezige beveiligingsinrichtingen in werking te 
worden gesteld. 

D . 0 p e n b a r e v e r v o e r m i d d e I e n. 

Artikel 3x. 
(r) Personen, die gebruik wenschen te 

maken van een openbaar vervoermiddel, die
nen dit vervoermiddel op de voetpaden of 
een verkeersheuvel, tevens halte zijnde, of 
- bij gebrek aan een voetpad en verkeers
heuvel tevens halte - aan den uitersten 
rand van de rijbaan af te wachten. 

(2) De passagiers mogen binnen de be
bouwde kom alleen bij de haltes van een 
openbaar vervoermiddel in- of uitstappen. 
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Het op- of afspringen gedurende den rit is 
verboden. 

(3) Het is verboden in openbare ver
voermiddelen naar buiten te leunen, of daar
uit eenig voorwerp te werpen dan wel eenig 
voorwerp naar buiten te laten uitsteken. 

AFDEELING III. 

He t v o et ganger s v erk e er. 

Artikel 32. 

Door voetgangers te volgen gedragslijn. 
( r) Voetgangers moeten in beginsel van 

de voetpaden gebruik maken. 
(2) Rijbanen en andere , niet voor het 

voetgangersverkeer bestemde weggedeelten, 
moeten langs den kortsten weg en haaks op 
de v erkeersrichting voorzichtig en zonder 
onderbreking worden overgestoken. Weg
kruisingen met als zoodanig aangeduide 
oversteekplaatsen moeten op de aangegeven 
punten, andere kruispunten uitsluitend in 
een rechten hoek ten opzichte van de rij ba
nen worden overgestoken. Voetgangers die
nen binnen afzettingen door middel van tou
wen, kettingen of van anderen aard te blij
ven. 

(3) Het blijven staan op hoeken van 
straten is verboden, indien daardoor het ver
keer wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

(4) H et bepaalde bij de leden 2 en 3 is 
niet van toepassing op wegen, welke voor 
het verkeer met voertuigen zijn gesloten. 

(5) Bij het vervoeren van voorwerpen, 
waardoor het voetgangersverkeer belem
mer.d of in gevaar zou kunnen worden ge
bracht, dienen voetgangers gebruik te ma
ken van den uitersten rechterkant van de 
rijbaan, waarbij zij echter behoorlijk reke
ning m oeten houden m et het rijdend verkeer. 

(6) K inderwagens, welke overeenkom
stig hun bestemming worden gebruikt, en 
invalidenwagentjes, welke door menschelijke 
kracht worden voortbewogen, mogen op de 
voetpaden worden voortgeduwd. 

Artikel 33 . 

M archeerende colonne;;. 
(r) In gesloten gelederen marcheerende 

colonnes moeten op bruggen uit den pas loo
pen. Marschmuziek is op bruggen niet toege
staan. Colonnes van eenigszins belangrijke 
lengte moeten op behoorlijke afstanden tus
schenruimten openlaten om het overige ver
keer door te laten. 

(2) Bij duistemis of dichten mist moe
ten ter aanduiding van gesloten colonnes ten 
opzichte van hun breedte en lengte lantaams 
worden m edegevoerd, waarvan de voorste 
naar voren een wit of geelachtig en de ach
terste naar achteren een rood licht uitstra
len, en welke door den linker en den rechter 
v leugelman van het eerste en van het laatste 
gelid worden gedragen. D e aanduiding van 
colonnes m ag eveneens geschieden door lan
taarndragers, die v66r en achter de colonne 
marcheeren. D e aanduidin g door middel van 
vooroprijdende voertuigen wordt alleen toe
gestaan, indien aan de bestuurders van t e 
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gemoet komende voertuigen te kenne'n wordt 
gegeven, dat de vooroprijdende voertuigen 
g~volgd worden door een gesloten colonne. 
Ingeval een door verlichting aan te duiden 
marcheerende colonne in verschillende dui
delijk van elkander geschieden afdeelingen 
is gesplitst, dient elke afdeeling op de aan
gegeven wijze te worden aangeduid. De voor
schriften van dit lid zijn niet van toepassing 
op gesloten colonnes, welke door andere 
lichtbronnen in voldoende mate worden ver
licht. 

(3) Schoolklassen behooren gebruik te 
maken van de voetpaden. B ij gebruikmaking 
van de rijbaan worden zij beschouwd als ge
sloten colonnes. 

AFDEELING IV. 

B e p a 1 i n g e n v o o r r u i t e r s. 
Artikel 34. 

(r) Bij aanwezigheid van een ruiterpad 
dienen ruiters daarvan gebruik te maken. 

(2) Een ruiter mag niet meer dan twee 
paarden aan de hand medevoeren. Bij duis
ternis of dichten mist mogen paarden op niet 
voldoende verlichte wegen niet aan de hand 
worden medegevoerd, tenzij zij beveiligd zijn 
overeenkomstig artikel 35, lid 5. 

(3) Op ruiters zijn eveneens van toepas
sing de bepalingen voor het verkeer met 
voertuigen, met uitzondering van de bepa
lingen in zake de verlichting. Ruiters, die bij 
duisternis of dichten mist van de rijbaan ge
bruik maken, dienen afzonderlijk achter el
kander te rijden, t enzij z ij op dezelfde wijze 
als gesloten colonnes zijn beveiligd of door 
andere lichtbronnen in voldoende mate zijn 
verlicht. 

AFDEELING V. 

G e I e i d e n e n v o o r t d r ij v e n 
van dieren. 

Artikel 35. 
(r) Rij- en trekdieren en vee moeten in 

het verkeer een geschikten bestuurder of ge
leider hebben, die in voldoende mate invloed 
op deze kan uitoefenen. Voor het gebruik 
onder den zadel of als trekdieren mogen op 
den weg alleen dieren worden gebezigd, wel
ke voor het verkeer geschikt zijn. Indien 
blijkt, dat een dier daartoe ongeschikt is, 
dient de verkeerspolitie het gebruik van dat 
dier te verbieden of aan voorwaarden te bin
den. 

(2) Bij het geleiden van rij- en trekdie
ren en bij het geleiden of het drijven van vee 
dient behoorlijk rekening te worden gehou
den met het overig verkeer. 

(3) Vee mag slechts op den berm, en, 
indien er geen berm is, slechts op de rijbaan 
worden geleid of gedreven. H et dient te wor
den begeleid door een voldoend aantal ge
schikte drijvers. 

(4) P aarden mogen slechts aan elkaar 
gekoppeld worden geleid. Op elk viertal 
paarden moet t en minste een geleider aan
wezig zijn. 

(5) Bij het geleiden of drijven van vee 
bij duisternis of dichten mist dienen , aan 
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het begin en het einde van het transport, 
lantaarns, welke een helder wit of geelachtig 
licht uitstralen, te worden medegevoerd. B ij 
het geleiden van paarden kan met een lan
taarn worden v olstaan. 

AFDEELING VI. 

Beveili gi n g van het verkeer. 

Artikel 36. 
Verkeersbelemmeringen en medevoeren 

van zeisen. 
(r) H et is verboden voorwerpen op den 

weg te brengen of daarop te laten liggen, in
dien daardoor de vrijheid of de veiligheid 
van het verkeer wordt belemmerd of het ver
keer in gevaar wordt gebracht. Hij, die voor 
de verkeersstoornis verantwoordelijk is, is 
verplicht de voorwerpen onverwijld van den 
weg te verwijderen of, indien zulks niet mo
gelijk is, zorg te dragen voor een toereikende 
aanduiding, bij duisternis of dichten mist 
door rood licht. 

( 2) Ladders moeten, indien eenig dee! 
daarvan zich op of boven de rijbaan bevindt, 
worden aangeduid door middel van een roode 
vlag ter grootte vai:i ten minste 20 X 20 cm. 
Bij duisternis of dichten mist moeten de 
ladders worden verwijderd. 

(3) Het is verboden zeisen, welke niet 
afdoende beschermd zijn, op den weg te ver
voeren. 

Artikel 37. 

Het spe/en van kinderen. 
Kinderspelen, zooals : het gooien of op an

dere wijze voortbewegen van ballen of an
dere voorwerpen, touwtje springen, oplaten 
van vliegers, tollen, hoepelen, het gebruik 
van autopeds en soortgelijke voortbewegings
middelen, spelen met of op rijwielen, zijn op 
de rijbaan verboden. Het in dit lid bepaalde 
is niet van toepassing op wegen, welke voor 
doorgaand verkeer zijn gesloten. 

AFDEELING VII. 

S I o t b e p a 1 i n g e n. 

Artikel 38. 
Toe passing. 

Dit besluit geldt voor het geheele verkeer 
langs den weg, voor zoover niet voor het ver
keer op autowegen of voor bijzondere ver
keerscategorieen - in het bijzonder t en op
zichte van railverkeer, dat plaatselijk langs 
den weg is geleid - speciale voorschriften 
gelden. Dit besluit behelst, te zamen met de 
Motor- en Rijwielwet en de krachtens deze 
wet gegeven voorschri ften , bij uitsluiting de 
regeling van het verkeer langs den weg. 

Artikel 39. 
Uitzonderingen. 

(r) De artikelen 8, IO en 15 zijn niet 
van toepassing op voertuigen t en dienste van 
het ·onderhoud en de reiniging van wegen of 
van het herstel van tramwegwerken, voor 
zoover deze werkzaamheden de toepassing 
van die bepalingen niet gedoogen. Voor zoo
ver in artikel 32 het gebruik van de rijbaan 
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door· voetgangers wordt beperkt, is zulks 
niet van toepassing op personen, die belast 
zijn met het onderhoud van wegen of van 
tramrails. 

(2) Ter zake van het jagen van schepen 
door· middel van motorrijtuigen of trekdie
ren kan van de bepalingen van de artikelen 
8, leden 2 en 3, en 10, ontheffing worden ver
leend. In afwijking van het bij het Motor- en 
Rijwielreglement bepaalde moeten deze mo
torrijtuigen bij dag zijn voorzien van een 
boven het midden van den voorkant ge
plaatste paarse schij f met witten rand, ter
wijl zij bij duistemis of dichten mist op de
zelfde plaats moeten zijn voorzien van een 
haar voren paars licht uitstralende lantaarn. 
Het roode achterlicht dient te worden ver
vangen door een lantaarn, welke een wit 
licht uitstraalt. Bedoelde ontheffing wordt 
door de verkeerspolitie verleend. 

(3) D e verkeerspolitie kan volgens door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat te geven nadere voor
schriften van de overige bepalingen van dit 
besluit ontheffing verleenen. 

Artikel 40. 
Het bevoegd gezag. 

Indien door uitstel van handelen eenig ge
vaar zou kunnen ontstaan, is elke politie
instantie, alsmede elke . politie-ambtenaar, 
gerechtigd voor de plaatselijk en ter zake 
bevoegde inst~ntie der verkeerspolitie ter 
verzekering van een onbelemmerd en veilig 
verkeer handelend op te treden en voorloo
pige maatregelen te nemen. 

Artikel 41. 
Bijzondere rechten. 

(1) Op de Weermacht, de ,,Waffen-SS", 
de politie, de. brandweer, welke voor het 
blusschen van een brand is uitgerukt, en den 
arensbewakingsdienst zijn, voor zoover de 
~itoefening van de hun van overheidswege 
opgedragen taak zulks ~ordert, de bepalin
gen van dit besluit niet van toepassing. Zulks 
geldt eveneens voor den luchtbeschermings
dienst, den Technischen Noodhulpdienst en 
den arbeidsdienst, wanneer deze bij rampen 
,dienst doen. 

(2) Begrafenisstoeten en processies mo
gen alleen door de politie en door voertui
gen ten dienste van de brandweer, welke ter 
blussching van een brand uitrukt, worden 
onderbroken of op andere wijze in hun be
wegingen worden belemmerd. 

(3) Aan voertuigen, toebehoorende aan 
de Nederlandsche of Duitsche politie of 
brandweer, welke door bijzondere signalen 
-van hun nadering doen blijken, moet reeds 
bij het naderen vrije doorgang wor_den v~r
leend. Alie bestuurders van voertmgen d1e
nen zich te dien behoeve naar de rechter
zijde van den weg te begeven en aldaar tij
,delijk te stoppen. 

Artikel 42 . 
Strafbepaling. 

(1) Hij, die eenige bepaling van dit be
. sluit of van een ter uitvoering van dit be-

L. en S. 1940. 
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sluit gegeven rechtsvoorschrift overtreedt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog~ 
ste zes weken of met geldboete van ten hoo·g
ste vijfhonderd gulden. 

(2) Bij veroordeeling van een bestuur
der van een ~otorrijtuig op grond van lid 1 
kan den veroordeelde de bevoegdheid, mo
torrijtuigen te besturen; voor ten hoogste een 
jaar worden ontzegd. De laats.te drie leden 
van artikel 31 der Motor- en Rijwielwet zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

(3) De bij lid 1 strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 43. 

Aanvul/ende bepalingen. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat stelt de voorschriften, 
noodig voor de uitvoering van dit_ besluit, 
vast. ' 

Artikel 44. 

Buitenwerkingstelling van andere 
bepalingen. 

(1) De volgende bepalingen van de Mo0 

tor- en Rijwielwet worden buiten werking 
gesteld: 

de artikelen 5, 6, 7, 21, 22, onder a, 23 
en 36. 

(2) De volgende bepalingen van het Mo
tor- en Rijwielreglement worden buiten wer-
king gesteld: . 

de artikelen 3, 3bis, 3ter, 5, 6, 6bis, 6ter; 7, 
8 , 9, 10, 1obis, 11, 11bis, 11ter, xxquater, 
11quinquies, 16, lid 12, 19, 19bis, 23, 25, 27, 
27bis, 27ter, 42, onder n, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 72ter, 72quater en 72quinquies. 

Artikel 45. 

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen. 
(1) Dit besluit treedt twee maanden na 

afkondiging in werking. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Wegen

verkeersregeling''. 
(3) De beschikkingen, welke bij de in

werkingtreding van dit besluit op grond van 
de bestaande voorschriften waren genomen 
en door teekens zijn aangeduid, moeten wor
den nageleefd. De verouderde verkeerstee
kens moeten uiterlijk 31 Decemher 1942 door 
de in dit besluit vervatte teekens worden 
vervangen. 

(4) De bijzondere voorschriften betref
fende de verduisteringsmaatregelen blijven 
onverminderd van kracht. 

's-Gravenhage, 16 September 1941. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 8 October z94z.) 

Verkeersteekens en verkeerslnstallatles. 

A. Uiterlijk en beteekenis. 
I. De door politie-ambtenaren t er re-

II. 
III. 
IV . 

geling van het verkeer te geven tee
kens. 
Waarschuwingsteekens. 
Gebods- en verbodsteekens. 
Aanwijzingsteeken~ 
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B. Inrichting. 
C. Plaatsing en wijze van aanbrengen. 
D. Afbeeldingen van verkeersteekens. 

(Voor afbeeldingen zie Staatsblad.) 

A. 
Verkeersteekens en verkeerslnstallatles, 

A. UITERLIJK EN BETEEKENIS. 
I. De door politie-ambtenaren ter regeling 

van het verkeer te geven teekens. 
(Figuren 1 t /m 9) 

Figuren 1 t /m 3. 
In de richting van het verkeer: ,,Door- . 

rijden"; 
dwars op de rich ting van het verkeer: 

,,Halt". 
Figuur 4. 

Voor weggebruikers: 
in de tot dusver stopgezette richting: 

,,Let op"; 
in de tot dusver vrije richting: ,,Halt"; 
die zich op een kruispunt bevinden: 

,,Kruising vrijmaken". 
Figuren 5 en 6. Wenk ter versnelling van 

het van links (figuur 5) of het van rechts 
(figuur 6) komend verkeer. 

Figuren 7 en 8. Wenk voor langzamer rij- , 
den voor het verkeer, dat den politie-amb
tenaar van voren (figuur 7) of van achte
ren (figuur 8) nadert. 

Figuur 9. D raaibord voor de verkeersrege
ling. 

Dit bord wordt door een politie-ambte
naar bediend. 

Gezien in de richting van het verkeer 
beteekent: 

een rood vlak met wit opschrift ,,Halt": 
,,Halt"; 

een groen vlak: ,,Doorrijden". 

II. Waarschuwingsteekens. 
(Figuren IO t /m 27) 

(1) Waarschuwingsteekens mogen slechts 
worden aangebracht op werkelijk gevaarlijke 
plaatsen; binnen de bebouwde kom slechts 
op bijzonder gevaarlijke plaatsen, welker ge
vaarlijkheid niet vanzelf blijkt. Binnen de 
bebouwde kom dient de afstand van de waar
schuwingsteekens tot de plaats, waarop zij 
betrekking hebben, in den regel korter te 
zijn dan buiten de bebouwde kom. De bor
den moeten zoodoende 1 50 tot 2 50 m v66r 
de door hen aangewezen, gevaarlijke plaats 
worden aangebracht. lngeval bij wijze van 
uitzondering een waarschuwingsteeken op 
belangrijk kleineren afstand van de gevaar
lijke plaats is aangebracht, dient deze af
stand in meters op een onder het waarschu
wingsteeken geplaatst rechthoekig wit bord 
met zwarte cijfers te worden vermeld. Indien 
een waarschuwingsteeken, bij het in acht ne
men van den vereischten afstand tot de aan 
te wijzen gevaarlijke plaats (bijv. een spoor
wegkruising), v66r een wegsplitsing moet 
worden geplaatst, wordt onder dit teeken een 
wit, rechthoekig bord aangebracht, voorzien 
van een zwarten pijl, welke in de richting 
van de gevaarlijke plaats wijst. Indien het 

eken ,,let op ~ verkeer op den hoofdweg, 
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dat voorrang heeft" (figuur 72) is opgesteld, 
zal de nabijheid van een kruising niet afzon
derlijk door het teeken ,,gevaarlijke wegkrui
sing" (figuur 14) worden kenbaar gemaakt. 

(2) Waarschuwingsteekens voor een 
spoorwegkruising worden niet geplaatst, in
dien de weg wordt gekruist door aftakspoor, 
veldspoor of door voertuigen op rails , welke 
niet door mechanische kracht worden voort
bewogen. Waarschuwingsteekens volgens de 
figuren 11, 15, 16, 21 t /m 24 worden v66r 
tramkruisingen slechts geplaatst, indien de 
tramrails zich bevinden buiten het gedeelte 
van den weg, waarop het verkeer plaats 
vindt. Indien er z.g. Andreas-kruisen zijn ge
plaatst (figuren 21 t/m 24), behoeven 
spoorwegkruisingen of tramkruisingen niet 
door borden volgens figuur 16 te worden aan
geduid. Gevaarlijke tramkruisingen worden 
aangeduid door teekens volgens figuur 11 . 
Dit teeken kan binnen de bebouwde kom· 
worden vervangen door het bord volgens fi
guur 10, voorzien van een rechthoekig, wit 
aanvullingsbord ,,Tram", terwijl buiten de 
bebouwde kom een bord volgens figuren 2 1 

t/m 24, voor zoover noodig voorzien van een 
v66rwaarschuwingsbord volgens figuur 16, 
kan worden gebezigd. 

(3) Ter aanduiding van gelijkvloersche 
spoorwegkr uisingen kunnen bovendien aan 
weerszijden van de rijbaan driehoekige waar
schu.wingsteekens (figuren 17 of 18) en drie 
bij elkaar behoorende bakens (figuren 1 7 
tlm 20) zijn opgesteld. De driehoekige waar
schuwingsteekens zijn bevestigd op de ba
kens , welke op een afstand van ongeveer 
240 m van de spoorwegkruising zijn geplaatst 
en voorzien van drie schuine, roode strepen 
op een zwartgerand, wit vlak. Op een afstand 
van ongeveer 160 m en van ongeveer 80 m 
v66r de spoorwegkruising staan aan beide 
zijden van den weg bakens met twee c.q. een 
schuine roode streep op een zwartgerand, 
wit vlak. De schuine strepen bestaan uit 
roode reflectoren en loopen, van den weg 
uit gezien, in een hoek van 30° met de wa
terpaslijn naar buiten. Op de links van den 
weg geplaatste bakens worden in plaats van 
roode witte reflectoren aangebracht, welke 
boven de roode strepen worden aangebracht. 
De bovenkant van de bakens, welke niet van 
de driehoekige waarschuwingsteekens zijn 
voorzien, loopt evenwijdig met de schuine 
strepen, Indien door plaatselijke omstandig
heden het aanbrengen der bakens op afstan
den tot de spoorwegkruising dient te geschie
den, welke in belangrijke mate van de nor
male afstanden van resp. 240, ,60 en 80 m 
afwijken, wordt deze afstand boven de 
schuine strepen door zwarte cijfers in meters 
aangegeven. 
Figuur 10. Algemeen gevaarsteeken. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Onder het bord kan een rechthoekig, wit 
bord worden aangebracht, waarvan de 
lengte gelijk is aan de basis van den drie
hoek, en waarop in zwarte letters een na
dere aanduiding van het gevaa ·s aange
bracht (bijv. ,,Brug"). 
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Figuur II. Gevaarlijke tramkruising. 
Bij het naderen van een tram worden 

het op een donkeren achtergrond aange
brachte woord ,.Tram", alsmede de roode 
omlijsting en de roode balk als knipper
licht in werking gesteld. H et teeken wordt 
binnen de bebouwde kom in de onmiddel
lijke nabijheid van de kruising, buiten de 
bebouwde kom op een afstand van ten 
hoogste 25 m v66r de kruising geplaatst. 

Figuur 12. Uitholling overdwars. 
Kleur : wit, met rooden rand en zwart 

teeken. 
Figuur 13. Gevaarlijke bocht. 

Kleur : wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 14. Gevaarlijke wegkruising. 
Kleur: wit, met rooden rand en zwart 

teeken. 
Figuur 15. Bewaakte overweg. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 16. Onbewaakte overweg. 
Kleur : wit, met rooden rand en zwart 

teeken. 
Figuren 1 7 tlm 20. K enteekens voor over

wegen. 
Figuur 17. Van drie strepen voorziene ba

ken, links geplaatst voor onbewaakten 
overweg. 

Figuur 18. Van drie strepen voorziene ba
ken, rechts geplaatst voor bewaakten over
weg. 

Figuur 19. Van twee strepen voorziene ba
ken, links geplaatst. 

Figuur 20. Van een streep voorziene baken, 
rechts geplaatst. 

Figuren 21 tlm 24. Andreas-kruisen, ter 
aanduiding van spoorweg- en tramkrui
singen. 

Kleur: rood en wit. 
De borden worden op een afstand van 

ten hoogste 10 m v66r den overweg ge
plaatst. Buiten de bebouwde kom kan een 
bord volgens figuren 15 en 16 als v66r
waarschuwingsbord worden aangebracht. 

Figuur 2 I. Overweg met enkel spoor. 
Figuur 22. Overweg met dubbel spoor. 
Figuur 23. Overweg met enkel spoor, voor-

zien van knipperlicht. 
Figuur 24. Overweg met dubbel spoor, 

voorzien van knipperlicht. 
Figuren 25 tlm 27. Knipperlichten voor 

spoorweg- en tramkruisingen. 
Op onbewaakte overwegen kan worden 

gebruik gemaakt van knipperlichten. E en 
wit knipperlicht beteekent ,,doorrijden" ; 
een rood knipperlicht (met dubbele fre 
quentie) duidt het naderen van een t rein 
aan; een oranjekleurig, niet knipperend 
licht geeft te kennen, dat de knipperlich
ten buiten werking zijn gesteld. 

III. Gebods- en verbodsteekens. 

(Figuren 28 tlm 75) 
(1) Indien een verkeersverbod slechts 

geldt voor bepaalde tijden en zulks niet uit 
het verkeersteeken zelf blijkt , wordt zulks 
door zwarte letters op een onder het ver-
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keersteeken aangebracht rechthoekig, wit, 
klein bord vermeld. 

(2) Een 20 cm- of een 30 cm-bord (zie 
onder B) kan als herhalingsteeken achter een 
60 cm-bord worden gebezigd. 
Figuur 28. Verboden voor alle voertuigen, 

rij- en trekdieren en vee. 
Kleur: wit met rooden rand. 
Indien het verkeer slechts in een rich

ting is verboden, wordt gebruik gemaakt 
van het bord volgens figuur 29. 

Figuur 29. Verboden in een richting voor 
alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee 
( eenrichtingverkeer). 

Kleur : rood, met witten dwarsbalk. 
Indien het verkeer in beide richtingen is 

verboden, wordt gebruik gemaakt van het 
bord volgens figuur 28. 

Figuur 30. Verboden voor motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen. 

Kleur : wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 31. Verboden voor motorrijtuigen 
op twee wielen. 

Kleur : wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 32. Verboden voor rijwielen. 
Kleur: wit, met rooden rand en zwart 

teeken. 
Figuur 33. Verboden voor bespannen wa

gens. 
Kleur : wit, met rooden rand en zwart 

teeken. 
Figuur 34. Verboden voor handwagens. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 35. Verboden voor rij- en trekdieren 
en vee. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 36. Verboden voor motorrijtuigen, 
waardoor een of meer aanhangwagens wor
den voortbewogen. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwart 
teeken. 

Figuur 37. Verboden voor alle motorrijtui
gen. 

Kleur: wit, met rooden rand en rooden 
dwarsbalk, zwarte teekens. 

Figuur 38. Verboden voor motorrij tuigen 
op twee wielen en voor rijwielen. 

Kleur: wit, met rooden rand en rooden 
dwarsbalk, zwarte teekens. 

Figuur 39. Verboden voor alle motorrijtui
gen en voor rijwielen. 

Kleur: wit, met rooden rand en roode 
dwarsbalken, zwarte teekens. 

Figuur 40. Verboden voor bespannen wa
gens en handwagens. 

Kleur : wit, met rooden rand en rooden 
dwarsbalk, zwarte teekens. 

Figuur 41. Verboden voor bespannen wa
gens en handwagens, alsmede voor rij- en 
trekdieren en vee. 

Kleur: wit, met rooden rand en roode 
dwarsbalken, zwarte teekens. 

Figuur 42 . Rijwielpad. Verplicht gebruik 
voor wielrijders. Verboden voor alle andere 
weggebruikers. 

Kleur: donkerblauw met wit teeken. -----
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Figuur 43. Voorzijde van een verkeerszuil, 
welke door het verkeer aan den rechter
kant moet worden gepasseerd. 

Kleur van den cirkel: donkerblauw. 
Kleur van den pijl en van de rechthoe

ken: wit. 
Figuur 44. Achterzijde van de in figuur 43 

afgebeelde verkeerszuil. 
Kleur van het vierkant en van de recht

hoeken: wit. 
Figuur 45. Voorzijde van een ver~eer~~uil, 

welke door motorrijtuigen aan be1de z1Jden 
mag worden gepasseerd. 

Kleur van het vierkant en van de recht
hoeken: groen. 

Figuur 46. Achterzijde van de verkeerszuil, 
in figuur 45 afgebeeld. 

Kleur van de strook aan den onderkant 
van het vierkant: donkerblauw. 

Kleur van het vierkant, de rechthoeken, 
de pijlen en de letters : wit. 

Figuur 47. Verboden voor voertuigen, rij
en trekdieren en vee in de richting, tegen
gesteld aan die, door den pijl aangegeven. 

H et 20 cm-bord wordt uitsluitend als 
herhalingsbord achter het 60 cm-bord ge
bruikt. 

Indien van een weg door voertuigen, rij
en trekdieren en vee slechts in een richting 
mag worden gebruik gemaakt, wordt op de 
plaats, waar dit verbod eindigt, een bord 
volgens figuur 29 geplaatst. Tevens wordt 
dit verbod op den weg zelf, tegenover de 
punten, waar zich zijwegen bevinden, aan
geduid door borden volgens ~ig. 17, w~:i,r
van de pijl in de te volgen nchtmg w•Jst. 

Figuur 48. Ten slotte wordt aan het einde 
van den weg, waar het inrijden is toege
staan, een bord volgens figuur 47 geplaatst, 
ter aanduiding, dat door voertuigen, rij
en trekdieren en v ee op den weg niet mag 
worden gekeerd. Zooals uit de teekening 
blijkt, zal er bij C een bord ,,Eenrichting
verkeer", en bij A en B telkens het van 
een pijl voorziene ronde bord worden ge
plaatst. Het bord bij A moet zoodanig 
worden aangebracht, dat het een hoek van 
± 30° maakt met de wegas. 

Figuur 49. Wanneer bij rondgaand verkeer 
van de in figuur 4 7 bedoelde borden ge
bruik wordt gemaakt, dienen zij te worden 
geplaatst op de in de teekening aangege
ven wijze. 

Figuur 50. Verplichting, met voertuigen, rij 
en trekdieren en vee bij het inslaan van 
een weg gebruik te maken van de door den 
pijl aangewezen zijde van de rijbaan. 

Kleur: donkerblauw met witten pijl. 
Figuren 51 t/m 53 . Op het verkeersbord 

wordt een motorrijtuig volgens figuur 30 
of een bespannen wagen volgens figuur 33 
afgebeeld, al naargelang het verkeersver
bod door motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen of voor bespannen wagens geldt. 

Figuur 51. Verboden voor motorrijtuigen 
op meer dan twee wielen, welke, met in
begri p van de lading, een bepaalde breedte 
te boven gaan. Het verbod slaat eveneens 
op meegevoe~ aanhangwagens. 
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Kleur : wit, met rooden rand en zwarte 
letters, cijfers en teekens. 

Figuur 52 . Verboden voor motorrijtuigen 
· op meer dan twee wielen, welke, met in
begrip van de lading, een bepaalde lengte 
te boven gaan. Het verbod slaat eveneens 
op samenstellen van motorrijtuigen en aan
hangwagen ( s). 

Kleur : wit, met rooden rand en zwarte 
letters, cijfers en teekens. 

Figuur 53. Verboden voor bespannen wa
gens, welke, met inbegrip van de lading, 
een bepaalde breedte of lengte te boven 
gaan. 

Kleur : wit, met rooden rand en zwarte 
letters, cijfers en teekens. 

Figuur 54. B-weg (overeenkomstig de Mo
tor- en Rijwielwet, d. w. z. met het oog 
op de bochten, de geringe breedte of het 
zachte wegdek). 

Kleur : wit, met rooden rand en zwarte 
letters, cijfers en teekens. 

Figuur 55. Verboden voor voertuigen, wel
ke, met inbegrip van de lading, een be
paalde hoogte te boven gaan. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwarte 
letters, cijfers en teekens. 

Figuur 56. Maximum-snelheid voor motor
rijtuigen. 

Kleur: wit, met rooden rand en zwarte 
letters en cijfers. 

Figuur 57. Achterzijde van figuur 56. 
Kleur: lichtgrijs, met zwarten balk. 

Figuur 58. Stopverbod. 
Kleur: donkerblauw, met rooden rand 

en balk. 
Indien het verbod slechts voor een be

paalden tijd geldig is, wordt dit met witte 
letters en cijfers op het aan den onderkant 
van het bord verbreede gedeelte van den 
rooden rand vermeld, als in figuur 62. 

Figuur 59. Stopverbod voor slechts een 
zijde van de rijbaan. 

Kleur: de eene helft: donkerblauw, met 
i-ooden rand en balk; de andere helft: wit, 
met zwarten rand. 

Indien het stopverbod voor de rechter
zijde van de rijbaan geldt, heeft de linker
helft van het bord een witte kleur, terwijl 
in het tegenovergestelde geval de rechter
helft van het bord wit is. Geldt het verbod 
slechts voor een bepaalden tijd, dan wordt 
dit met witte letters en cijfers op het aan 
den boven- resp. onderkant van het bord 
verbreede gedeelte van den rooden rand 
als in figuur 65 vermeld. 

Indien het stopverbod op gezette tijden 
voor de eene en op andere tijden voor de 
andere zijde van de rijbaan geldt, dan 
blijkt dit uit een bord, dat om zijn lood
rechte middellijn kan worden omgeklapt. 

Figuur 60. Parkeerverbod. 
Kleur: wit, met rooden rand en balk en 

zwarte letter P. 
Figuur 61. Verbod te Jang parkeeren. 

Kleur : wit, met rooden rand en balk, 
witte letters en cijfers en een zwarte letter 
P. 

Figuur 62. Parkeerverbod voor beg_aalde 
. uren van den <lag. 
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Kleur: wit, met rooden rand en balk, 
witte letters en cijfers en een zwarte letter 
P. 

Figuur 63. Parkeerverbod voor slechts een 
zijde van de rijbaan. 

Kleur: de eene helft: wit, met rooden 
rand en balk en zwarte letter P; de andere 
helft: wit, met zwarten rand. 

lndien het parkeeren aan de rechter
zijde van de rijbaan is verboden, heeft de 
linkerhelft van het bord een witte kleur, 
terwijl in het tegenovergestelde geval de 
rechterhelft van het bord wit is . 

Geldt het parkeerverbod op bepaalde 
tijden voor de eene en op andere tijden 
voor de andere zijde van de rij baan, dan 
blijkt dit uit een bord, dat om zijn lood
rechte middellijn omklapbaar is. 

Figuur 6~. Verbod te Jang parkeeren voor 
slechts ' een zijde van de rijbaan. 

Kleur: de eene helft wit met rooden 
rand en balk, witte letters en cijfers en 
zwarte letter P; de andere helft wit, met 
zwarten rand (zie ook figuur 63). 

Figuur 65. Parkeerverbod voor slechts een 
zijde van de rijbaan en zulks gedurende 
bepaalde tijden. 

Kleur: de eene helft wit met rooden 
rand en balk, witte letters en cijfers en 
zwarte letter P; de andere helft wit, met 
zwarten rand (zie ook figuur 63). 

Figuur 66. Parkeerverbod voor slechts een 
zijde van de rijbaan en verbod te Jang par
keeren -voor de andere zijde van de rij baan. 1 

Kleur: wit, met rood.en rand, roode bal
ken, witte letters en cijfers en zwarte let
ters P. 

Figuur 67. Inhaalverbod voor motorrijtui 
gen. 

Kleur: wit, met rooden rand., zwarte let
ters, rood motorrijtuig (links) en zwart 
motorrijtuig (rechts). 

Figuur 68. Verbod, met voertuigen alsmede 
met rij- en trekdieren en vee links af te 
slaan. 

Kleur: wit, met rooden rand en balk, 
zwarte letters en zwarten pijl. 

Figuur 69. Verbod, met voertuigen alsmede 
met rij- en trekdieren en vee rechts af te 
slaan. 

Kleur : wit, met rooden rand en balk, 
zwarte letters en zwarten pijl. 

Figuur 70. Doorrijverbod bij nadering van 
een tegenligger. 

Dit bord wordt geplaatst bij het begin 
van het weggedeelte, waarvoor het door
rijverbod geldt, terwijl aan het einde van 
dit weggedeelte een bord volgens figuur 95 
wordt geplaatst. 

Kleur: wit met rood.en rand, zwarten 
(linker) en rooden (rechter) pijl. 

Figuur 71 (a. en b.) Verplichting tot stop
pen bij douaneposten. 

Kleur: wit, met rood.en rand, zwarten 
balk en zwarte letters. 

Aan de D uitsche grens wordt het bord 
met het woord: ,,Zoll", aan de Belgische 
grens het bord met het woord ,,Toi" ge
bezigd. 

Dit bord wordt in de nabijheid van het 
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douanekantoor geplaatst. Als voorwaar
schuwingsbord kan een tweede bord vol
gens figuur 71 op een afstand van 150 tot 
250 m v66r het douanekantoor worden ge
plaatst. Deze afstand wordt met zwarte 
letters vermeld op een klein, wit schild, 
dat onder het bord ,,Douane" is aange
bracht. 

Figuur 72. ,,Let op het verkeer op den 
hoofdweg, dat voorrang heeft". 

Kleur: wit, met rooden rand. 
Dit bord wordt geplaatst op den ver

harden weg, geen hoofdweg zijnde, of op 
een rijwielpad, dat geen dee! uitmaakt van 
een verharde n weg, binnen de bebouwde 
kom op een afstand van niet meer dan 25 
m, buiten de bebouwde kom op een af
stand van niet meer dan 150 m van de 
kruising met den hoofdweg. Op I)iet ver
harde wegen vindt de aanbrenging van het 
bord in den regel niet plaats. Bij het krui 
sen van twee hoofdverkeerswegen beslist 
de verkeerspolitie, welke van de beide we
gen, uit hoofde van zijn geringere beteeke
nis voor het verkeer, ter plaatse zijn voor
rang zal verliezen. Dit geschiedt door het 
plaatsen van het bord .,Let op het verkeer 
op den hoofdweg, dat voorrang heeft" , 
overeenkomstig figuur 72, of door het bord 
,,Halt en let op het verkeer op den hoofd
weg, dat voorrang heeft", overeenkomstig 
figuur 73. 

Figuur 73. ,,Halt en let op het verkeer op 
den hoofdweg, dat voorrang heeft". 

Kleur: tilauw, met rooden rand en witte 
letters. 

Ongeacht de verkeerssituatie van het 
oogenblik, moeten alle weggebruikers vlak 
voor het bord stoppen en bij het oprijden 
den voor.rang der zich op den hoofdweg 
bevindende weggebruikers in acht nemen. 

Het bord wordt slechts op bijzonder ge
vaarlijke kruisingen en vereenigingen van 
wegen met den hoofdweg geplaatst en we! 
binnen de bebouwde kom ongeveer ter 
hoogte van de rooilijn en buiten de be
bouwde kom ongeveer twee m eter v66r de 
wegkruising. Indien door de plaatselijke 
omstandigheden een voldoende uitzicht 
niet mogelijk is, wordt het teeken boven
dien op een behoorlijken afstand als v66r
waarschuwingsbord geplaatst. Op een 
klein, rechthoekig, wit afzonderlijk bord 
wordt in dit geval de afstand tot aan het 
hoofdbord in meters vermeld. Het ver
keersteeken dient te worden voorzien van 
reflectoren. 

Figuur 74. Autoweg. 
Kleur: blauw, met wit teeken. 
Dit bord beteekent: 
1) dat van de hoofdrijbaan, met inbe

grip van de parkeerstrook, uitsluitend door 
motorrijtuigen en niet donr. het overige 
verkeer gebruik mag word.en gemaakt; 

2) dat er op de hoofdrijbaan niet mag 
word.en gestopt, voor zoover dit niet om 
reden van technischen aard of in het be
Jang van de veiligheid van anderen onver
mijdelijk is . 

lndien langs de hoofdrijbaan een of 
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meer rijwielpaden zijn aangelegd, worden 
deze door borden volgens figuur 42 aan
geduid. 

Figuur 75. Taxi-standplaats, tevens par
keerverbod voor andere voertuigen . 

Kleur: blauwe rechthoek, witte cirkel 
met rooden rand en balk en zwarte letter 
P . 

IV. Aanwijzingsteekens. 

(Figuren 76 t/m 100) 

Deze aanwijzingsborden zijn van recht
hoekigen vorm. Voor andere dan de hier 
afgebeelde teekens worden uitsluitend de 
kleuren: blauw en wit, en geen andere tee
kens dan p ij len, letters en cijfers gebezigd. 

Figuur 76. Parkeerplaats. 
Kleur : donkerblauw, met witte letter P . 
Het 30 cm-bord wordt slechts als her

halingsbord na het 60 cm-bord gebruikt. 
Plaatsen, waar het parkeeren slechts ge
durende bepaalde uren is toegestaan, wor
den door borden volgens de figuren 6o ' t/m 
66 aangeduid. 

Figuur 77. Aanduiding van een plaats, 
waar de weggebruiker in het bijzonder 
voor anderen gevaar of hinder kan ver
oorzak en. 

Kleur: donkerblauw, met witten drie
hoek en witte letters. 

In tegenstelling met d e waarschuwings
teekens (figuren 10 t/m 27) wordt door dit 
bord de aandacht op gevaar gevestigd, dat 
door het verkeer zou kunnen ontstaan. Ter 
nadere aanduiding van de gevaren kunnen 
onder den driehoek bijv. de woorden : 
,,Wielrij ders", ,,School", ,,Kerk" of ,,Zie
kenhuis" met witte letters worden aange
bracht. 

Figuur: 78. Hulppost of meldingspost. 
Kleur: donkerblauw, met wit vierkant 

en een kruis van andere kleur. 
Figuren 79 en 80. Voor- en achterzijde van 

een plaatsnaa mbord. 
Kleur : geel, met zwarten rand en zwar

te letters. 
De plaatsnaamborden worden aan de 

grenzen van de bebouwde kom aange
bracht. Op de voorzijde wordt vermeld de 
naam van de plaats, alsmede de provincie, 
terwijl op de naar de bebouwde kom toe
gekeerde zijde de naam van de eerstvol
gende plaats, welke aan denzelfden weg is 
gelegen, alsmede de afstand in kilometers 
tot het centrum van deze plaats, worden 
vermeld. 

Figuren 81 t/m 83. Wegwijzers. 
Kleur : geel, met zwarte letters en cijfers. 
Wegwijzers, welke het rechtlijnig ver

volg van een weg aanduiden, zijn zoodanig 
( ± 30° ) ten opzichte van den weg naar 
binnen gebogen, dat zij goed zichtbaar zijn. 
Voor het aanwijzen van elke richting dient 
een afzonderlijk bord te warden gebezigd. 

D e wegwijzers worden aangebracht vol
gens voorschriften van den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Water
staat. 

Figuur 81. Wegwijzer voor hoofdverbin
dingswegen. 
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De wegwijzer geeft aan den naam van 
een algemeen bekende plaats, waaruit de 
loop van den weg blijkt, als verder gele
gen doel, en den naam van de eerstvolgen
de voor het verkeer belangrijke plaats aan 
den weg als nabijgelegen doe!. Deze beide 
moeten op alle wegwijzers tot aan de aan
gegeven plaatsen worden herhaald. Achter 
de plaatsnamen is de afstand tot het mid
den der plaats afgerond tot kilometers 
aangegeven. De wegwijzer heeft een zwar
ten rand. 

Het kenteeken van een hoofdverbin
dingsweg wordt aangegeven op een gee!, 
zwart omrand aanvullend bord, hetwelk 
of boven of onder het midden van het bree
de gedeelte van den wegwijzer, of, onder 
verlenging van den wegwijzer, over de ge
heele hoogte aan de smalle zijde tegenover 
de punt wordt aangebracht. 

Figuur 82. Wegwijzer voor andere voor het 
verkeer van belang zijnde wegen. 

De wegwijzer geeft aan den naam van 
de eerstvolgende voor het verkeer belang
rijke plaats aan den weg als verder gelegen 
doe! en den naam van de eerstvolgende 
plaats aan den weg als nabijgelegen doe!. 
Achter de plaatsnamen is de afstand tot 
het midden der plaats afgerond tot kilo 
meters aangegeven. D e wegwijzer heeft 
een zwarten rand. 

Figuur 83. Wegwijzer voor wegen van min
der belang voor het verkeer. 

De wegwijzer draagt slechts den naam 
van de eerstvolgende plaats. 

Figuren 84 t/m 87. Voorwegwijzers. 
Rechthoekige, gele borden met zwarten 

rand, waarop de wegen door breede van 
een punt voorziene strepen zijn voorge
steld; boven de pijlspits of langs de zwarte 
streep is in zwarte letters groot en duide
lijk de naam van het verder gelegen doe! 
aangegeven; bij de strepen, welke hoofd
verbindingswegen voorstellen, kan boven
dien de letter van <lien weg worden aange
geven. De strepen dienen 50 tot 100 mm 
breed te zijn; binnen deze afmetingen die
nen de wegen, welke van grooter belang 
voor het verkeer zijn, door breedere stre
pen te worden voorgesteld. 

Figuur 88. Hoofdverkeersweg. 
Kleur : oranje, met witten, zwart afge

zetten rand. 
Het bard wordt op den hoofdverkeers

weg, in den regel achter elke kruising of 
vereeniging van zijwegen met den hoofd
verkeersweg, op zoodanige wijze geplaatst, 
dat het voor het verkeer langs den hoofd 
verkeersweg goed waarneembaar is . 

Figuur 89. Eindpunt hoofdverkeersweg. 
Kleur : oranje, met witten, zwart afge

zetten rand, en zwarten balk. 
H et bard wordt zoowel binnen als bui

ten de bebouwde kom op de plaats waar 
de hoofdverkeersweg eindigt, aangebracht. 

Figuur 90. Eindpunt hoofdverkeersweg. 
(V66rwaarschuwingsbord). 

Kleur: oranje, met witten, zwart afge
zetten rand en zwarten balk. 

Het bord wordt buiten de bebouwde 
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kom als v66rwaarschuwingsbord op een af
s tand van 150 tot 250 m v66r het bord 
volgens figuur 89 aangebracht. Op een 
klein, onder het teeken aan te brengen 
wit bord wordt de afstand tot het hoofd
bor:d in zwarte letters aangegeven. 

Figuur 91. Einde autoweg. 
Kleur: donkerblauw, met wit teeken en 

witten balk. 
Figuur 92. Einde B-weg. 

Kleur : donkerblauw, met witte letters. 
Figuur 93 . Oversteekplaats voor voetgan

gers. 
Kleur: donkerblauw, met witten pijl en 

witte letters. 
Figuur 94. Oversteekplaats voor wielrijders. 

Kleur : donkerblauw, met witten pijl en 
witte letters. 

Figuur 95. Aanwijzing, dat voor het uit de 
tegengestelde richting komend verkeer een 
doorrijverbod geldt. 

Kleur: donkerblauw, met rooden (lin
ker) en witten (rechter) pijl. 

Aan het andere uiteinde van het wegge
deelte wordt een bord volgens figuur 70 
geplaatst. 

Figuur 96. Rijwielpad, waarop het verkeer 
in beide richtingen is toegestaan. 
. Kleur: donkerblauw, met witte letters. 

Dit rijwielpad wordt bovendien door een 
bord volgens figuur 42 aangeduid. 

Figuur 97. V66rwaarschuwingsbord op we
gen, welke tijdelijk voor het verkeer afge
sloten of slechts gedeeltelijk berijdbaar 
zijn. 

Kleur: donkerblauw, met witte letters. 
De beide onder het teeken horizontaal aan
gebrachte planken, alsmede de beide lood
recht geplaatste stijlen, zijn van witte 
kleur. 

Op zich zelf zijn deze planken en stijlen 
niet vereischt. 

Figuur 98. Verkeersstremming. 
Kleur: donkerblauw, met witte letters. 

Figuur 99. Wegverlegging. 
Kleur: donkerblauw, met witte letters. 
Het bord wordt aangebracht op de weg

vertakking. 
Figuur 100. Richtingsaanwijzer bij wegver

legging. 
Kleur: donkerblauw, met witten pijl. 
Het bord wordt duidelijk zichtbaar aan

gebracht bij vertakkingen van den weg, 
waar!ang het verkeer is verlegd , tot aan 
het punt, waar deze weg weer op den af
gezetten weg uitkomt. 

B. 

Jnrlchtlng. 

(1) De verkeersteekens moeten, wat hun 
vorm en grootte betreft , overeenkomen met 
de modellen, vervat in afdeeling D. Kleine 
afwijkingen van de maten zijn bij alle ver
keersteekens geoorloofd, mits daarvoor bij
zondere redenen bestaan en de afwijking 
geen· opvallende wijziging in het uiterlijk van 
het bore! teweegbrengt. Als herhalingsborden 
voor een gebods- of een verbodsteeken vol
gens de figuren 28 t /m 75 kunnen borden met 
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een · middellijn van 20 of 30 cm worden ge
bezigd. De aanduiding op deze borden dient 
naar evenredigheid te zijn verkleind. 

(2) Indien op de verkeersteekens tekst 
wordt aangebracht, moet deze uit blokletters 
bestaan. 

(3) Het materiaal en de verf van ver
keersteekens moeten bestand zijn tegen de 
inwerking van licht en weder. 

(4) Alie verkeersteekens mogen bij be
schijning het licht terugkaatsen; ten aanzien 
van waarschuwingsteekens (figuren 10 t/m 
2 7) verdient zulks in het bijzonder aanbe
veling. 

(5) Worden reflectoren gebezigd, dan 
moeten deze worden aangebracht op den roo
den rand, het kruis (figuur 14) en het op
schrift ,,Halt" (figuur 73). 

c. 
Plaatslng· en wljze van aanbrengeu. 

(1) Verkeersteekens moeten aan den 
rechterkant van den weg worden aangebracht 
en we! zoodanig, dat zij een hoek van onge
veer 90 ° maken met de as van den weg, een 
en ander voor zoover er geen b~jzondere re
denen zijn voor een andere wijze van aan
brengen . 

(2) Verkeersteekens moeten, voor zoo
ver zij niet tijdelijk worden geplaatst, stevig 
worden bevestigd. Zij moeten goed zichtbaar 
worden aangebracht. Buiten de bebouwde 
kom behoort te afstand van den onderkant 
van naast de rijbaan geplaatste borden tot 
den beganen grond niet meer dan 1 m te be
dragen. Deze afstand bedraagt binnen de be
bouwde kom voor stop- en parkeerverbods
borden volgens de figuren 58 t/m 66 niet 
meer dan 3 m, voor de borden volgens de fi
guren 97 en 98 niet meer dan 1 m, voor de 
overige borden niet meer dan 2,20 m. 

(3) Het is van bijzonder belang, dat ver
keersteekens slechts daar worden geplaatst, 
waar zulks bepaald noodig is . 

S. S.556 

16 September 1 941. EERSTE BESLUIT 
van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat ter uitvoe
ring van de Wegenverkeersregeling. 

Op grond van artike l 43 van de W egen
verkeersregeling en in overeenstemming met 
de §~ 2 en 3 der Verordening No. 3/x940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Voor den duur van den oorlag dient het 

verkeersteeken volgens figuur 67 van Bijlage 
D van de Wegenverkeersregeling (Besluit 
No. 193/i94r ) met een rechthoekig aanvul
lend bord, uitgevoerd in witte kleur met roo
den rand, waarop in zwarte letters staat ver
meld: ,.Ueberholen verboten", te zijn voor
zien. Dit bord dient onder het verkeerstee
ken te worden aangebracht. De tekst dient 
even groot te zijn als de tekst op het ver
keersteeken. 
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Artikel 2. 

Voor den duur van den ooclog dient de 
tekst van de figuren 97 en 98 van Bijlage D 
v.an de Wegenverkeersregeling boven het 
verkeersteeken· in de kleuren en afmetingen 
van dat verkeersteeken in de Duitsche taal 
te worden herhaald. 

Artikel 3. 

· Voor den duur van den oorlog dienen bij 
wegomleggingen v66rwaarschuwingsborden 
en wegverleggingsborden overeenkomstig het 
model van de Bijlage te worden aangeqracht. 

(Voor afbeeldingen zie Staatsblad.) 

Artikel 4. 

De S ecretaris-Generaal van het Departe
ment v,in Waterstaat draagt zorg voor de 
regeling van het onderhoud van de door of 
op verlangen van d e Duitsche weermacht 
aangebrachte borden, als bedoeld in de figu
r.en 79 tot en met 87 van Bijlage D van. de 
Wegenverkeersregeling. Hij kan bepalen, wie 
tot dit onderhoud is gehouden. 

Artikel 5. 

Dit besluit treedt gelijktijdig met de We
genverkeersregeling in werking. 

's-Gravenhage, 16 September 1941. 

De S.-G. van het D ep. van Waterstaat, 
D . G . W . SPITZEN . 

(Uitgeg. 8 Octobe r 1941.) 
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9 Augustus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Hande l , Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw e n Visscherij, van 
Waterstaat,. van Binnenlandsche Zaken 
en van Fin,tncien betreffenqe prijsvor
ming (Prijsvormingsbesluit). 

Op grond van § 1 der Ve rordening No. 23/ 
1940 in zake de benoeming van een Gemach
tigde voor de Prijzen, alsmede in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/x940 van den R ijkscommissaris v oor 
het bezette Nederlandsche gebied, wordt be
paald : 

TITEL I. 

Algemeene ,,oorschriften ten aanzien 
der prijsvorming. 

Artikel I. 

(1) E en ieder is verplicht de prijzen e n 
vergoedingen voor goederen e n diensten van 
elken aard zoodanig te vormen, dat deze be
antwoorden aan de eischen, welke het alge
mee n belang, in het bijzonder m et betrek
king tot de oorlogsomstandigheden, stelt. 

(2) Prijzen, welke hooger zijn dan de 
volgens het eerste lid geoorloofde, moeten 
worden verlaagd, ook dan, wanneer zij vol
gens andere prijsvoorschriften geoorloofd 
zijn; voor het overige blijve n d eze prijsvoor
schrifte n van kracht. 

TITEL 11. 

Voorschriften ten aanzien van nieuwe 
goederen. 

Artikel 2. 

(1) Onverminderd het bepaalde in arti
kel 1 en andere voorschriften, mogen nieuwt;: 
goederen door den fabrikant, den ver- of be
werker worden verkocht tegen ten hoogste 
de prijzen, welke worden verkregen door op
telling v an de toelaatbare inkoopsprijzen 
voor grond - e n hulpstoffen, de toelaatbare 
directe loone n e n d e voor vergelijkbare trans
acties op 9 M e i 1940 door hem gemiddeld 
berekende absolute bedragen voor algemee
ne kosten en winst. 

(2) Onverminderd het bepaalde in arti
'kel 1 en andere voorschriften, mogen nieuwe 
goederen door den handelaar worden ver
kocht tege n ten hoogste de prijzen, welke 
worden v e rkregen door optelling van de wer
kelijk betaalde inkoopsprijzen, voor zoover 
deze niet hooger zijn dan· de toelaatbare, en 
de absolute bedragen voor algemeene kos ten 
en winst, welke de handelaar bij v ergelijk 
bare transacties in het eerste kwartaal van 
1940 in het algemeen berekende of welke in 
die periode bij d e rgelijke transacties als ge
bruikelijk kunne n worden beschouwd. 

(3) D e in de leden 1 e n 2 bedoelde prij
zen mogen worden verhoogd m et het bedrag 
aan omzetbelasting, dat t e r zake van de le
vering dezer goederen verschuldigd is. 

(4) Als nieuwe goed e ren worden • be
schouwd alle goederen, welke v an de op 9 
M ei 1940 in het verkeer zijnde goederen in 
zoo belangrijke mate afwijken, dat zij daar
mede niet of niet meer kunne n worden ve r 
geleken. 

(5) D e Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Handel , Nijverheid e n 
Scheepvaart en van Landbouw e n Visscherij 
kunnen bepale n, dat nieuwe goedere n eerst 
dan moge n worden verkocht, nadat aan hen 
of aan een door hen aan te wiizen instantie 
een uitvoerige prijsberekenin g ·is voorgelegd. 

TITEL III. 

Voorschrilten ten aanzien van het ach
terhouden van {:oederen, den koppe/ver

koop e n den kettinghandel. 

Artikel 3 . 
Goederen, welke voor den verkoop be

stemd zijn, mogen niet worden achtergeh,;,u
den te n einde voor andere of voor later<;: le
veringen hoogere prijzen t e verkrijgen dan 
die, welke ten tijde van het achterhouden 
wettelijk geoorloofd zij n . H et bepaalde in 
den vorigen zin is van overeenkomstige toe
passing op het weigeren van diensten. 1 

Artikel 4. 
Het is, behoudens het bepaalde in andere 

wettelijke voorschri ften, verboden, voor zoo
ver dit op 9 M e i 1940 in d e n handel niet ge
bruikelijk was, de afgifte van goederen af
hankelijk te stellen van den gelijktijdigen 
verkoop van goederen van een andere soort 
of van een andere qualiteit of van de he-
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lofte, dat goederen van een andere soort of 
van een andere qualiteit gekocht 2,ullen wor
den. Hetzelfde geldt voor het koppelen van 
dienstverrichtingen · aan den verkoop van 
goederen of aan het verrichten Nan and!!re 
diensten. . · 

.Artikel 5. 
Het. is een. ieder verboden zich zelf of een 

antler op een maatschappelijk niet gerecht
vaardigde _ wijze in het .goederenverkeer tus
schen voortbrenger en verbruiker in te scha
kelen, indien daaruit een verhooging van den 
prijs voortvloeit. 

TITEL IV. ' 
Het aanteekenen van er. het geve,; van 

inlic;htingen over prijzen. 
Artikel 6. 

(1) : Fabrikanten en groothandelaren ·zijn 
verplicht aanteekeriing te hou'den van i:le 
door hen gem'aakte verkoopsprijzen. 

(2) Het tot stand komen der prijzen moet 
uit de administratie kunnen worden aange
toond. Daaruit moet blijken, dat de bereken
de prijs wettelijk geoorloofd is . 

(3) De prijzen moeten zoodanig worden 
geadministreerd en de betreffende beschei
den moeten, onverminderd andere wettelijke 
voorsi:tiriften, gedureride twee jaar zoodanig 
worden bewaard, dat de hoogte en het tot 
stand komen der prijzen te allen tijde op een
voudige wijze kunnen worden gecontroleerd. 

(4) De Gemachtigde voor de Prijzen is 
bevoegd de in de vorige Ieden bedoelde ver
plichtingen tot ambachtslieden, kleinhande
laren en ondernemingen tot het verrichten 
van diensten uit te breiden. 

Artikel 7. 
(1) Een ieder is verplicht aan de Secre

tarissen-Generaal, aan den Gemachtigde 
voor de Prijzen of aan door hen aan te wij
zen instanties alle inlichtingen te verstrek
ken, welke zij ter beoordeeling der prijzen en 
vergoedingen of van de berekening daarvan 
noodzakelijk achten, en hun iedere inzage in 
de boeken en bescheiden, alsmede de bezich 
tiging der bedrijfslokalen en magazijnen, toe 
te staan. 

(2) Een ieder is verplicht tot geheim
houding van datgene, waarvan hij op grond 
van zijn bevoegdheid krachtens lid 1 k ennis 
krijgt, voor zoover hij- niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van zijn 
ambt of beroep bevoegd of verplicht is 
daarvan mededeeling te doen. 

TITEL V . 
S/otbepa/ingen . 

Artikel 8. 
(1) De voorschriften ter uitvoering van 

het bepaalde in de titels I en II worden over
eenkomstig het Besluit No. 218/1940 in zake 
de benoeming van een Gemachtigde voor de 
Prijzen door den bevoegden Secretaris- Gene
raal uitgevaardigd. De Secretarissen-Gene-
raal van de Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscheri_j zijn bevoegd uitzonde-
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, ringen op het in artikel 2 bepaalde toe te 
staan. 

(2) De Gemachtigde voor de Prijzen is 
bevoegd voorschriften te g·even ter uitvoe
ring van het bepaalde in de titels III en IV 
en uitzonderingen op het bepaalde in de ar~ 
tikelen 3 tot en met s toe te staan. 

(3) De uitvoeringsvoorschriften worden 
in de Nederlandsche Staatscourant bekend
gemaakt. · 

Artikel 9. 
De bepalingen van dit besluit en de op 

grond daarvan gegeven uitvoeringsvoor
schriften, zijn prijsvoorschriften in den zin 
van het Prijsbeheerschingsbesluit (No. n / 
1941). 

Artikel 10. 

(1) Dit besluit treedt 14 dagen na, den 
dag zijner afkondiging in werking. , 

(2) Het · kan als ,,Prijsvormingsbesluit 
1941" worden aangehaald. · 

's-Gravenhage, 9 Augustus 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S.- G . van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

De waarnemend S .-G. van het D ep. 
van Financien, 

M . M. R OST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. 23 Augustus ,94r.) 

S. S.613 

4 November I94I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende steunverleening aan stilge
legde bedrijven (Besluit steunverleening 
stilgelegde bedrijven) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit v erstaat onder: 
,,Secretaris-G eneraal" : den Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart; 

,,hoofdgroep", ,,bedrijfsgroep'' of ,,vak
groep": de Hoofdgroep Industrie, een be
drijfsgroep of vakgroep, als bedoeld in het 
Tweede Uitvoeringsbesluit organisatie be
drijfsleven 1940 (Nederlandsche Staatscou
rant No. 221); 

,,onderneming" : iedere industrieele onder
neming, voor zoover deze niet werli:zaam is 
op het gebied der voedselvoorziening, als om-
schreven in artikel 1 van het Organisatie-



1941 

besluit Voedselvoorziening r941 (No. 69/ 
1941); 

,,bevoegd R ijksbureau": het Rijksbureau, 
tot welks bemoeienis behooren de goederen, 
welke de betrokken ondememing voort
brengt of bewerkt. 

Artikel 2 . 

Aan ondernemingen, in welker bedrijven 
naar het oordeel van den S ecretaris-Gene
raal of diens gemachtigde in verband met de 
huidige buitengewone omstandigheden de 
werkzaamheden zijn gestaakt, kan, al dan 
niet bij wijze van voorschot, steun worden 
verleend. 

Artikel 3. 
(1) D e middelen, waaruit de steunbe

dragen, alsmede de kosten, verbonden aan 
de steunverleening, moeten worden betaald, 
worden in de eerste plaats opgebracht door 
de takken van bedrijf, waartoe de gesteunde 
ondememingen behooren. 

(2) Ter verkrijging van deze middelen 
kan de bedrijfsgroep aan de tot den betrok
ken tak van bedrijf behoorende, nog wer
kende ondernemingen heffingen opleggen 
overeenkomstig een regeling, welke zij, ge
hoord de daarvoor in aanmerking komende 
vakgroep, onder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal vaststelt. De bedrijfsgroep 
brengt in de heffingsregeling de door den 
Secretaris-Generaal aangegeven wijzigingen 
aan. 

(:1) D e Secretaris-Generaal kan een be
drijfsgroep opdragen door hem bepaalde 
heffingen op te leggen. 

Artikel 4. 
(1) Ten behoeve van die ondernemin

gen, welke niet voldoende kunnen worden 
gesteund door den tak van bedrijf ,. waartoe 
zij behooren, kan de S ecretaris-Generaal, de 
Hoofdgroep Industrie gehoord , ter verkrij 
ging van de middelen, waaruit de steunbe
dragen en de kosten, verbonden aan de 
steunverleening, moeten worden betaald, 
voor alle nog werkende ondernemingen of 
voor bepaalde groepen van nog werkende 
ondernemingen een heffingsregeling vast
stellen. 

(2) M et de uitvoering van ·de op grond 
van lid 1 genomen regelingen is belast de 
N. V . Maatschappij voor Industriefinancie
ring. De bedrijfs- en vakgroepen zijn ver
plicht bij deze uitvoering haar medewerking 
te verleenen. 

Artikel 5. 
(1) D e Secretaris-Generaal kan nader 

bepalen : 
1) welke ondememingen van het betalen 

van de heffingen geheel of ten deele kunnen 
worden vrijgesteld; 

2) op welke basis de heffingen zullen 
worden berekend; 

3) op welke wi.ize en bij wien tegen de 
vaststelling der heffingen beroep kan worden 
ingesteld. 

(2) De Secretaris-Generaal of een door 
dezen aanirewezen gemachtigde Jean ontbef
fing vedeenen van het betalen van beffingen. 
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Artikel 6. 
. (1) D e in artikel 2 bedoelde steun wordt 

verleend overeenkomstig regelingen, onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
vast te stellen door de betrokken bedrij fs
groepen. De Secretaris-Generaal verleent 
deze goedkeuring, de Hoofdgroep Industrie 
geboord. Hij kan aanwijzingen geven ter wij
ziging der regeling. 

(2) D e Secretaris-Generaal kan een be
drijfsgroep opdragen een steunregeling vast 
te stellen. 

Artikel 7. 
(x) D e bedrijfsgroep, waartoe de onder

neming, welke steun beeft aangevraagd, be
boort, beslist omtrent het verleenen van steun 
na de daarvoor in aanmerking komende vak
groep te hebben gehoord en onder goedkeu
ring van de N.V. Maatscbappij voor Indus
triefinanciering. De N .V. Maatschappij voor 
lndustriefinanciering besluit niet dan na bet 
bevoegde Rijksbureau te bebben gehoord en 
geeft aan dit Bureau zoo spoedig mogeliik 
kennis van het genomen besluit. " 

(2) Tegen de beslissing van de bedrijfs
groep kan door de belangbebbende ondeme
ming beroep worden aangeteekend bij den 
Secretaris-Generaal. Tegen een besluit van 

· de N.V. Maatscbappij voor Industriefinan
ciering kan binnen veertien dagen, nadat zij 
daarvan aan de betrokken bedrijfsgroep me
dedeeling beeft gedaan , door deze bedrijfs
groep beroep worden aangeteekend bij den 
Secretaris-Generaal. 

Artikel 8. 
(x) De Secretaris-Generaal kan de ricbt

lijnen vaststellen, welke bij het verleenen van 
steun moeten worden in acht genomen . 

(2) De steun, te verleenen aan de in ar
ti_kel 4, lid x, bedoelde ondememingen, mag 
~,et meer b~dragen dan noodzakelijk is tot 
mstandhoudmg van het stilgelegde bedrijf. 

(3) Bij het verleenen van steun kunnen 
door dengene, die omtrent bet verleenen van 
steun beslist, voorwaarden - in het bijzon
der ook met betrekking tot het stellen van 
zakelijke of persoonlijke zekerheid en met 
betrekking tot eventueele terugbetaling van 
het voorgeschoten bedrag - worden gesteld. 

Artikel g. 
(x) Een ieder is . verplicbt desgevraagd 

de door den Secretaris-Generaal of een door 
dezen aangewezen gemachtigde voor de uit
voering :van dit besluit noodig geacbte: 

x) inlichtingen en opgaven te verstrek
ken · 

2) inzage in de boeken en bescbeiden te 
verleenen en betreding van bedrijfsgebouwen 
te gedoogen. 

(2) Zij die uit boofde van bun stand, hun 
beroep .of hun ambt tot geheimhouding zijn 
verplicbt, kunnen zicb van bet verstrekken 
van inlicbtingen en opgaven, van het gedoo
gen van bet onderzoek en van bet verleenen 
van inzage in de boeken en andere bescbei
den verscboonen, doch uitsluitend met be
trekking tot datgene, waarvan de wetenscbap 
hun in hun boedanigbeid is toevertrouwd. 
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Artikel 10. 

(1) Tegen hem die, na tot betaling van 
een ingevolge artikel 3 of 4 verschuldigde 
heffing gesommeerd te zijn, in gebreke blijft 
aan zijn betalingsplicht te voldoen, kan de
gene, die de heffing heeft opgelegd, een 
dwangbevel, medebrengende het recht om de 
goederen van den schuldenaar zonder vonnis 
aan te tasten, uitvaardigen, welk dwangbe
vel wordt executoir verklaard door den pre
sident van de arrondissements-rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de schuldenaar 
zijn woonplaats dan we! zijn zetel heeft. In
dien het dwangbevel is uitgevaardigd tegen 
een schuldenaar, die niet zijn woonplaats of 
zetel binnen Nederland heeft, wordt het 
dwangbevel executoir verklaard door den 
president van de arrondissements-rechtbank 
te 's-Gravenhage. 

(2) H et dwangbevel wordt op kosten van 
den schuldenaar bij deurwaardersexploit be
teekend en ten uitvoer gelegd op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
ten aanzien van vonnissen en authentieke 
akten voorgeschreven wijze. · 

(3) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning staat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van dengene, die het 
dwangbevel heeft uitgevaardigd, voor de ar 
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(4) Het verzet schorst de tenuitvoerleg
ging van het dwangbevel. Deze schorsing kan 
evenwel in kort geding worden opgeheven. 

(5) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

Artikel 11. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden wordt gestraft: 

1) hij die een krachtens artikel 8, lid 3, 
gestelde voorwaarde of de b ij artikel 9, lid 1, 

opgelegde verplichting niet dan we! onvolle
dig nakomt; 

2) hij die bij het doen van de opgaven, 
gedaan in verband met de uitvoering van dit 
besluit, onjuiste mededeelingen doet. 

(2) Indien de schuldige een der feiten, 
bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste vijftig duizend gulden. 

(3) De in het tweede lid strafbaar ge
stelde feiten worden als misdrijven, de overi
ge in dit artikel strafbaar gestelde feiten als 
overtredingen beschouwd. 

(4) Indien een der bij lid I en 2 straf
b aar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf 
of bij het verboden handelen of het nalaten 
de feitelijke leiding had. 

Artikel 12 . 
(1) Onverminderd het bepaalde bij § 18 

van de Verordening No. 52/I940 betreffende 
de Duitsche rechterlijke macht voor strafza
keri , zooals deze is gewijzigd bij de Verorde-
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ning No. 123/1941, vindt geen- strafvervol
ging plaats dan op verzoek van den Secre
taris-Generaal. 

(2) Het verzoek van worden ingetrokken, 
totdat de zaak ter terechtzitting is aanhangig 
gemaakt. 

Artikel 13. 
(1) Allen, die betrokken zijn of zijn ge

weest bij de uitvoering van en het toezicht 
op de naleving van dit besluit, zijn verplicht 
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun 
hoedanigheid vernemen of hebben vernomen, 
voor zoover zij niet ingevolge eenig wettelijk 
voorschrift of uit hoofde van hun ambt of 
beroep tot mededeeling daarvan bevoegd of 
gehouden zijn. 

(2) Hij die opzettelijk deze verplichting 
tot geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste viif 
duizend gulden. · 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de verplichting tot geheimhouding is te wij
ten, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste drie maanden of geldboete van t en 
hoogste drie duizend gulden. 

(4) De bij de leden 2 en 3 van dit artikel 
strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
als misdrijven. 

Artikel 14. 
Over alle misdrijven en overtredingen, 

waartegen in dit besluit straf is bedreigd, 
oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de 
economische rechter, in overeenstemming 
met het bepaalde in Besluit No. 71/1941 met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
r<>k:ende het economisch !even . 

Artikel 15. 
Met de opsporing van de bij dit besluit 

strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be
last: 

1) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie; 

2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de Arbeidswet 1919 ; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 16. 
De opsporingsambtenaren zijn te alien tijde 

bevoegd om in beslag te nemen, zoomede ter 
inbeslagneming de uitlevering te vorderen 
van alle voorwerpen, welke tot ontdekking 
der waarheid kunnen dienen of welker ve r
beurdverklaring, vernietiging of onbruik
baarmaking kan worden bevolen. 

Artikel 17. 
(1) De opsporingsambtenaren kunnen te 

alien tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede 
vervulling van hun taak inzage noodig oor
deelen. 

(2) Zij hebben te allen tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun task redelijkerwijze noodig kunnen por-
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deelen. Zoo noodig verschaffen zij zich den 
toegang- met behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij n iet tegen den 
wil van den bewoner binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan we! voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officier 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte
lijken last van den commissaris van politie 
of in gemeenten, waar geen commissaris van 
politie is, van den burgemeester. Van dit 
binnentreden maken zij proces-verbaal op, 
waarvan binnen tweemaal v ier en twintig 
uur aan dengene, in wiens woning is binnen
getreden, een afschrift wordt uitgereikt of 
toegezonden. Het proces-verbaal maakt me
de melding van het tijdstip van het binnen
treden en van het daarmede beoogde doe!. 

(4) De opsporingsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen, die met hen 
de in lid 2 bedoelde plaatsen kunnen betre
den. Indien proces-verbaal wordt opgemaakt, 
wordt hiervan melding gemaakt. 

Artikel 18. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd voor dt: 

uitvoering van dit besluit nadere regelen vast 
te stellen. 

Artikel 19. 
(1) Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den dag, volgend e op dien zijner 
afkondiging. 

(2) Het kan worden aangehaald als ,,Be
sluit steunverleening stilgelegde bedrijven". 

's-Gravenhage, 4 November 1941. 
De S.-G. van het Dep. van H andel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1941.) 

S. S.614 

5 November 1941 . BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor h e t bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder : 
,,S ecretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ; 

,,personen": 
1) natuurlijke personen; 
2) binnen Nederland gevestigde onderne

mingen, diensten of instellingen; 
3) binnen Nederland gevestigde filialen, 

bijkantoren of andere nederzettingen van 
buiten N ederland gevestigde ondernemin
gen, diensten of instellingen ; 

,,bedrijfsregelingerr": bepalingen ter rege
ling van de mededinging, financieele ver
plichtingefl daaronder begrepen, tusschen 
personen, die een bedrijf uitoefenen in eeni
gen tak van handel of nijverheid in den 
ruimsten zin. 

Artikel 2. 

(1) Bedrijfsregelingen, welke tot stand 
worden gebracht na de inwerkingtreding van 
dit besluit, moeten schriftelijk worden op
gemaakt. 

(2) De Secretaris-Generaal kan ten aan 
zien van bedrijfsregelingen, welke tot stand 
zijn gekomen v66r de inwerkingtreding van 
dit besluit, bepalen, dat zij alsnog schrifte
lijk moeten worden opgemaakt. 

(3) Van alle bedrijfsregelingen, welke 
bij de inwerkingtreding van dit besluit be
staan, dan we! na de inwerkingtreding tot 
stand worden gebracht, alsmede van alle wij
zigingen, welke in bedrijfsregelingen worden 
aangebracht , moet door of namens de b ij de 
regeling betrokkenen kennis worden gegeven 
aan een door den Secretaris-Generaal aan te 
wijzen instantie. Hetzelfde geldt voor het 
beeindigen van 1:iedrijfsregelingen. 

(4) Indien naar het oordeel van den Se
cretaris-Generaal niet wordt voldaan aan 
een der in de leden 1, 2 of 3 bedoelde ver
plichtingen, kan de Secretaris-Generaal be
palen, dat de betrokken bedrijfsregeling ge
durende een onbepaalden dan we! een door 
hem te bepalen tijd buiten werking zal zijn. 

Artikel 3. 
De Secretaris -Gern, raal kan bedrijfsrege

lingen algemeen verbindend verklaren. Hi_i 
kan aan deze verbindendverklaring voor
waarden verbinden . 

Artikel 4. 
De Secretaris-G eneraal kan algemeen ver

bindende bedrijfsregelingen vaststellen. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal kan, al dan 

niet onder door hem te stellen voorwaarden, 
bij de algemeene verbind~ndverklaring, bij 
de vaststelling of tijdens den looptij d van 
een bedrijfsregeling bepalen, dat bepaalde 
personen of groepen van personen daaraan 
niet of slechts ten deele zullen zijn gebonden. 

(2) De Secretaris-Generaal is tevens be
voegd voor de in lid 1 bedoelde personen of 
groepen van personen ten aanzicn van han
delingen, welke naar haar aard onder een 
algemeen verbindende bedrijfsregeling zou
den moeten vallen, afwijkende voorschriften 
vast te stellen . 

Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal kan bedrij fs

regelingen geheel of gedeeltelijk onverbin
dend verklaren. 

(2) De Secretaris-Generaal kan beslui
ten ter uitvoering van een bedrijfsregeling 
geheel of gedeeltelijk wijzigen of onverbin
dend verklaren. 

(3) Lid 2 is in het bijzonder van toepas
sing op de besluiten, welke betrekking heb
ben op de geheele of gedeeltelijke uitslui-
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mische verkeer. De Secretaris-Generaal kan 
voorts in het algemeen bepalen, dat derge
lijke besluiten 8lechts met zijn toestemming 
of slechts onder bepaalde voorwaarden mo
gen worden uitgevoerd. 

Artikel 7. 
(1) De algemeen verbindend verklaarde 

of de door den Secretaris-Generaal vastge
stelde bedrijfsregeling is v erbindend voor 
eeJl ieder, ten aanzien van die handelingen, 
welke naar haar aard onder deze bedrijfs
regeling vallen. 

(2) Degene, . voor wien een bedrijfsrege
ling ingevolge het vorige lid verbindend is of 
voor wien een afwijkend voorschrift, als be
doeld in artikel 5, lid 2, is vastgesteld, is tot 
nakoming daarvan gehouden tegenover een 
ieder, die bij die nakoming een redelijk be
lang heeft. 

(3) Een ieder is verplicht zich te ont
houden van gedragingen, waardoor hij een 
antler rechtens of economisch in zijn vrij
heid beperkt ten aanzien van datgene, het
weik naar zijn aard onder een onverbindend 
verklaarde bedrijfsregeling zou vallen. Deze 
verplichting geldt tegenover een ieder, die 
bij het voortbestaan van bedoelde vrijheid 
een redelijk belang heeft. 

(4) lngeval wegens het niet-nakomen 
van een verplichting, opgelegd bij leden 2 of 
-'• schadevergoeding wordt gevorderd, is, in
d ien de omvang der schade niet kan warden 
nagegaan of deze niet in geld kan warden 
gewaardeerd, de rechter bevoegd een bedrag 
naar billijkheid vast te stellen. 

Artikel 8. 
(1) De Secretaris-Generaal kan alle in

lichtingen vragen of het doen van die op
gaven of mededeelingen verlangen, welke in 
verband staan met de uitvoering van dit be
sluit. 

(2) ~en ieder is verplicht de van hem 
11erlangde inlichtingen, opgaven of mede
deelingen te verstrekken op de wijze en bin
nen den termijn, aangegeven door den Se
cretaris-Generaal. 

(3) De Secretaris-Generaal is bevoegd, 
alvorens maatregelen te treffen op grond van 
<le artikelen 2 tot en met 6, belanghebbenden 
of andere door hem aan te wijzen personen 
omtrent te treffen maatregelen te hooren. 

(4) leder, die door den Secretaris-Gene
raal op grond van lid 3 is opgerocpen, is ver
plicht aan de oproeping gevolg te geven. 

(5) Aan degenen, die aan de in lid 4 be
doelde oproeping hebben gevolg gegeven, 
kan door den Secretaris-Generaal een ver
goeding worden t:oegekend wegens t:ijdver
zuim en reis- en verblijfkosten ten bedrage 
<ler geleden schade. De artikelen 21 en 24 

van de Wet tot vaststelling der tarieven v an 
gerechtskosten in strafzaken van 18 April 
1874 (Staatsblad No. 66) zijn van overeen
komstige toepassing. 

Artikel g. 
(1) Indien de Secretaris-Generaal maat

:regelen treft op grond van dit besluit, kan 
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hij gemachtigden of organen aanwijzen, be
last met de uitvoering en het toezicht op de 
naleving van die maatregelen. 

(2) De Secretaris-Generaal kan aan de 
in het eerste lid bedoelde organen rechtsper
soonlijkheid verleenen. 

(3) De Secretaris-Generaal regelt nader 
de bevoegdheden, respectievelijk samenstel
ling en werkwijze, van de in het eerste lid 
bedoelde gemachtigden, respectievelijk or-
ganen. 

Artikel 10. 

Beschikkingen en beslissingen van den 
S ecretaris-Generaal, genomen krachtens de 
artikelen 2, 3, 4, 5, eerste lid, 6 en 9, wor
den in de NederlandscheStaatscourant open
baargemaakt. 

Artikel 11. 

Hetgeen in strijd met eenigen krachtens 
dit besluit getroffen maatregel is of wordt 
verricht of is nagelaten, kan door den Se
cretaris-Generaal, desnoods met behulp van 
den sterken arm, worden te niet gedaan, be
let of verricht op kosten van den overtreder 
en zoo noodig met gebruikmaking van alle 
den overtreder ten dienste staande arbeids
krachten of goederen. 

Artikel 12. 

Ter bestrijding van kosten, verbonden aan 
de uitvoering van dit besluit, kunnen van de 
betrokken personen gelden worden gevor
derd , hetgeen i;eschiedt met inachtneming 
van nader door den Secretaris-Generaal te 
stellen regelen. 

Artikel 13. 
(1) Bij dwangbevel, medebrengende het 

recht om de goederen van d en schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten, kunnen worden 
ingevorderd: 

1) de ingevolge artikel II verschuldigde 
kosten; 

2) de ingevolge artikel 12 verschuldigde 
gelden, indien de schuldenaar, na tot beta
ling gesommeerd te zijn, in gebreke blijft aan 
zijn betalingsplicht te voldoen. 

(2) Het dwangbevel wordt door den Se
cretaris-Generaal uitgevaardigd en executoir 
verklaard door den president van de arron
dissements-rechtbank, in welker rechtsge
bied de schuldenaar zijn woonplaats dan we! 
zijn zetel heeft. Indien het dwangbevel is 
uitgevaardigd tegen een schuldenaar, die 
niet zijn woonplaats of zetel binnen Neder
land heeft, wordt het dwangbevel executoir 
verklaard door den president van de arron
dissements-rechtbank te 's-Gravenhage. 

(3) Het dwangbevel wordt op kosten 
van den schuldenaar bij deurwaardersexploit 
beteekend en ten uitvoer gelegd op de bij 
het W etboek van Burgerlijke Recht~vorde
ring ten aanzien van vonnissen en authen
tieke akten voorgeschreven wijze. 

(4) Binnen dertig dagen na de beteeke
ning st:aat verzet tegen het dwangbevel open 
door dagvaarding van den Staat voor de ar
rondissements-rechtbank, welker president 
het dwangbevel executoir heeft verklaard. 

(5) Het verzet schorst de tenuitvoerleg-
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ging van het dwangbevel. Deze schorsing kan 
in kort geding worden opgeheven. 

(6) De rechter is vrij in de verdeeling 
van den bewijslast. 

Artikel 14. 
De organen van de provincies, gemeenten 

en andere lichamen met verordenende be
voegdheid, van bedrijfsorganisaties, als be
doeld in het Besluit No. 206/1940 betref
fende d en opbouw van een zelfstandige orga
nisatie ter ontwikkeling van het bedrijfs
leven, gewijzigd bij Besluit No. 89/1941, als
mede de Kamers van Koophandel en Fabrie
ken, zijn verplicht de van haar ter zake van 
de uitvoering van dit besluit gevorderde 
medewerking te verleenen. 

Artikel 15. 
(1) Met hechtenis van ten hoogste een 

jaar of geldboete van ten hoogste vijfentwin
tig duizend gulden wordt gestraft: 

1) hij die een bij of krachtens dit besluit 
gesteld voorschrift of opgelegde verplichting 
niet naleeft; 

2) hij die bij het doen van de bij of 
krachtens dit besluit verlangde k ennisge
vingen, inlichtingen, opgaven of mededee
lingen onjuiste opgaven doet. 

(2) Indien de schuldige een der feiten, 
bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren of geldboete van ten 
hoogste vijftig duizend gulden. 

(3) De in het tweede lid strafbaar ge
stelde feiten worden als misdrijven, de ove
rige in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
als overtredingen beschouwd. 

(4) Indien een der bij lid 1 en 2 straf
baar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
bij het verboden handelen of het nalaten de 
feitelijke leiding had. 

(s) De rechter kan de openbaarmaking 
van het vonnis gelasten. 

Artikel 16. 
(1) Allen, die betrokken zijn of zijn ge

weest bij de uitvoering van en het toezicht 
op de naleving van dit besluit, zijn ver
plicht tot geheimhouding van al hetgeen zij 
in hun hoedanigheid vememen of hebben 
vernomen. voor zoover zij niet ingevolge 
eenig wettelijk voorschrift of uit hoofde van 
hun ambt of beroep tot mededeeling daar
van bevoegd of gehouden zijn. 

(2) Hij die opzettelijk deze verplichting 
tot geheimhouding schendt, wordt gestraft 
m et gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van t en hoogste vijf 
duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de verplichting tot geheimhouding is te wij 
ten, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

(4) De bij lid 2 en -~ strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven. 
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Artikel 17. 
Over alle misdrijven en ovcrtredingen, 

waartegen in dit besluit straf is bedreigd, 
oordeelt in eersten aanleg bij uitsluiting de 
economische rechter, bedoeld in Besluit No. 
71/1941 betreffende de berechting van straf
zaken, rakende het economisch !even. 

Artikel 18. 

(1) Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij artikel 15, kunnen goe
deren, door middel van dat feit verkregen of 
waarmede of met betrekking tot welke dat 
feit is gepleegd, met hun verpakking worden 
verbeurdverklaard, ongeacht of zij den ver
oordeelde toebehooren. 

(2) Door den Secretaris- G eneraal kun
nen regelen worden gesteld met betrekking 
tot de bestemming van de krachtens lid 1 

verbeurd te verklaren goederen en verpak-

kingen. Artikel 19. 

Met de opsporing van de bij dit besluit 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, 
belast: 

1) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepoli tie; 

2) de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
van de Arbeidswet 1919; 

3) andere door den Secretaris-Generaal 
daartoe aangewezen personen. 

Artikel 20. 

De opsporingsambtenaren zijn te alien 
tijde bevoegd om in beslag te nemen, zoo
mede ter inbeslagneming de uitlevering te 
vorderen van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen of 
welker verbeurdverklaring, vemietiging of 
onbruikbaarmaking k an worden bevolen. 

Artikel 21. 

(1) De opsporingsambtenaren kunnen te 
alien tijde inzage vorderen van alle beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. 

(2) Zij hebben te alien tijde vrijen toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij be
treding daarvan voor een goede vervulling 
van hun taak redelijkerwijze noodig oordee
len. Zoo noodig verschaffen zij zich den toe
gang met behulp van den sterken arm. 

(3) Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 120 van het Wetboek van Strafvorde
ring treden zij in woningen tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan vergezeld van 
een commissaris van politie of van den bur
gemeester der gemeente, dan we! voorzien 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte 
lijken last van den procureur-generaal bij 
het gerechtshof of van den officier van ju
stitie, of van een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie of in 
gemeenten, waar geen commissaris van po
litie is, van den burgemeester. Van dit bin
nentreden maken zij proces-verbaal op, 
waarvan binnen tweemaal 24 uur aan den
gene, in wiens woning is binnengetreden, een 
afschrift wordt uitgereikt of toegezonden. 
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Het proces-verbaal maakt mede melding van 
het tijdstip van iiet binnentreden en van het 
daarmede beoogde doe!. 

(4) De opsporingsambtenaren zijn be
voegd personen aan te wijzen, die met hen 
de in lid 2 bedoelde plaatsen kunnen betre
den. In het geval, bedoeld in lid 3, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver-

baal. Artikel 22. 

Zij, die uit hoofde van hun stand, hun be
roep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen zich van het verstrekken 
van inlichtingen, van het doen van opgaven 
en van mededeelingen, van het gedoogen van 
onderzoek en van het verleenen van inzage 
in de boeken, bescheiden en geschriften ver
schoonen, doch uitsluitend met betrekking 
tot datgene, waarvan de wetenschap hun in 
hun hoedanigheid is toevertrouwd. 

Artikel 23. 

(1) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
voor de uitvoering van dit besluit nadere 
regelen vast te stellen. 

(2) De Secretaris-Generaal is bevoegd 
de hem in dit besluit in de artikelen 2 , lid 
2 en 3, en 8, 11 en 20 gegeven bevoegdheden 
op anderen over te dragen . 

Artikel 24. 
Voor zoover bij een bedrijfsregeling of een 

afwijkend voorschrift, als bedoeld in artikel 
5, lid 2, waarvan de algemeene verbindend
verklaring of vaststelling dan we! de onver
bindendverklaring wordt overwogen, perso
ne n betrokken zijn , werkzaam op het gebied 
der voedselvoorziening, als omschreven in ar
tikel 1 van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 (No. 69/1941), wordt de be
trokken maatregel genomen in overeenstem
ming met den S ecretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij 
of een door dezen aangewezen gemachtigde. 
Overigens blijven de bepalingen van het Or
ganisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 on
verminderd van kracht. 

Artikel 25. 

D e bepalingen van het Besluit No. 2 18/ 
1940 in zake de benoeming van een Gemach
tigde voor de Prijzen blijven onverminderd 
van kracht. 

Artikel 26. 
De Ondernemersovereenkomstenwet 193.5 

(Staatsb/ad N o. 310) treedt buiten werking. 

Artike l 27. 
(1) Dit besluit treedt in werk,ng op den 

zevenden dag na dien zijner afkondiging. 
( 2) H et kan worden aangehaald onder 

den titel ,,Kartelbesluit" . 
's- G i_:avenhage, s November 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, · 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. zo November z94z.) 
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25 November z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
in zake de samenstelling, inrichting en 
bevoegdheid van de Kamers v an K oop
handel en Fabrieken (Besluit op de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken). 

Op grond van artikel 1 van het Besluit 
No. 206/r940, alsmede op grond van § 1 der 
Verordening No. 23/1940 en in overeenstem 
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/r940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

HOOFDSTUK I. 

Organisatie. 

Artikel r. 
(1) De Kamers van Koophandel en Fa

brieken (hierna te noemen ,,Kamers") ma
ken dee! uit van de zelfstandige organisatie 
ter ontwikkeling van het bedrijfsleven, be
doeld in Besluit No. 206/1940, zooals dit is 
gewijzigd bij B esluit No. 89/1941. 

(2) Zij zijn openbare lichamen in den 
zin van artikel 152 van de Grondwet. 

Artikel 2. 

(1) Er zijn Kamers in het geheele grond
gebied van Nederland. Haar gebied valt in 
den regel samen met dat van de provincien. 

(2) De S ecretaris-Generaal van het De
partement van Handel, N ijverheid en 
Scheepvaart (hierna t e noemen ,,Secretaris
G eneraal") bepaalt het aantal, de gebieden 
en de zetels der Kamers, gehoord het top
orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven . 

Artikel 3. 
D e Secretaris-Generaal kan voor gedeel

ten van het gebied een er Kamer, deze Ka
mer gehoord en in overleg met het top
orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven, 
plaatselijke kantoren van die Kamer instel
len. Hij bepaalt de zetels en de gebieden 
dezer kantoren. 

Artikel 4. 
(1) D e Kamers vormen afdeelingen voor 

de industrie, het ambacht, den h andel en 
het verkeer ter behartiging van d e bijzon
dere belangen van deze takken van bedrijf 
binnen haar gebied. 

( 2) Bovendien kunnen zij voor de ove
rige takken van bedrijf, waarin een hoofd
groep bestaat, in overleg met deze, afdee
lingen vormen. 

(3) Indien binnen he t gebied van een 
K a mer gewestelijke of p laatselijke afdeelin
gen van bedrijfsorganisaties b estaan, worden 
deze met d e betrokken afdeeling de r Kamer 
verbonden. 

(4) T en aanzien v an het verrichten van 
werkzaamheden op vakgebied zijn de in het 
vorige lid bedoelde gewestelijke of plaatse
lijke afdeelingen gebonden aan de aanwij
zingen van de bedrijfsorganisaties, waarvan 
zij dee! uitmaken. 
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Artikel 5. 
De ondememers en de ondememingen 

(natuurlijke en rechtspersonen?, waaro~<:Ier 
ook de bedrijven van pubhekrechtC:l_1Jke 
lichamen worden verstaan, behooren b1J de 
Kamers, in welker gebied zij werkzaam zijn, 
hetzij dat zij in dat gebied hun hoofdzetel 
dan wel een filiaal hebben. 

HOOFDSTUK II. 
Taak. 

Artikel 6. 
(1) De Kamers behartige~ zelfstandi~, 

met inachtneming van de bepalmgen van d1t 
beslui t, de belangen van alle ondememi~~en 
in haar gebied in het kader van het bednJfs
leven als geheel. 

( 2 ) In het bijzonder moete de Kamers 
de overheidsorganen ter zijde staan door 
het verstrekken van feitelijke mededeelingen 
en het uitbrengen van adviezen. Zij kunnen 
deze ook uit eigen beweging verstrekken. 

(3) Tot de taak der Kamers behoort 
verder de bevordering, in nauwe samenwer
king en overleg met de andere organen van 
de zelfstandige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven, van de algemeene 
belangen van economischen a_ard in h~ar 
gebied, welke niet aan ander1; l~chamen, m
stellingen of bepaalde autonte1ten ter be
handeling zijn of worden voorbehouden. 

(4) Hiertoe behoort in het bijzon~er: 
1) het stichten en beheeren .'':an mste_l

lingen ten dienste van het bednJfsleven m 
haar gebied; 

2) het voeren van algemee e propaganda 
voor en het verstrekken van voorlichting 
over het bedrijfsleven in haar gebied; 

3) het verleenen van subsidies aan in
s t ellingen, welke een algemeen belang van 
het bedrijfsleven in haar gebied bevorderen; 

4) het vorderen van de Rijks-, provin
ciale en gemeenteambtenaren van de voor 
haar verslagen en verzameling van statisti
sche gegevens benoodigde op1:aven, beho_u
dens de op dit stuk door den Secretans
G eneraal te geven voorschriften en de op 
bedoelde ambtenaren rustende verplichting 
tot geheimhouding. 

Artikel 7. 
(1) Behalve tot het houden van het 

handelsregister ingevolge de Handelsregis
terwet (Staatsblad 1918, No. 493) zijn de 
Kamers verplicht tot uitvoeri g van de haar 
door de organen van het algemeen bestuur 
gegeven opdrachten. 

(2) De Kamers zijn in het bijzonder be
voegd certificaten van oorsprong en andere 
verklaringen ten dienste van het bedrijfs
leven af te geven, alsmede handteekeningen, 
welke in het handelsregister zijn ingeschre
ven , te legaliseeren. 

Artikel 8. 
Voor zoover dit voor de verrichting van 

haar in artikel 7 bedoelde werkzaamheden 
noodig is, kan de Secretaris-Generaal de 
Kamers, overeenkomstig artikel 153 van de. 
Grondwet, verordenende bevoegdheid geven. 

HOOFDSTUK III. 

Bestuur. 

Artikel g. 
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(1) De Secretaris-Generaal benoemt, 
telkens voor een tijdvak van twee jaren, 
voor elke Kamer een voorzitter en in den 
regel twee plaatsvervangende voorzitters. Zij 
kunnen na het einde van dit tijdvak op
nieuw worden benoemd. Zij worden in den 
regel aangewezen uit de personen, die in het 
o-ebied van de betrokken Kamer een leiden
de functie in het bedrijfsleven vervullen. 

(2) De voorzitter van een Kamer be
noemt jaarlijks de voorzitters van de bij 
haar gevormde afdeelingen, na overleg met 
de betrokken hoofdgroepen van het georga
niseerde bedrijfsleven. 

(3) Is echter met een afdeeling der Ka
mer een gewestelijke of plaatselijke afdee
ling, als bedoeld in het derde lid van artikel 
4, verbonden, dan vindt de benoeming van 
den afdeelingsvoorzitter door den voorzitter 
der Kamer plaats op voordracht van den 
voorzitter van rle betrokken hoofdgroep. 

(4) Voor de in dit artikel bedoelde be
noemingen, voor zoover deze niet krachtens 
het vorige lid plaats vinden, maken de raden 
van bijstand der Kamers of van haar afdee
lingen aanbevelingslijsten op, welke voor 
elke vacature niet meer dan twee namen 
mogen bevatten. 

Artikel 10. 

(1) De voorzitter en zijn plaatsvervan
gers vorrnen te zamen het dagelijksch be
stuur. 

(2) De leden van het dagelijksch bestuur 
van een Kamer kunnen mede tot voorzitter 
van een of meer afdeelingen worden be
noemd. 

(3) De voorzitters van de bij een Kamer 
gevormde afdeelingen wonen de vergaderin
gen van het dagelijksch bestuur bij; zij heb
ben raadgevende stem. 

Artikel 11. 

(1) De leden van het dagelijksch bestuur 
genieten geen bezoldiging. 

(2) Van benoeming zijn uitgesloten de
genen, die ingevolge onherroepelijk gewor
den rechterlijke uitspraak in staat van fail
lissement verkeeren of anderszins de be
schikking of het beheer over hun goederen 
hebben verloren, e n zij, die ingevolge onher
roepelijk geworden vonnis tot een vrijheids
straf veroordeeld zijn. 

(3) De leden van het dagelijksch bestuur 
kunnen te allen tijde hun ontslag bij den 
voorzitter indienen. 

HOOFDSTUK IV. 

Raden van bijstand. 

Artikel 12. 

(1) De voorzitter van een Kamer wordt 
geadviseerd en bijgestaan door een raad van 
bijstand. 

( 2) D e Secretaris-Generaal bepaalt het 
aantal leden van den raad van bijstand van 
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elke Kamer en stelt vast, hoeveel hunner 
voor elk der takken van bedrijf, waarvoor 
een hoofdgroep is ingesteld, moeten worden 
aangeweze.n; hij houdt daarbij zooveel mo
gelijk rekening met de beteekenis, welke de 
betrokken takken van bedrijf in het gebied 
hebben. 

(3) De voorzitter van een Kamer be
noemt, onder goedkeuring van den Secreta
ris-Generaal, jaarlijks, of zoo vaak dit noo
dig is voor de vervulling van tusschentijd
sche vacatures, de leden van den raad van 
bijstand. Hij slaat daarbij zooveel mogelijk 
acht op de beteekenis van de verschillende 
takken van bedrijf in het gebied der Kamer. 

(4) Tot leden van den raad van bijstand 
van een Kamer moeten in ieder geval de 
voorzitters van de hoofdgroepen en de be
drijfsgroepen, wier ondernemingen haar 
hoofdzetel hebben in het gebied der betrok
ken Kamer, warden benoemd. Hetzelfde 
geldt voor de ingevolge lid 2 en 3 van artikel 
9 benoemde voorzitters van afdeelingen. 

Artikel r3 . 
(1> De voorzitter van een afdeeling 

eener Kamer wordt bijgestaan door een raad 
van bijstand, bestaande uit de leden van den 
raad van bijstand der Kamer, wier ondeme
mingen tot de overeenkomstige hoofdgroep 
behooren. 

(2) Voor zoover binnen het gebied van 
een Kamer ingevolge artikel 3 plaatselijke 
kantoren warden ingesteld, kunnen de uit 
het gebied van dit kantoor benoemde leden 
van den raad van bijstand der Kamer in haar 
midden een commissie en bij het kantoor een 
raad van bijstand vormen. Deze raad van 
bijstand kan zoo noodig door benoeming van 
door den voorzitter uit het bedrijfsleven in 
het gebied van het kantoor aan te wij zen 
personen warden aangevuld. Op dezen raad 
van bijstand rust in hoofdzaak de taak, de 
bijzondere economische belangen van het 
gebied van het kantoor te behartigen. 

Artikel 14. 

(1) Het bij artikel II bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing op de leden van 
den raad van bijstand. 

(2) De Secretaris-Generaal kan te allen 
tijde den voorzitter van een Kamer de aan
wijzing geven een bepaald lid van den raad 
van bijstand uit zijn functie te ontzetten. 

HOOFDSTUK V. 

Secretariaat. 

Artikel 15. 

(r) De voorzitter van een Kamer btc 
noemt den algemeen secretaris en een of 
meer secretarissen. De aanstelling van het 
verdere personeel kan worden opgedragen 
aan den algemeen secretaris en vindt overi
gens plaats volgens de voorschriften van het 
reglement van orde. 

(2) De benoeming van den algemeen 
secretaris vindt plaats in overleg met den 
Secretaris -G eneraal. 

(3) Voor de benoemingen van den alge-
L. & S. 1941 
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meen secretaris en de secretarissen maakt de 
raad van bijstand een aanbevelingslijst · op 
van ten hoogste twee personen. 

(4) De algemeen secretaris en ·ne secre
tarissen nemen in den regel op aanwijzing 
van den voorzitter mede het secretariaat van 
de afdeelingen van de · Kamer en van haar 
commissies waar. 

(5) Indien met een afdeeling van de 
Kamer gewestelijke of plaatselijke afdeelin
gen van bedrijfsorganisaties zijn verbonden, 
moeten de algemeen secretaris of de secre
tarissen zoo mogelijk ook het secretariaat 
van deze laatste afdeelingen waarnemen. In 
dit geval vindt hun benoeming plaats in 
overeenstemming m et den voorzitter van de 
betrokken hoofdgroep. 

(6) De algemeen secretaris en de secre
tarissen genieten bezoldiging. Zij zijn ver
plicht de aanwijzingen, welke de voorzitter 
hun in het kader van dit besluit geeft, op te 
volgen. Zij oefenen hun func tie uit als een 
vertrouwensbetrekking bij de Kamer en ter 
behartiging v:an de algemeene belangen van 
het bedrijfsleven in haar gebied. 

( 7) De voorzitter kan het personeel ont
slaan; hij kan tuchtrechtelijke maatregelen 
treffen. Voor zoover zijn maatregelen den al
gemeen secretaris of de secretarissen betref
fen, is de voorzitter verplicht het advies van 
den raad van bijstand in te winnen. Indien 
een algemeen secretaris of een secretaris ook 
het secretariaat van een met de Kamer ver
bonden gewestelijke of plaatselijke afdee
ling van een bedrijfsorganisatie waarneemt, 
moet bovendien de voorzitter van de hoofd
groep warden gehoord, in overeenstemming 
met wien. overeenkomstig he t bepaalde in 
het vijfde lid, de betrokken persoon werd 
benoemd. 

HOOFDSTUK VI. 

Werkwijze der Kamer. 

Artikel 16. 

{r) De Kamer wordt bestuurd door den 
voorzitter, die bij de vervulling van zijn taak 
door de overige leden van het dagelijksch 
bestuur wordt bijgestaan. Hij vertegenwoor
digt de Kamer in en buiten rechte. 

(2) Bij zijn belet of ontstentenis wordt 
hij door een van de plaatsvervangende voor
zitters vervangen in een door hem bij voor
baat aan te geven volgorde. 

(3) De voorzitter is voor zijn beleid ver
antwoording schuldig aan den Secretaris
Generaal. 

Artikel 17. 
(1) Over belangrijke aangelegenheden 

wordt het advies van de leden van den raad 
van bijstand in een algemeene vergadering 
gevraagd. D it geschiedt in ieder geval ten 
aanzien van : 

1) de vaststelling en de wijziging van het 
reglem ent van orde; 

2) de vaststelling van de begrooting; 
3) het koopen, verkoopen en bezwaren 

van onroerende zaken en and ere vermogens
rechtelijke transacties, welke niet tot het da
gelijksch beheer der geldmiddelen behooren. 

9 
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( 2 ) Indien de voorzitter in_:3fwijking v:an 
het advies van den raad van b1Jstand beshst, 
moet hij dit in de notulen doen opnemen en 
mededeeien aan den Secretaris-Generaal. 

(3) De voorzitter kan het advies inwin
nen van in commissies samengebrachte le
den van den raad van bijstand. lndien de 
voorzitter zich niet zelf met de leiding van 
zulke commissies belast, wijst hij daarvoor 
een voorzitter aan. 

( 4) Zoo noodig k_an de vo~rzit~er aan de 
beraadslagingen van m het vonge hd bedo~)
de commissies ook niet tot den mad van btJ
stand der Kamer behoorende deskundige per
sonen uit het bedrijfsleven in het gebied der 
Kamer doen deelnemen. 

(5) De leden van het dagel~ksch bestuur 
zijn bevoegd aan alle vergadenngen van af
deelingen of commissies der Kamer deel te 
nemen. Hetzelfde geldt voor den algemeen 
secretaris der Kamer; deze neemt ook deel 
aan de vergaderingen van het dagelijks~h be
stuur, tenzij zijn persoonlijke belangen m het 
geding zijn. 

Artikel 18. 
Onder goedkeuring van den Secretaris

Generaal stelt elke Kamer een reglement van 
orde vast. 

HOOFDSTUK VII. 
Geldmiddelen. 

Artikel 19. 
(1) D e inkomsten van een Kamer be

staan uit: 
1) de door de in het handelsregister in

geschreven ondememingen te betalen bedra
gen, waarvan bet tarief voor elk ~alender
jaar voor het gebied der ondersche,den Ka
mers door den Secretaris-Generaal wordt 
vastgesteld; 

2) de bij bijzondere overeenkomsten tus
schen de Kamer en de gewestelijke of plaat
selij ke afdeelingen van bedrijfsorgani~aties 
naar verhouding vast te stellen vergoedingen 
voor de waameming van het secretariaat van 
die afdeelingen, welke met afdeelingen van 
de betrokken Kamer zijn verbonden; 

3) heffingen ter zake van bij haar in be
heer zijnde instellingen; 

4) retributies voor door haar in het ka
der van haar werkzaamheid aan belangheb
benden bewezen bijzondere diensten ; 

5) de vruchten van haar vermogen; 
6) overige inkomsten. . 
(2) D e Kamers maken jaarlijks v66r x 

November een begrooting van inkomsten en 
uitgaven voor het volgende kalenderjaar op. 

HOOFDSTUK VIII. 
Toezicht. 

Artikel 20. 

(1) De Kamers staan onder toezicht van 
den S ecretaris-Generaal. 

(2) Zij geven hem alle door hem_ ge
vraagde inlichtingen omtrent haar arbe,d . . 

( 3) Zij doen hem jaarlijks v66r 1 Apnl 
rekening en verantwoording over het door 
haar gevoerde beheer over het afgeloopen 
jaar. 
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( 4) Zij brengen hem jaarlijk~ v66r _1 Mei 
een verslag uit van haar handelmgen m het 
voorafgaande kalenderjaar en ov~: den to~
stand in dit tijdvak van het bednJfsleven m 
haar gebied. 

Artikel .u. 
Aan de voorafgaande goedkeuring van den 

Secretaris-Generaal zijn onderworpen: 
1) de begrootingen van inkomsten en uit-

gaven; . 
2) eventueele aanvulleude begrootmgen; 
3) verordeningen, gemaakt krachtens de 

overeenkomstig artikel 8 aan de Kamers toe
gekende verordenende bevoegdheid; · 

4) het stichten van instellingen en het 
zich belasten met het beheer van door ande
ren gestichte instellingen ten dienste van het 
bedrijfsleven; 

5) het verleenen van subsidies, welke 
een bedrag van duizend gulden per jaar te 
boven gaan ten behoeve van instellingen, 
welke een aigemeen belang van het bedrijfs
leven bevorderen; 

6) het vaststellen van tarieven voor het 
heffen van gelden voor het gebruik van bij 
de Kamers in beheer zijnde instelling_en en 
van retributies wegens door haar aan be
langhebbenden bewezen bijzondere diensten; 

7) het koopen, verkoopen en bezwaren 
van onroerende zaken. 

Artikel 22. 

(1) De Secretaris-Generaal kan beslui
ten, welke met een wettelijke bepaling of met 
het algemeen belang strijdig zijn, schorsen 
of vemietigen; hierbij worden tevens de ge
volgen, welke daaruit voortvloeien, geregeld. 

(2) De schorsing van een besluit kan 
niet langer dan een jaar duren; besluiten , 
welke geschorst zijn geweest, kunnen niet op 
nieuw worden geschorst. 

HOOFDSTUK IX. 

Wijziging der organisatie. 

Artikel 23. 
(1) Ingeval de Secretaris-Generaal krach

tens artikel 2 het aantal der Kamers of haar 
gebied wijzigt, zijn de daarbij betrokken Ka
mers, met ingang van een door hem te be
palen dag, ontbonden, tenzij de wijziging en
kel het gebied betreft en de ontbindi-i.g in 
het besluit tot wijziging niet wordt voorge
schreven. 

(2) Bij wijziging van het gebied van een 
Kamer, alsmede bij haar opheffing, geeft de 
Secretaris-Generaal nadere voorschriften be
treffende de overdracht of splitsing der ar
chieven. 

(3) Bij opheffing van een Kamer valt 
haar vermogen toe aan de Kamer, waartoe 
haar gebied gaat behooren; komen hiervoor 
meerdere Kamers in aanmerking, dan vindt 
verdeeling plaats naar evenredigheid van de 
opbrengst der jaarlijksche bijdragen aan het 
handelsregister, welke over het laatstverloo
pen kalenderjaar door de ondememingen in 
de onderscheidene overgedragen gebicden 
werden betaald. · 



131 

Artikel 24. 

(1) lngeval de Secretaris-Generaal het 
aantal leden van den raad van bijstand van 
een Kamer uitbreidt, benoemt de voorzitter 
de nieuwe leden binnen drie maanden na het 
desbetreffend besluit van den Secretaris
Generaal. 

(2) lngeval de Secretaris-Generaal het 
aantal leden van den raad van bijstand van 
een kamer vermindert, worden ontstaande 
vacatures niet vervuld tot het nieuw vast
gestelde aantal leden is bereikt. 

Artikel 25. 

(1) Personeel, dat door wijziging van 
het gebied of opheffing van een Kamer over
tollig wordt, heeft, voor zoover het in pen
sioengerechtigden dienst was, aanspraak op 
wachtgeld op denzelfden voet als burgerlijke 
Rijksambtenaren, t en laste van de Kamer, 
in welker dienst het is geweest of van haar 
rechtverkrijgenden, welke het door haar van 
de opgeheven Kamer verkregen vei:mogen 
daartoe in de eerste plaats moet bestemmen. 

(2) Ten aanzien van het niet pensioen
gerechtigde personeel treffen de betrokken 
Kamers een in ieder bijzonder geval billijk 
te achten regeling. 

HOOFDSTUK X. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 26. 
De Secretaris-Generaal vaardigt deter uit

voering en aanvulling van dit besluit nood
zakelijke voorschriften uit. 

Artikel 27. 
(1) Dit besluit treedt met ingang van 1 

April 1942 in werking. 
(2) Tegelijkertijd treedt de Wet op de 

Kamers van Koophandel (Staatsblad 1920, 
No. 152) buiten werking, evenals alle bepa
lingen, welke met dit besluit in strijd zijn. 

Artikel 28. 
(1) Met ingang van 1 April 1942 zijn de 

bestaande Kamers van Koophandel en Fa
brieken ontbonden. 

(2) D e bepalingen van de artikelen 23 
en 25 van het onderhavige besluit vinden 
toepassing ten aanzien van de ontbonden en 
de nieuw ingestelde Kamers. 

(3) De rechten van het bij de ontbonden 
Kamers werk:iame personeel, dat door de 
nieuw ingestelde Kamers in een overeen
komstige positie wordt overgenomen, blij
ven gehandhaafd, voor zoover de Secreta
ris-Generaal niet bij wijze van uitzondering 
anders bepaalt. 

Artikel 29. 
Dit besluit kan worden aangehaald als 

,,Besluit op de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken". 

's-Gravenhage, 25 November 1941. 
De S .-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 17 December z94z.) 
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S. S.70 1 

a8 Maart z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Dep__a-rtement 
van Landbouw en Visscherij betreffende 
den opbouw van een organisatie voor de 
voedselvoorziening ( Organisatiebesl uit 
Voedselvoorziening 1941). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-

landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij, hier
na te noemen ,,Secretaris-Generaal", stelt 
regelen omtrent den opbouw van een organi
satie voor de voedselvoorziening, zoomede 
omtrent de aan deze toe te kennen bevoegd
heden. 

(2) Tot de voedselvoorziening warden 
geacht te behooren de voortbrenging van, de 
handel in en de be- en verwerking van alle 
producten van rie voedselvoorziening - met 
inbegrip van genotmiddelen - , zoomede van 
die producten van den Nederlandschen land
bouw, welke niet voor de voedselvoorziening 
zijn bestemd, waarbij wordt verstaan onder 
landbouw: 

1) akkerbouw, tuinbouw of eenige an
dere tak van bodemcultuur, met uitzonde
ring van boschbouw; 

2) veehouderij en pluimveehouderij. 
(3) Tot de voedselvoorziening wordt voorts 

geacht te behooren de handel in die artikelen, 
welke als grondstoffen of hulpmiddelen voor 
den landbouw en de visscherij van bijzondere 
beteekenis zijn. 

Artikel 2. 

(1) Ten behoeve van de organisatie voor 
de voedselvoorziening worden lichamen in 
den zin van artikel 152 van de Grondwet in
gesteld. 

(2) Deze lichamen, hiema te noemen or
ganisaties, kunnen zijn bedrijfsorganisaties, 
onderbedrijfsorganisaties, vakorganisaties , 
vakgroepen en ondervakgroepen. 

(3) De bedrijfsorganisaties en onderbe
drijfsorganisaties omvatten: 

1) producenten in den landbouw en in 
de visscherij; ·, 

2) vakorganisaties of vakgroepen en zoo 
noodig ondervakgroepen van handelaren, be
werkers en verwerkers op het gebied van de 
voedselvoorziening. 

(4) De bedrijfsorganisaties en onderbe
drijfsorganisaties op het gebied van de grond
stoffen en hulpmiddelen, als bedoeld in arti
kel 1 , lid 3, omvatten producenten in den 
landbou v en in de visscherij en vakorganisa
ties of vakgroepen en ondervakgroepen van 
handelaren. 

Artikel 3. 

De organisaties kunnen plaatselijke en 
provinciale afdeelingen instellen. 
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Artikel 4. 
(1) Als vakgroepen en ondervakgroepen 

van handelaren, bewerkers en verwerkers op 
het gebied van de voedselvoorziening wor
den gebezigd organisaties , ingesteld of er
kend op grond van het Besluit No. 206/1940 
betreffende den opbouw van een zelfstandige 
organisatie ter ontwikkeling van het be
drijfsleven. 

(2) Deze vakgroepen en ondervakgroe
pen kunnen tot vakorganisaties worden sa
mengevoegd. 

Artikel 5. 
(1) Behoudens ten aanzien van de in ar

tikel 4, lid r, genoemde vakgroepen en on
dervakgroepen geschiedt de instelling van 
een organisatie door den Secretaris-Generaal 
en wordt deze bekendgemaakt in de Neder
landsche Staatscourant. 

(2) Te gelijk met de instelling van een 
organisatie wordt door den Secretaris-Gene
raal vastgesteld een reglement, regelende 
haar samenstelling, inrichting en bevoegd
heid. In zulk een reglement kan naar een 
door den Secretaris-Generaal vast te stellen
,,Algemeen Reglement betreffende de sa
menstelling, inrichting en bevoegdheid van 
organisaties, ingesteld op het gebied der 
voedselvoorziening" worden verwezen. 

(3) De in het vorige lid bedoelde regle
m enten worden met inachtneming van het 
in de volgende artikelen bepaalde vastge
steld. 

Artikel 6. 
(r) De taak van de organisaties is advi

seerend, uitvoerend en besturend. 
(2) E en organisatie omvat alle ondeme

mers - ongeacht den rechtsvorm, waarin 
het bedrijf wordt uitgeoefend - , die werk
zaam zijn op het gebied der voedselvoorzie
ning, waarvoor de organisatie is ingesteld. 

(3) , Aan de organisaties kan verordenen
d e bevoegdheid, als bedoeld in artikel 153 
van de Grondwet, worden verleend. 

Artikel 7. 
(r) lndien aan een organisatie verorde

nende bevoegdheid is verleend, maakt zij de 
verordeningen, welke zij voor het belang van 
het gebied der voedselvoorziening, waarvoor 
zij is ingesteld, noodig oordeelt. 

(2) De verordeningen kunnen onder meer 
de navolgende onderwerpen betreffen: 

r) regeling van de voortbrenging, den in
voer, den afzet - waaronder mede begrepen 
de uitvoer-, de verdeeling en aanwending -
waaronder mede begrepen de opslag en de 
be- en verwerking - van producten van de 
voedselvoorziening; 

2) regeling van de vestiging, uitbreiding, 
beperking, reorganisatie, tijdelijke of blijven
de stillegging, fusie, vervreemding of het 
verpachten van bedrijven op het gebied der 
voedselvoorziening, waarvoor de organisatie 
is ingesteld; 

3) het verleenen van vergoedingen aan 
h n, die door eenigen maatregel, als bedoeld 
onder 2, emstig economisch nadeel onder
vinden, zoomede het opleggen aan hen, die 
van een zoodanigen maatregel economisch 
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voordeel genieten, van de verplichting tot 
het betalen van een geldsom ; 

4) vaststelling van prijzen en marges, 
zoomede van betalings- en leveringsvoor
waarden met betrekking tot producten van 
de voedselvoorziening; 

5) vaststelling van voorschriften voor de 
tot de organisatie behoorende ondememers 
betreffende het voeren_ van hun boekhouding 
en administratie, zoomede betreffende het 
verstrekken van mondelinge en schriftelijke 
gegevens aan de organisatie. 

Artikel 8. 
De regelingen, als bedoeld in artikel 7, lid 

2, onder 1, kunnen onder meer inhouden: 
1) het opleggen van een verplichting tot 

het betalen van een geldsom ter zake van 
het verrichten van een handeling op het ge
bied van de voedselvoorziening; 

2) het opleggen van een verplichting tot 
inlevering van eenig product; 

3) het brengen van de aan de uitvoering 
der regeling en het daarop uit te oefenen toe
zicht verbonden kosten ten laste van alle 
personen, voor wie de regeling verbindend is . 

Artikel 9. 
(1) De organisaties kunnen bij dwang

bevel, medebrengende het recht van parate 
executie, invorderen al hetgeen haar ter zake 
van een krachtens artikel 7 of 8 opgelegde 
verplichting verschuldigd is. 

(2) Het dwangbevel wordt beteekend en 
ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering t en 
aanzien van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven. Het verzet wordt door den 
Secretaris-Generaal geregeld . 

Artikel 10. 

( 1) W aneer door of vanwege den Secre
taris-Generaal genomen maatregelen dan 
we! verordeningen van een boven haar ge
stelde organisatie het vorderen verleent een 
organisatie haar medewerking tot uitvoering 
daarvan. 

(2) Wanneer een organisatie niet of niet 
behoorlijk voor de opgedragen uitvoering 
zorgt, kan de voorzitter van de organisatie 
of een andere door den Secretaris-Generaal 
aan te wijzen instantie door dezen worden 
gemachtigd om in de uitvoering te voorzien. 

(3) Ii:idien d_e organisaties bevoegd zijn 
tot het u1tvaard1gen van verordeningen, a ls 
bedoeld in artikel 7, lid 2, onder 4, vindt het 
bepaalde in artikel 3 van het Besluit No. 
218/1 940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen overeenkomstige 
toe passing. 

Artikel 11. 

. (1~ H et alge meen toezicht op de orga
msat,es, voor zoover betreft haar werkzaam
heden, geregeld in dit besluit, berust bij den 
Secretaris-Generaal of een of meer door hem 
daartoe gemachtigden. 

( 2) Voor de coordinatie van de werk
zaamheden der organisaties worden door den 
Secretaris-Generaal vijf raden ingesteld elk 
bestaande uit twee of meer leden en wei: 
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1) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
den akkerbouw en daarmede door den Se
cretaris-Generaal gelijk te stellen producten; 

2) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
de veehouderij, zoomede van margarine, 
vetten en olien; 

3) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de producten van 
den tuinbouw; 

4) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de visscherij; 

5) een raad voor de organisaties, inge
steld voor het gebied van de grondstoffen en 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 1, lid 3. 

(3) De leden van den raad worden door 
den Secretaris-Generaal benoemd, geschorst 
en ontslagen. De benoeming der leden van 
een raad geschiedt op een aanbeveling, vol
gens door den Secretaris-Generaal te stellen 
regelen door de besturen der onder den raad 
vallende bedrijfsgroepen op te maken. 

(4) De verdere taak en bevoegdheden 
dezer raden worden door den Secretaris-Ge
neraal geregeld. 

Artikel 12. 

(1) De organisaties zijn verplicht van de 
door haar genomen besluiten en verordenin
gen op het gebied der voedselvoorziening aan 
den Secretaris-Generaal of aan door hem 
aan te wijzen instanties v66r een door hem 
te bepalen tijdstip mededeeling te doen. 

(2) Deze besluiten en verordeningen van 
de organisaties kunnen door den Secretaris
Generaal of door een door hem aan te wijzen 
instantie worden geschorst of vernietigd, 
waarbij tevens de gevolgen worden geregeld. 

(3) De Secretaris-Generaal kan bepalen, 
dat bepaalde door hem aan te wijzen beslui
ten en verordeningen aan zijn goedkeuring of 
aan de goedkeuring van een door hem aan te 
wijzen instantie zijn onderworpen. Verorde
ningen in zake prijzen, marges, betalings- en 
leveringsvoorwaarden .1:ijn steeds aan zijn 
goedkeuring onderworpen. In de bevoegdhe
den van den Gemachtigde voor de Prijzen 
wordt geen wijziging gebracht. 

Artikel 13. 

( 1) Geschillen tusschen een organisatie 
en een of meer ondernemers, als bedoeld in 
artikel 6, lid 2, waaronder mede zijn begre
pen geschillen tusschen een organisatie en 
een of meer ondernemers omtrent een door 
de organisatie krachtens artikel 7, lid 2 , on
der 2, genomen maatregel of omtrent een in
gevolge artikel 7, lid 2, onder 3, verleende 
vergoeding of opgelegde betaling, worden bij 
uitsluiting in eerste instantie beslist door een 
scheidsgerecht, ingesteld bij den raad, waar
toe de betrokken organisatie en de onder
nemer behooren. Van de uitspraak van een 
scheidsgerecht staat binnen een maand na 
den <lag, waarop de uitspraak gewezen is, 
beroep open op den Secretaris-Generaal. 
Deze beslist niet dan nadat een commissie 
van advies, waarvan de samenstelling en 
werkwijze door hem worden geregeld, is ge
hoord. 
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(2) De instelling van de in het vorige lid 
bedoelde scheidsgerechten, zoomede de rege
ling hunner werkzaamheden, geschiedt in een 
afzonderlijk uitvoeringsbesluit. Het 'scheids
gerecht beraadslaagt en beslist met drie le
den, waaronder een rechtsgeleerd lid moet 
zijn. 

(3) Geschillen tusschen organisaties on
derling worden bij uitsluiting beslist door 
den Secretaris-Generaal, gehoord den be
trokken raad of de betrokken raden. 

Artikel 14. 

(1) Aan bedrijfsorganisaties of onder
bedrijfsorganisaties kunnen aparte lichamen 
worden verbonden, welke bevoegd zijn tot 
het aan- en verkoopen en opslaan van pro
ducten van de voedselvoorziening, zoomede 
tot het doen van andere daarmede verband 
houdende handelingen. 

(2) Deze lichamen zijn rechtspersonen. 
Hun instelling geschiedt door den Secreta
ris-Generaal, die daarbij hun inrichting, taak 
en bevoegdheid nader regelt, en wordt be
kendgemaakt in de Nederlandsche Staats
courant. Zij worden in en buiten rechte door 
een of meer directeuren vertegenwoordigd. 

(3) Het toezicht op de in het vorige lid 
bedoelde lichamen berust bi.i den Secretaris
Generaal en een .of meer door hem daartoe 
gemachtigden. 

Artikel 15. 
(1) De Secretaris-Generaal stelt een 

Raad voor de Voedselvoorziening in, welke 
hem bij de uitvoering van <lit besluit en van 
andere wettelijke regelingen op het gebied 
der voedselvoorziening van advies dient, en 
welke in de plaats treedt van het College 
voor de Voedselvoorziening, ingesteld bij 
Besluit No. 141/1940. De Directeur-Generaal 
van de Voedselvoorziening is voorzitter van 
den Raad. 

(2) De verdere samenstelling, taak en 
bevoegdheden van den Raad voor de Voed
selvoorziening worden door den Secretaris
Generaal geregeld. 

Artikel 16. 
Voor zoover een organisatie of een lichaam, 

als bedoeld in artikel 14, in de plaats treedt 
van een of meer rechtspersoonlijkheid bezit
tende lichamen, als bedoeld in artikel 13 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, gaan de aan 
deze lichamen toekomende rechten van een 
door den Secretaris-Generaal te bepalen 
tijdstip af op de organisatie of het lichaam 
over. Omtrent de overneming van op de 
rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen 
rustende verplichtingen beslist de Secretaris
Generaal in ieder afzonderlijk geval met in
achtneming van de rechten der schuld
eischers. 

Artikel ,17. 

Alie rechtsvorderingen ten laste van de 
organisaties en de lichamen, bedoeld in ar
tikel 14, verjaren door verloop van vijf ja
ren , onverminderd hun bevoegdheid zich te 
beroepen op . kortere verjaringstermijnen, 
welke voor bijzondere gevallen elders zijn 
geregeld. De verjaring loopt mede tegen 
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minderjarigen en degenen, die onder cura
teele staan, onverminderd hun verhaal op 
hun voogden of curators. 

Artikel 18. 
(1) Hij die in strijd handelt met een bij 

of krachtens dit besluit of in een op grond 
van dit besluit uitgevaardigde verordening 
gesteld verbod of vastgesteld voorschrift, of 
aan een bij of krachtens dit besluit of in een 
op grond daarvan uitgevaardigde verorde
ning opgelegde verplichting niet of niet be
hoorlijk voldoet, wordt gestraft met hechte
nis van ten hoogste een jaar of geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig duizend gulden. 

(2) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een bij of krachtens <lit bcsluit of in 
een op grond daarvan uitgevaardigde ver
ordening gesteld verbod of vastgesteld voor
schrift, of opzettelijk niet of niet behoorlijk 
voldoet aan een bij of krachtens <lit besluit 
of in een op grond daarvan uitgevaardigde 
verordening opgelegde verplichting, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van t en hoogste 
acht jaren of geldboete van ten hoogste vijf
tig duizend gulden. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden als overtredingen be
schouwd; de feiten , strafbaar gesteld in het 
tweede lid, worden als misdrijven beschouwd. 

(4) Voorwerpen, waarmede of ten aan
zien waarvan het strafbare feit is gepleegd 
of welke door middel van het strafbare feit 
zijn verkregen, kunnen worden verbeurdver
klaard. 

(s) De rechter kan d e openbaarmaking 
van zijn uitspraak op kosten van den over
treder gelasten. 

Artikel rg. 
Indien een der in artikel r8 strafbaar ge

stelde feiten door of vanwege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die de opdracht tot de strafbare handeling 
gegeven heeft of die de feiteli ike leiding had 
bij het verboden handelen of nalaten. 

Artikel 20. 

Ter zake van niet-nakoming van door de 
organisatie uitgevaardigde regelen kan door 
of namens de organisatie tuchtrecht worden 
uitgeoefend, waarvan de regeling door de or
ganisaties de goedkeurin g van den Secreta
ris- Gen eraal behoeft. 

Artikel 2r. 

Met het opsporen van de feiten, in artikel 
18 strafbaar gesteld, zijn belast, behalve de 
bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen ambtenaren: 

1) d e ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie; 

2) zii, die daartoe door of vanwege den 
Secretaris-Generaal zijn aangewezen. 

Artikel 22. 

(x) De personen, in het voorgaande ar
tikel bedoeld, zijn te alien tijde bevoegd in 
beslag t e nemen en ter inbeslagneming de 
uitleverln g t e vorderen van alle voorwerpen 
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en levende dieren, welke kunnen dienen om 
de waarheid aan den dag te brengen of wel
ker verbeurdverklaring kan worden bevolen. 

(2) Zij kunnen te alien tijde inzage vor
deren van alle papieren, boeken en beschei
den, waarvan zij voor de goede vervulling 
van hun taak inzage noodig oordeelen. 

(3) Zij zijn bevoegd elke plaats, waar
onder begrepen besloten lokalen, erven en 
woningen, te betreden. 

(4) Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
behulp van den sterken arm. 

(s) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente of wel voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last, in 
den zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van po
litie en in gemeenten, waar geen commissa
ris is, van den burgemeester. Van dit binnen 
treden wordt binnen acht en veertig uren 
proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 
mede van het tijdstip van het binnentreden 
en van het daarmede beoogde doe! melding 
gemaakt. 

Artikel 23. 

(1) Allen die belast zijn met de uitvoe
ring van en het toezicht op de naleving van 
de bij of krachtens <lit besluit uitgevaardig
de regelen, zijn verplicht tot geheimhouding 
van al hetgeen zij in hun hoedanigheid ver
nemen, voor zoover zij niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van hun 
ambt of beroep tot mededeeling daarvan be
voegd zijn of zijn gehouden. 

(2) Hij die opzettelijk de geheimhouding, 
bedoeld in het vorige lid, schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zes duizend gulden. 

(3) Hij aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste drie duizend 
gulden. · 

(4) De bij het tweede lid strafbaar ge
stelde fe iten worden beschouwd als misdrij
ven; die, strafbaar gesteld bij het derde lid, 
als overtredingen. 

Artikel 24. 

(x) Verordeningen van een organisatie, 
als bedoeld in artikel ?, lid 2, onder 4, zijn 
prijsvoorschriften in den zin van artikel x, 
lid r, van het Prijsbeheerschingsbesluit. 

(2) Ten aanzien van de overtredingen 
van deze verordenin gen worden uitsluitend 
de bepalingen van het Pri_isbeheerschingsbe
sluit in zake opsporing, vervolging en be
straffing toegepast. 

Artikel 25. 

De Secretaris-Gen eraal kan nadere voor
schriften geven voor de uitvoering van dit 
besluit. Deze voorschriften warden in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt . 

Artikel 26. 
Veranderingen in de rechtsverhoudingen, 
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welke als uitvloeisel van dit besluit en de 
ter uitvoering daarvan uitgevaardigde voor
schriften en verordeningen ontstaan, geven 
geen aanspraak op schadevergoeding. 

Artikel 27. 
Hangende de totstandkoming van vak

groepen en ondervakgroepen warden in de 
bedrijfsorganisaties en onderbedrijfsorganisa
ties de handelaren en be- en verwerkers op 
het gebied der voedselvoorziening vertegen
woordigd door personen, die hen in de rechts
persoonlijkheid bezittende lichamen, als be
doeld in artikel 13 van de Landbouw-Crisis
wet 1933, vertegenwoordigen; de handel in 
grondstoffen en hulpmiddelen, als bedoeld in 
artikel 2, lid 4, wordt daarin vertegenwoor•
digd door daartoe door den Secretaris-Ge
neraal in overleg met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart aan te wijzen per
sonen. De producenten warden in de bedrijfs
organisaties en onderbedrijfsorganisaties tot 
nadere voorziening eveneens vertegenwoor
digd door hun huidige vertegenwoordigers in 
de rechtspersoonlijkheid bezittende licha
m en, als bedoeld in artikel 13 van de Land
bouw-Crisiswet 1933. 

Artikel 28. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

<lag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Organi

satiebesluit Voedselvoorziening 1941". 

's-Gravenhage, 28 Maart 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 1 April 194r.) 

S. S.708 

8 Augustus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie, houdende maatregelen ter be 
strijding van de strooperij en van schade 
door stroopende honden en katten als
mede aanvulling van de Jachtwet 1923. 

Op grond van§ 1 van Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met artikel 4 
van het Besluit No. 93/r941 tot instelling van 
de betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de iacht, 

• alsmede in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
duizend gulden wordt gestraft: 

1) hij, die strikken, bestemd of geschikt 
voor het opsporen, bemachtigen of dooden 
van wild of schadeliik gedierte, bezigt, stelt 
of herstelt, voorhanden heeft, aanbiedt of 
aflevert; 
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2) hij, die 
a) tusschen een uur na zonsondergang en 

een uur v66r zonsopgang; 
b) op Zondagen, den Nieuwjaarsdag, den 

Christelijken tweeden Paasch- en Pinkster
dag, de beide Kerstdagen en den Hemel
vaartsdag, 
met een schietwapen schadelijk gedierte op
spoort, bemachtigt of doodt, of poogt op te 
sporen, te bemachtigen of te dooden; 

3) hij, die wild of schadelijk gedierte, dat 
door middel van een strik gevangen is, voor
handen heeft, aanbiedt of aflevert; 

4) hij, die herten, damherten, reeen, 
moefflons of wilde zwijnen verwondt of 
doodt, of poogt te verwonden of te dooden, 
met hagel, posten, schroot, met r.andvuurpa
tronen of met patronen, waarvan de huls 
korter is dan 40 mm. 

(2) De in het eerste lid onder 3 opge
nomen verbodsbepaling geldt , voor zoover 
het voorhanden hebben betreft, niet voor 
personen, die op het terrein, waarop de strik
ken zich bevinden, tot jagen bevoegd zijn en 
voor hun ondergeschikten. 

(3) De in <lit artikel strafbaar gestelde 
feiten warden beschouwd als overtredingen. 
De artikelen 43 tot en met 45 en 48 tot en 
met s2 van de Jachtwet 1923 vinden over
eenkomstige toepassing; artikel 51 vindt ook 
toepassing op moefflons en wilde zwijnen. 

Artikel 2. 

(1) Door of vanwege den Secretaris-Ge
neraal van het Departemerit van Landbouw 
en Visscherij kunnen vergunningen warden 
verleend om, onder door hem te bepalen 
voorwaarden, honden en katten, welke zich 
zonder toezicht op meer dan 200 meter van 
het dichtstbij gelegen woonhuis op een jacht
terrein bevinden, te dooden. 

(2) De vergunningen, bedoeld in het 
voorgaande lid, geven niet recht tot het doo
den van: 

1) honden van herders ; 
2) jachthonden , daaronder niet begrepen 

lange honden; 
3) geleidehonden van blinden; 
4) leger- of roodekruis-honden; 
5) politiehonden; 
een en antler voor zoover deze als zooda

nig kenbaar zijn en als zoodanig door den 
gerechtigde warden gebruikt. 

Artikel 3 . 
(1) De voorschriften van de Jachtwet 

192_, blijven, voor zoover niet in strijd met 
het bepaalde in dit besluit , van kracht. 

(2) Voor zoover op overtredingen van 
die wet niet reeds een hoogere straf is ge
steld, wo~den zij gestraft met hechtenis v an 
t en hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste drie duizend gulden. 

(3) Handen, waarmede een overtreding 
van die wet is begaan, kunnen warden ver
beurdverklaard, ook indien zij den veroor
deelde niet toebehooren. 

(4) Schadelijk gedierte, onwettig be
machtigd of gedood, kan warden verbeurd
verklaard. 
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Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op c\en dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenbage, 8 Augustus 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

( Uitgeg. 9 Augustus 194z.) 

S. S.709 

23 Augustus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscberij, van 
Handel, Nijverbeid en Scbeepvaart en 
van Justitie betreffende sancties op 
overtreding van verscbillende wettelijke 
maatregelen, rakende bet economiscbe 
leven(Economiscb Sanctiebesluit 1941). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor bet b ezette Nederlandscbe 
gebied wordt bepaald : 

AFDEELING I. 

Strafbepalingen. 

Artikel 1. 

(1) Met becbtenis van ten boogste een 
jaar en met geldboete van t en boogste vijf
entwintigduizend gulden of met een van deze 
straffen wordt gestraft bij die in strijd ban
delt met: 

1) een voorscbrift, gesteld bij of kracb
tens de Landbouw-Crisiswet 1933, met uit
zondering van de voorscbriften, gesteld bij 
de artikelen 13a en 29b; · 

2) een voorscbrift, gesteld bij of kracb
tens de Distributiewet 1939, m et uitzonde
ring van de voorscbriften, gesteld kracbtens 
artikel 15, lid 2; 

3) een voorscbrift, gesteld bij of kracb
tens bet Voedselvoorzieningsbesluit (No. 12/ 
1941), m et uitzondering van bet voorscbrift, 
gesteld bij artikel 13; 

4) een voorscbrift, gesteld bij of kracb 
tens bet Orga nisatiebesluit Voedselvoorzie
ning 1941 (No. 69/1941) - met uitzondering 
van bet voorscbrift, gesteld bij artikel 23 -
of bij een op grond van genoemd besluit uit
gevaardigde verordening, met uitzondering 
van de verordeningen, als bedoeld in artikel 
7, lid 2, onder 4. 

(2) Met gevangenisstraf van ten boogste 
acbt jaren en m et geldboete van ten boogste 
bonderdduizend gulden of met een van deze 
straffen wordt gestraft bij die opzettelijk in 
strijd bandelt met een van de in bet eerste 
lid bedoelde voorscbriften. 

(3) Hij die in strijd bandelt met een 
k racbtens artikel 15, lid 2, van de Distribu
tiewet 1939 gegeven voorschrift, wordt ge
straft met b ecbtenis van ten boogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
bonderd gulden. 

136 

(4) De feiten, strafbaar gesteld in lid 2, 

warden bescbouwd als misdrijven; de feiten, 
strafbaar gesteld in de leden 1 en 3, warden 
bescbouwd als overtredingen. 

Artikel 2. 

(1) Onverminderd het bepaalde in lid 2 

van bet voorgaande artikel 
1) wordt bij die opzettelijk in strijd han

delt met een bij of kracbtens de Landbouw
Crisiswet 1933, bet Voedselvoorzieningsbe
sluit of bet Organisatiebesluit Voedselvoor
ziening 1941 gesteld verbod tot bet slacbten 
van rundvee, varkens, geiten, bokken, scba
pen en paarden of tot bet verhandelen of 
vervreemden van vleescb of vleescbwaren, 
afkomstig van in strijd met zoodanig slacbt
verbod geslacbt vee, gestraft met gevange
nisstraf van ten minste zes maanden; 

2) wordt bij die opzettelijk in strijd ban
delt met een bij of kracbtens de onder 1 ge
noemde wet en de aldaar genoemde verorde
ningen gesteld verbod tot bet verhandelen 
of vervreemden van granen, gestraft met ge
vangenisstraf van ten minste drie maanden; 

3) wordt hij die opzettelijk in strijd ban
delt m et een verbod tot bet v erkoopen of t e 
koop aanbieden van distributiebescbeiden, 
indien hij weet of ernstige reden heeft om 
te v ermoeden, dat de distributiebescheiden, 
welke hij verkoopt of te koop aanbiedt, door 
misdrijf zijn verkregen, gestraft met gevan
genisstraf van ten minste drie maanden. 

(2) De minimumstraffen, genoemd in 
het eerste lid, warden met de helft verhoogd, 
indien het betreft een beroeps- of gewoonte
handeling, dan we! herbaling binnen twee 
jaar nadat de laatste veroordeeling wegens 
een gelijksoortig feit onherroepelijk is ge
worden. 

(3) In geval van paging worden de mi
nimumstraffen m et de helft verminderd. 

Artikel 3. 
Bij een veroordeeling wegens een feit, 

strafbaar gesteld bij artikel 1, kunnen de vol
gende bijkom ende straffen warden opgelegd: 

1) verbod voor een d oor den rechter te 
bepalen termijn van ten hoogste vijf jaren 
bepaalde door den rechter vast te stellen be
drijfshandelingen te verrichten of te doen 
verrichten; 

2) sluiting of stillegging voor een door 
den rechter te bepalen termijn van ten hoog
ste vijf jaren van het bedrijf van den ver 
oordeelde of van het bedrijf, waarin het straf
baar feit is begaan, onder aanbrenging van • 
een kennisgeving der sluiting en sti!legging 
op de bedrijfsgebouwen; 

3) verbeurdverklaring van de voorwer
pen, waarmede of met betrekking tot welke 
het feit is gepleegd, of welke door middel van 
het feit zijn verkregen, ongeacht of deze 
voorwerpen den veroordeelde toebehooren ; 

4) indien het een misdrijf geldt, boven
dien verbeurdverklaring van alle of bepaal
de voorwerpen van gelijken of gelijksoorti
gen aard als de onder 3 bedoelde, welke bij 
den veroordeelde of in het bedrijf , waarin 
het strafbaar feit is begaan, worden aange-
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troffen, ongeacht of deze voorwerpen den 
veroordeelde toebehooren; 

5) openbaarmaking van de rechterlijke 
uitspraak; 

6) betaling van een aanvullend geldbe
drag ter ontneming van voordeel, hetwelk 
door het strafbaar feit en door gelijke of ge
lijksoortige strafbare feiten is behaald; bij 
niet-betaling is artikel 23 van het Wetboek 
van Strafrecht toepasselijk en kunnen bo
vendien de bijkomende straffen, vermeld on
der x en 2, worden opgelegd. 

Artikel 4. 
(x) De officier van justitie kan, nadat 

de verdachte is gehoord, althans behoorlijk 
is opgeroepen, indien tegen den verdachte 
ernstige bezwaren bestaan en het algemeen 
belang zulks vordert, als voorloopigen maat
regel den verdachte gelasten zich voor den 
tijd van ten hoogste een week te onthouden 
van bepaalde bedrijfshandelingen. 

(2) De economische rechter kan op vor
dering van den officier van justitie of ambts
halve, nadat de verdachte is gehoord, althans 
behoorlijk is opgeroepen, indien tegen den 
verdachte ernstige bezwaren bestaan en het 
algemeen belang zulks vordert , als voorloo
pigen maatregel den verdachte gelasten zich 
voor den tijd van ten hoogste een maand te 
onthouden van bepaalde bedrijfshandelingen. 
Deze termijn kan door hem m et ten hoogste 
een maand worden verlengd. 

Artikel 5. 
(1) Hij die opzettelijk handelt in strijd 

met een verbod, als bedoeld in artikel 3, on
der 1, een gebod van bedrijfssluiting of s til
legging, als bedoeld in artikel 3, onder 2, of 
een last, als bedoeld in artikel 4, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
acht jaren en geldboete van ten hoogste hon
derdduizend gulden of met een van deze 
straffen. 

(2) De bijkomende straffen, genoemd in 
artikel 3, onder 3 tot en met 6, kunnen in 
geval van veroordeeling worden opgelegd. 

(3) Het in lid I bedoelde strafbare feit 
wordt beschouwd als een misdrijf. 

Artikel 6. 
Indien een der in de artikelen I en 5 straf

baar gestelde feiten wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het plegen van het feit 

• opdracht gaf of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of het nalaten. 

. Artikel 7. 
(1) Over alle misdrijven en overtredin 

gen, waartegen straf is bedreigd in deze af
deeling, oordeelt in eersten aanleg bij uit
sluiting de door het Besluit No. 71 /1941, met 
betrekking tot de berechting van strafzaken, 
rakende het. economisch !even, inges telde 
economische rechter. 

(2) Bij de opsporing en vervolging gel
den d e bijzondere bepalingen, vervat in Be
sluit No. 88/1941, met betrekking tot het 
strafrechtelijk onderzoek in bepaaldP. straf
zaken, rakende het economisch !even. 

AFDEELING II. 

0 psporingsonderzoek. 

Artikel 8. 
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(1) De opsporingsambtenaren, belast 
met de opsporing van de bij dit besluit straf
baar gestelde fei ten, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen: 

1) de overige ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie; 

2) de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

3) zij, die ·door den Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij of van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart daartoe zijn aangewezen. 

(2) T en aanzien van de wijze van be
eediging van de onder 3 bedoelde ambtena
ren kunnen nadere regelen worden gesteld. 

(3) De op grond van artikel 33 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, van artikel 1 7 
van het Voedselvoorzieningsbesluit en van 
artikel 19 van de Distributiewet 1939 aange
wezen opsporingsambtenaren worden geacht 
op grond van dit besluit te zijn aangewezen. 

Artikel 9. 
(1) De opsporingsambtenaren zijn, met 

inachtneming van het in lid 2 bepaalde, te 
alien tijde bevoegd om in beslag te nemen, 
zoomede ter inbeslagneming de uitlevering 
te vorderen van a lle voorwerpen, welke tot 
ontdekking der waarheid kunnen dienen of 
welker verbeurdverklaring, vernietiging of 
onbruikbaarmaking kan worden bevolen. 

(2) De in artikel :~. lid 4, bedoelde voor
werpen kunnen elechts worden in beslag ge
nomen met uitdrukkelijke machtiging van 
den officier van justitie. 

Artikel 10 . 

De opsporingsambtenare~ kunnen te alien 
tijde inzage vorderen van alle bescheiden, 
waarvan zij voor de goede vervulling van 
hun taak inzage noodig oordeelen. Een ieder 
is verplicht de verlangde inzage te geven. 
Personen, die uit hoof de van hun stand, hun 
beroep of hun ambt tot geheimhouding ver
plicht zijn, kunnen de inzage weigeren van 
bescheiden, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. 

Artikel .1 r. 
( 1) De opsporingsambtenaren zijn be

voegd monsters te nemen van crisisproduc
ten, als bedoeld in artikel 1, onder 5° , van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, van producten, 
als bedoeld in artikel 1, onder 3 °, van het 
Voedselvoorzieningsbesluit en van distribu
tiegoederen, als bedoeld in artikel 4 van de 
Distributiewet 1939, voor zoover deze p ro
ducten en goederen: 

1) in het openbaar of op een v oor het 
publiek toegankelijke plaats zijn uitgesta ld ; 

2) worden geleverd, rondgebracht, rond
gevent, v..ervoerd , ten in-, uit- of doorvoer 
worden aangeboden of ten vervoer of uit
voer in opslag liggen; 

3) aanwezig zijn op plaatsen, waar de op-
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sporingsambtenaren krachtens de wet toe
gang hebben. 

(2) Bij het onderzoek naar de hoeveel
heid en den aard van de crisisproducten, 
voedselvoorzieningsproducten en distributie
goederen, als in het eerste lid bedoeld, kun
n en zij vorderen, dat de v erpakking der goe
deren worde geopend. De houder der goede
ren is verplicht bij de door de ambtenaren 
verlangde opneming overeenkomstig hun 
aanwijzingen en onder hun toezicht de noo
dige medewerking te verleenen en desver
Jangd daarvoor de noodige hulpmiddelen en 
bijstand kosteloos te verstrekken. 

(3) Wordt aan een dier verplichtingen 
niet voldaan, dan kan de ambtenaar op kos
ten en risico van den houder der goederen in 
het noodige voorzien. 

AFDEELING III. 

Verkoop van in beslag genomen verbeurd
verklaarde voorwerpen. 

Artikel 12. 
(1) Voor den verkoop van krachtens ar

tikel 9 van dit besluit in beslag genomen 
voorwerpen is geen rechterlijke machtiging 
vereischt. 

(2) D eze verkoop kan steeds ondershands 
geschieden, mits met inachtneming van na
dere regelen, te stellen door de Secretarissen
Generaal van de D epartementen van Land
bouw en Visscherij en van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart. 

Artikel 13. 
Door de Secretarissen- G en eraal van d e 

Departementen van Landbouw en Visscherij 
en van Handel , Nijverheid en Scheepvaart 
worden nadere regelen gesteld voor den ver
koop van krachtens artikel 3 van dit besluit 
verbeurdverklaarde voorwerpen. 

AFDEELING IV. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 14. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Op dat tijdstip treden buiten wer

king: 
1) ·de artikelen 31 tot en m et 35 van de 

Landbouw-Crisiswet 1933; 
2) de a rtikelen 18 tot en met 22 van de 

Distributiewet 1939 ; 
3) de artikelen 15 en 16 van het Voedsel

voorzieningsbesluit; 
4) de artikelen 18, 19, 2 1 en 22 van het 

Organisatiebesluit Voedselvoorzienin g 1941. 
(3) In artikel 17 van het Voedselvoor

zieningsbesluit wordt in plaats van .,28, 29c, 
29d, 31, lid 6 en 7, 33, >4 en 35" gelezen : .,28, 
29c en 29d". 

(4) Waar in de Landbouw-Crisiswet 
1933 wordt gesproken van ambtenaren, als 
bedoeld in artikel 33 dier wet, worden daar
onder verstaan de in artikel 8 van .dit besluit 
genoemde ambtenaren. 

(5) Voor zoover in wettelijke bepalingen 
is vermeld, dat deze worden beschouwd als 
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voorschriften of verplichtingen, als bedoeld 
in artikel 18 der Distributiewet 1939, worden 
deze bepalingen beschouwd als voorschrif 
ten, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder 2, 
aanhef, van dit besluit. 

(6) D e bij het Koninklijk besluit van 8 
November 1934, StaatsbladNo. 572 , ten aan
zien van de beeediging van de krachtens ar
tikel 33, lid 1, onder c, van de Landbouw
Crisiswet 1933 aangewezen opsporingsamb
tenaren gestelde regelen worden geacht op 
grond van artikel 8, lid 2, van dit besluit te 
zijn gesteld. 

Artikel 15. 
Dit besluit wordt aangehaald als .,Econo

misch Sanctiebesluit 1941". 
's-Gravenhage, 23 Augustus 1941. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

D e S .- G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

De S .- G. van het Dep. van justifie, 
SCHRIEKE. 

(Uitgeg. 6 September ,941.) 

S. S.750 

,4 November z94z: BESLUIT van den Se
cretaris-G eneraal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financien, van Justitie, van Sociale Za
ken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van B innenlandsche Zaken be
treffende bet verzekeringswezen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Dit besluit v erstaat onder : 
1) .,S ecretaris-Generaal" : den Secreta

ris-Generaal voor Bij zondere Economische 
Zaken; 

2) .,verzekeringsonderneming": elke bin
nen het grondgebied van Nederland werkza
me natuurlijke of rechtspersoon dan we! elke 
vereeniging van personen, van welken aard 
en samenstelling ook, die het voor eigen re
kening aangaan van overeenkomsten van 
verzekering of herverzekering als bedrij f uit
oefent, ook al wordt daarmede niet beoogd 
het maken van winst ; 

3) .,gevolmachtigde" : elke binnen het 
grondgebied van Nederland werkzame na
tuurlijke of rechtspersoon d an we! elke ver
eeniging van personen, van welken aard en 
samenstelling ook, die als gevolmachtigde 
vertegenwoordiger van een verzekeringson
dememing optreedt; 

4) .,tusschenpersoon" : elke binnen het 
grondgebied van Nederland werkzame na
tuurlijke of rechtspersoon dan we! elke ver
eeniging van personen, van welken aard en 
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samenstelling ook, die zijn bemiddeling ver
Jeent bij het tot stand brengen van verzeke
ringsovereenkomsten. 

Artikel 2. 

(1) De zorg voor de zaken betreffende 
het verzekeringswezen berust bij den Secre
taris-Generaal. 

(2) De Secretaris-Generaal vaaraigt de 
op het gebied van het verzekeringswezen 
noodige voorschriften uit. 

(3) Hij kan in het bijzonder voorschrif
ten ui tvaardigen betreffende : 

1) de uitoefening van het toezicht op 
verzekeringsondernemingen; 

2) de uitoefening van het verzekerings
bedrijf; 

3) de bestraffing van overtredingen van 
dit besluit en van de ter uitvoering of aan
vulling van dit besluit uitgevaardigde voor
schriften. 

Artikel 3 . 
Voor de oprichting, fusie en liquidatie van 

verzekeringsondernemingen is, onvermin
derd de overigens geldende wettelijke bepa
lingen en rechtsvoorschriften, de goedkeu
ring van den Secretaris-Generaal vereischt. 

Artikel 4. 
(1) De Secretaris-Generaal kan voor

schriften uitvaardigen tot regeling van de 
premien en bijdragen, van welken aard ook, 
alsmede van de vergoedingen voor gevol
machtigden en tusschenpersonen in het ver
zekeringsbedrijf. 

(2) De bepalingen van het Besluit No. 
218/i940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen blijven onverlet. 

Artikel 5. 
De Secretaris- G eneraal kan de hem inge

volge dit besluit toekomende bevoegdheden 
en t aak geheel of gedeeltelijk ove:rdragen. 

Artikel 6. 
De Verzekeringskamer, ingesteld krach

tens de Wet op het Levensverzekeringsbe
drijf 1922 (Staatsblad No. 716), ressorteert 
onder den Secretaris-Generaal. 

Artikel 7. 
( 1) De op het gebied van het verzeke

ringswezen geldende wetten, Koninklijke be
sluiten, ministerieele beschikkingen en sedert 
10 Mei 1940 afgekondigde besluiten en an
dere rechtsvoorschriften blijven van kracht 
en de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit vin
den geen toepassing voor zoover bedoelde 
wetten en voorschriften afwijkende bepalin
gen bevatten. 

(2) Waar ingevolge de Wet op het Le
vensverzekeringbedrijf 1922, het B esluit No. 
199/i 940 betreffende onderlinge molest-ver
zekeringsmaatschappijen, het Besluit No. 
213/i 940 betreffende bijzondere rnaatregelen 
op het gebied van het verzekeringswezen en 
de ter uitvoering daa rvan uitgevaardigde be
palingen en voorschriften een taak of be
voegdheid bij het Hoofd of bij den Secreta
ris-Generaal van een der Departementen van 
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Algemeen Bestuur berust, wordt deze taak 
of bevoegdheid door den Secretaris-Gene
raal voor B ijzondere Economische Zaken uit
geoefend. 

Artikel 8. 
De ter uitvoering of aanvulling van dit 

besluit noodige voorschriften worden in de 
Nederlandsche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 9 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 November 1941. 

De S .-G. voor Biizondere Economische 
Zaken, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Financien, 

M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
SCHRIEKE. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. 
van Sociale Zaken, 

VERWEY. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
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16 October 1941. TWEEDE UITVOE-
RINGSBESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeensternming met de ~~ 2 

en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt ter uitvoering van de 
artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 1_5 
van het Ziekenfondsenbesluit (No. 160/1941) 
bepaald : 

HOOFDSTUK I. 

Erkenning en toelating. 

Artikel I. 

( 1) Op verzoeken om erkenning als zie
kenfonds en orn toelating als Algemeen Zie
kenfonds wordt een beslissing genomen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, op voordracht van 
den Commissaris, belast met het toezicht op 
de ziekenfondsen (hierna te noernen Corn
rnissaris). 

(2) De Cornrnissaris doet zijn voordracht 
na den raad van bijstand te hebben gehoord. 

(3) Erkenningen en toelatingen worden 
gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscou
rant. 

Artikel 2 . 

(1) Een verzoek orn erkenning als zie
kenfonds houdt in of gaat vergezeld van: 
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1) naam en plaats van vestiging van de 
verzoekende instelling; 

2) statuten en reglementen van de ver
zoekende instelling ; 

3) de namen van de zitting hebbende 
hoof den en bestuurders; 

4) een aanduiding van het geographisch 
gebied, waarover de instelling haar werk
zaamheden uitstrekt of met ingang van den 
datum van erkenning zal uitstrekken; 

5) het aantal rechtstreeks-verzekerden 
en zoo mogelijk het aantal indirect-verzeker
den · 

6) afschriften van de overeenkomsten 
tusschen het ziekenfonds en de personen en 
instellingen, die bij het verleenen van genees
kundige verzorging hun medewerking aan de 
ziekenfondsen hebben te verleenen; 

7) bescheiden, waarin de rechten en ver
plichtingen van de verzekerden nader zijn 
geregeld; 

8) bescheiden, welke een inzicht geven in 
de begrooting en in de financieele resultaten 
van het ziekenfonds, daaronder begrepen ge
waarmerkte afschriften van de balansen en 
van de winst- en verliesrekeningen over de 
laatste drie jaren of, indien deze niet zijn 
opgemaakt, zoo nauwkeurig mogelijke gege
vens betreffende de financieele uitkomsten 
over die jaren. 

(2) Bij een verzoek om toelating als Al
gemeen Ziekenfonds warden, naast de in het 
vorig lid genoemde gegevens, bovendien 
overgelegd bescheiden, waaruit blijkt, dat de 
levering van de bij of ingevolge het Zieken
fondsenbesluit voor Algemeene Ziekenfond
sen verplicht gestelde verstrekkingen is ge
waarborgd; indien dat niet mogelijk is, war
den de redenen daarvan vermeld. 

(3) Indien de Commissaris zulks voor 
een juiste beoordeeling van een ingediend 
verzoek om erkenning of toelating noodzake
lijk acht, kan hij het over!eggen van verdere 
bescheiden en gegevens verlangen. 

HOOFDSTUK II. 

Toezicht. 

Artikel 3. 
(1) De hoofden en bestuurders van een 

ziekenfonds zijn verplicht: 
1) den Commissaris en den personen, die 

vanwege den Commissaris toezicht op de · 
ziekenfondsen uitoefenen, alle ter zake ge- . 
wenschte mondelinge of schriftelijke inlich
tingen te verstrekken en inzage te geven van 
de boeken en de bescheiden, welke betrek
king hebben op het beheer van het zieken
fonds; 

2) op vordering van den Commissaris 
voor dezen of in de vergadering van den raad 
van bijstand te verschijnen; 

3) jaarlijks van het door hen gevoerde 
financieele beheer van het ziekenfonds aan 
den Commissaris rekening en verantwoording 
over te leggen, onder overlegging van de ba
lans per 31 December en van de winst- en 
verliesrekening van het afgeloopen boekjaar, 
alsmede van de begrooting voor het loopende 
jaar; 
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4) jaarlijks aan den Commissaris te zen
den een verslag van de werkzaamheden van 
het ziekenfonds, betreffende het afgeloopen 
jaar. 

(2) De verplichting, omschreven in het 
eerste lid, onder 1, en de verplichting om op 

.vordering van den Commissaris voor _dezen 
of in de vergadering van den raad van bij
stand te verschijnen, rusten oak op degenen, 
die hoofd of bestuurder van een ziekenfonds 
zijn geweest, alsmede op de in dienst van een 
ziekenfonds zijnde of geweest zijnde perso
nen. 

(3) De daartoe door den Commissaris 
gemachtigde personen mogen te alien tijd_e 
elke plaats betreden, waar zich boeken of 
bescheiden, welke betrekking hebben op het 
beheer van een ziekenfonds, bevinden of war
den vermoed zich te bevinden. 

(4) Wordt den personen, bedoeld in het 
tweede lid, bij de uitoefening van de in het 
derde lid omschreven bevoegdheid, nadat zij 
hun machtiging hebben getoond, de toegang 
geweigerd, dan kunnen zij zich dien zoo noo
dig verschaffen door het inroepen van de 
hulp van Rijks- of gemeentepolitie. 

(s) In plaatsen, welke tevens een waning 
of alleen door een waning toegankelijk zijn, 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 
binnen dan vergezeld van een opsporings
ambtenaar, die is voorzien van een schrifte
lijken bijzonderen last van den kantonrech
ter, van een commissaris van politie of van 
den burgemeester der gemeente. 

(6) Van het binnentreden wordt door 
den vergezellenden opsporingsambtenaar pro
ces-verbaal opgemaakt, hetwelk binnen twee
maal vier en twintig uur aan dengene, wiens 
waning is betreden, in afschrift wordt mede
gedeeld. 

Artikel 4. 
Onverminderd de bij andere wetten of wet

telijke voorschriften gestelde bepalingen z-ijn 
aan de goedkeuring van den Commissaris on
derworpen de statuten en reglementen van 
ziekenfondsen, de regelingen van de rechten 
en verplichtingen van verzekerden bij zie
kenfondsen, de overeenkomsten tusschen de 
ziekenfondsen en de personen en instellingen, 
die bij he t verleenen van geneeskundige ver
zorging hun medewerking aan de ziekenfond
sen hebben te verl_eenen, alsmede wijzigingen 
in die statuten, reglementen, regelingen en 
overeenkomsten. 

Artikel 5, 
(r) De Commissaris is bevoegd aan hoof

den en bestuurders van ziekenfondsen aao
wijzingen te verstrekken in het belang van 
een doeltreffende vervulling van de werk
zaamheid dier instellingen. 

(2) Bij het verstrekken van een aanwij
zing, als bedoeld in het eerste lid, stelt de 
Commissaris een termijn vast, bionen welken 
de hoofden of bestuurders hem hun meening 
omtrent de aangelegenheid, waarop de aan
wijzing betrekking heeft, kunnen kenbaar 
maken. Indien binnen den vastgestelden ter
mijn geen antwoord wordt ontvangen of in
dien de Commissaris het ontvangen antwoord 
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onbevredigend acht, kan hij besluiten tot 
openbaarmaking van zijn aanwijzing. 

(3) Alvorens tot openbaarmaking over 
te gaan, hoort de Commissaris den raad van 
bijstand; indien antwoord is ingezonden, 
wordt dit door hem aan den raad van bij
stand overgelegd. 

(4) Openbaarmaking geschiedt in de Ne
derlandsche Staatscourant, alsmede in een of 
m eer door den Commissaris aan te wijzen 
nieuwsbladen en/of tijdschriften. 

(5) Van een besluit tot openbaarmaking 
van een aanwijzing wordt aan de hoofden of• 
bestuurders van het betreffende ziekenfonds, 
te n minste twee weken voordat tot puhlica
tie wordt overgegaan, mededeeling gedaan; 
de Commissaris kan in bijzondere gevallen 
dezen termijn verkorten. 

Artikel 6. 
(1) Samenvoeging van ziekenfondsen, 

welke gepaard gaat met de overdracht van 
verbintenissen jegens verzekerden, kan 
slechts geschieden met toestemming·van den 
Commissaris. 

(2) Indien de Commissaris van oordeel 
is, dat samenvoeging van bepaalde zieken
fondsen noodzakelijk is, kan hij ambtshalve 
de hoofden of bestuurders van die zieken
fondsen uitnoodigen binnen een door hem 
vastgestelden termijn een gezamenlijk voor
stel tot samenvoeging van die ziekenfondsen 
aan hem te doen. 

(3) Indien hoofden of bestuurders van 
ziekenfondsen in gebreke blijven binnen den 
vastgestelden termijn te voldoen aan een uit
noodiging, als bedoeld in het tweede lid, kan 
de Commissaris een voordracht tot samen
voeging van de betreffende ziekenfondsen 
doen aan den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken. 

(4) De Commissaris deelt den hoofden of 
bestuurders van de betreffende ziekenfond
sen zijn voordracht, als bedoeld in het derde 
lid, mede, alvorens deze te doen, opdat zij 
binnen een vastgestelden termijn bedenkin
gen kunnen inbrengen. 

(5) Worden bedenkingen ingebracht, dan 
hoort de Commissaris den raad van bijstand, 
alvorens zijn voordracht aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken te doen. 

(6) Een besluit van den Secretaris-Gene
·raal van het Departement van Sociale Zaken 
tot samenvoeging van ziekenfondsen regelt 
tevens de wijze, waarop de samenvoeging zal 
geschieden. 

( 7) Bij samenvoeging van ziekenfondsen 
gaan alle rechten, welke derden ontleenen 
aan, en alle verplichtingen, welke derden heb
ben jegens ziekenfondsen, welke ophouden 
te bestaan, van rechtswege over op het bij 
de samenvoeging betrokken ziekenfonds, het
welk blijft bestaan of hetwelk door de sa
menvoeging wordt opgericht. 

Artikel 7. 
(1) Indien een ziekenfonds geen gevolg 

geeft aan een aanwijzing van den Commis
saris, in emstige mate of herhaaldelijk de 
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wettelijke voorschriften betreffende de zie
kenfondsen overtreedt of niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen, kan het door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken op daartoe strekken
de voordracht van den Commissaris worden 

· ontbonden. 
(2) De Commissaris deelt den hoofden 

of bestuurders van het betreffende zieken
fonds zijn voordracht, als bedoeld in het eer
ste lid, mede, alvorens deze te doen, opdat 
zij binnen een vastgestelden termijn be.den
kingen kunnen inbrengen. 

(3) Worden bedenkingen ingebracht, dan 
hoort de Commissaris den raad van bijstand, 
alvorens zijn voordracht aan den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken te doen. 

(4) Een besluit van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken tot ontbinding van een ziekenfonds re
gelt tevens de wijze, waarop de ontbinding 
zal geschieden. 

Artikel 8. 
( 1) Geschillen betreffende de verstrek

king van geneeskundige, pharmaceutische, 
tandheelkundige en verloskundige verzor
ging of van verpleging in ziekeninrichtingen 
tusschen : 

1) ziekenfondsen of vereenigingen van 
ziekenfondsen onderling; 

2) ziekenfondsen en personen of instel
lingen, met welke een overeenkomst over de 
levering van de hiervoren genoemde ver
strekkingen bestaat, 
kunnen door belanghebbende aan den Com
missaris worden voorgelegd; op uitnoodiging • 
van den Commissaris worden zij hem voor
gelegd. 

(2) In de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid, worden alle bescheiden, welke kunnen 
bijdragen tot een juist inzicht in den aard 
van een geschil of gewaarmerkte afschriften 
daarvan, mede ter kennis gebracht. 

(3) De Commissaris verleent bemidde
ling tot oplossing van de hem voorgelegde 
geschillen. Hij houdt daarbij rekening met 
de belangen van alle bij de werkzaamheid 
van de ziekenfondsen betrokken personen en 
instellingen. 

Artikel 9. 
(1) De erkende ziekenfondsen zijn jaar

!ijks aan het Rijk een geldelijke bijdrage ver
schuldigd, welke overeenkomstig door den 
Commissaris nader te stellen regelen naar 
gelang van hun inkomsten in het voorgaande 
jaar wordt berekend. 

(2) De Algemeene Ziekenfondsen zijn 
jaarlijks bovendien, behalve de bijdrage, be
doeld in het eerste lid, aan het Rijk een toe
slag verschuldigd, welke overeenkomstig door 
den Commissaris nader te stellen regelen naar 
gelang van het aantal personen, dat bij hen 
rechtstreeks of indirect was verzekerd, in het 
voorgaande jaar wordt berekend. 

(3) De ziekenfondsen, welke door den 
Commissaris zijn aangewezen voor herverze
kering, als bedoeld in artikel r 6, zijn, be
halve de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
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bovendien aan het Rijk een toeslag verschul
digd, welke overeenkomstig door den Com
missaris nader te stellen regelen naar gelang 
van het totale bedrag, dat bij hen door her
verzekering was verzekerd in het voorafgaan
de jaar, wordt berekend. 

(4) De door den Commissaris overeen
ko,!Ustig de vorige leden nader te stellen re
gelen behoeven de goedkeuring van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken. 

(5) In geval een bijdrage of toeslag, a ls 
bedoeld in het eerste tot en met het derde 
lid, niet is voldaan op den daarvoor vastge
stelden vervaldag, wordt het ziekenfonds, 
hetwelk in gebreke is, schriftelijk aange
maand om alsnog binnen veertien dagen na 
de dagteekening van den dienstbrief zijn ver
p lichting na te komen. Wordt deze aanma
ning niet binnen den gestelden termijn door 
betaling gevolgd, dan kan de Commissaris 
een dwangbevel uitvaardigen, medebrengen
de het recht van parate executie, hetwelk 
wordt beteekend en ten uitvoer gelegd op de 
wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering ten aanzien van vonnissen 
en authentieke akten voorgeschreven, en 
hetwelk in het geheele Rijk kan worden ten 
u itvoer gelegd. 

HOOFDSTUK III . 

I nkomensgrens. 
Artikel 10. 

Elk ziekenfonds stelt in zijn statuten of re
glementen een inkomensgrens vast, boven 

. welke geen verzekerden worden toegelaten, 
zulks met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, van het Ziekenfondsen
besluit. 

H OOFDSTUK IV. 

Admini&tratie. 
Artikel 1r. 

Indien bij een ziekenfonds personen, als 
bedoeld in artikel 3 van het Ziekenfondsen
besluit, zijn verzekerd, wordt een afzonder
lijke administ ratie van deze verzekering ge
voerd; dit geldt ook voor het vermogensbe
heer. 

Artikel 12. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Sociale Zaken stelt nadere voor
schriften vast betreffend e de administratie 
van Algem eene Ziekenfondsen. 

HOOFD STUK V. 
Gezinsleden. 
Artikel 13. 

(1) Als gezinsleden in den zin van arti
kel 3, tweede lid, van het Ziekenfondsenb e
sluit worden beschouwd de tot het gezin van 
den rechtstreeks-verzekerde behoorende p er
sonen, jegens wie h ij volgens de bepalingen 
van het B urgerlijk Wetboek onderhouds
plichtig is, en de tot zijn gezin behoorende 
stief- en pleegkinderen, met dien verstande, 
d a t kinderen (onder wie stief- en pleegkin
d eren begrepen) slechts in aanmerking ko-
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men, indien zij den leeftijd van 16 jaar nog 
niet hebben bereikt. 

(2) Rechtstreeks-verzekerden worden in 
geen geval beschouwd als gezinsleden . 

HOOFD STUK VI. 

Verstrekkingen bij Algemeene 
Ziekenfondsen. 

Artikel 14. 
De verzekerden, bedoeld in artikel 3 van 

het Ziekenfondsenbesluit, hebben recht op 
<de volgende verstrekkingen: 

1) volledige hulp door een huisarts, zoo
wel ten huize van den patient als op spreek
uur, waarbij inbegrepen verloskundige hulp, 
voor zoover geen vroedvrouw beschikbaar is, 
en buitengewone verloskundige hulp op ver
zoek van de behandelende vroedvrouw; 

2) volledige hulp op verzoek van den 
huisarts, zoowel ten huize van den patient 
als op spreekuur, te verleenen door specia
listen, die ingevolge een door den Commis
saris te treffen regeling als zoodanig zijn er
kend, zulks evenwel niet, voor zoover het 
betreft niet aan het ziekenfonds verbonden 
specialisten, dan na machtiging vanwege het 
bestuur van het ziekenfonds of van den con
troleerend-geneesheer; 

3) tandheelkundige hulp volgens syste
matisch-rationeele beginselen naar de vol
gende regelen: 

a) consult, extractie, wondbehandeling, 
incisie en verwijdering van tandsteen, zonder 
bijbetaling door den verzekerde; 

b) conserveerend e en prothetische hul~ 
tegen bijbetalingen volgens door den Com
missaris vast te stellen regelen; 

c) rontgenphoto's tegen bijbetalingen 
volgens door den Commissaris t e stellen re
gelen; 

4) verloskundige hulp door een v roed
vrouw, indien deze beschikbaar is; 

s) volledige verpleging en b eh andeling 
in een Eekenhuis voor den tijd van ten hoog
ste 42 verpleegdagen per geval, echter alleen 
op medische indicatie en onder toezicht van
wege het bestuur van het ziekenfonds of van 
den controleerend-geneesheer; 

6) tegemoetkoming in de kosten van ver
pleging in een sanatorium voor tuberculose
lijders voor den tijd van ten hoogste een jaar 
en tot een door den Commissaris te bepalen 
bedrag, mits de verpleging heeft p laats ge
vonden op advies van een consultatiebureau
arts · 

7) alle genees- en verbandmiddelen m et 
dien verstande, dat v oor merkartikele::, bij 
gelijke werkzaamheid het loco-preparaat 
moet worden voorgeschreven, alsmede, dat 
door den Commissaris goed te keuren beper
kingen kunnen worden gesteld ; 

8) uitwendige geneeswijzen volgens door 
den Commissaris te s tellen regelen; 

g) andere middelen, a ls bedoeld in arti
kel s van het Ziekenfondsenbesluit, zooals 
die hieronder zijn omschreven, doch slech ts 
na machtiging v anwege het bestuur of van 
den cont roleerend-geneesheer en tot door 
den Commissaris bij nadere regeling vast te 
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stellen maximum-bedragen: 
a) brillen in model-montuur; 
b) kunstoogen; 
c) breukbanden; 
d) buikbanden; 
e) elastieken kousen; 
f) orthopaedisch schoeisel voor sterke 

misvormingen, alleen op voorschrift van een 
orthopaed; 

g) steunzolen uit voorraad volgens gips
model, alleen op voorschrift van een ortho
paed; 

h) steunringen; 
i) grootere apparaten, als corsetten, 

kunstledematen, krukken, draagurinalen, 
anus-bandages, enz. 

Artikel 15. 

D e uitkeering bij overlijden, bedoeld in 
artikel 6 van het Ziekenfondsenbesluit, be
draagt voor verzekerden, als bedoeld in arti
kel 3 van dat besluit, ten minste vijftig gul
den; chter voor indirect-verzekerden bene
den den ledtijd van 2 jaar ten minste dertig 
gulden. 

Artikel 16. 
(1) Algemeene Ziekenfondsen zijn ver

plicht zich wegens de kosten van de in arti
kel 14, onder 5 en 6, genoemde verstrekkin
gen te verzekeren bij daarvoor door den 
Commissaris aan te wijzen ziekenfondsen en 
wegens die der in artikel 15 bedoelde uitkee
ring bij overlijden bij levensverzekering
maatschappijen. 

(2) In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, kan de Commissaris aan bepaalde 
ziekenfondsen toestaan het risico ter zake 
van genoemde kosten zelf te dragen. 

HOOFDSTUK VII. 

De premie bij Algemeene Ziekeniondsen. 

Artikel 17. 
( ;) De premie, bedoeld in artikel 9, twee

de lid, van het Ziekenfondsenbesluit, wordt 
jaarlijks vastgesteld door den Sccretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale Za
ken op voordracht van den Commissaris. 

(2) Alvorens zood&nige voordracht te 
doen, hoort de Commissaris den raad van 
bijstand. 

Artikel 18. 

(1) De in artikel 17 bedoelde premie 
wordt niet hooger vastgesteld dan noodig is 
voor het bekostigen van de verstrekkingen, 
genoemd in de artikelen 14 en 15. 

(2) Voor andere doeleinden dan die, be
doeld in het eerste lid, wordt geen premie 
geheven. 

Artikel 19. 
(1) De in artikel 17 bedoelde premie be

draagt ten hoogste 6 % van het loon in den 
zin van de Ziektewet. 

(2) Voor zoover een premieheffing van 
6 % van het loon niet voldoende is om alle 
verstrekkingen, genoemd in de artikelen 14 
en 15, te bekostigen, worden die verstrek
kingen dienovereenkomstig beperkt. 

(3) Beperkingen, als bedoeld in het twee-
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de lid, worden vastgt:steld door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van So
ciale Zaken, op voordracht van den Com
missaris . 

(4) Alvorens een voordracht, als bedoeld 
in het derde lid, te doen, hoort de Commis
saris den raad van bijstand. 

Artikel 20. 

(1) De in artikel 17 bedoelde premie 
wordt bij de werkgevers van de rechtstrt:eks
verzekerden geind door de uitvoeringsorga
nen van de wettelijke ziekteverzekering. 

(2) De in artikel 17 bedoelde premie 
wordt beschouwd als premie overeenkomstig 
de bepalingen van de Ziektewet. Voor haar 
invordering zijn de bepalingen van die wet 
van overeenkomstige toepassing. De Secre
taris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken kan nadere voorschriften geven 
betreffende de invordering. 

Artikel 21. 

(1) De bij de werkgevers ingevolge arti
kel 20 geinde premiebedragen worden door 
de uitvoeringsorganen van de wettelijke ziek
teverzekering gestort in een verevenings
fonds, dat wordt beheerd door den Commis
saris. 

(2) De ingevolge het eerste lid ontvan
gen bedragen worden elk half jaar door den 
Commissaris verdeeld over de Algemeene 
Ziekenfondsen, naar evenredigheid van de 
bij hen aangesloten totaal-aantallen recht
streeks- en indirect-verzekerden. 

(3) Aan Algemeene Ziekenfondsen kun
nen volgens nader door den Commissaris te 
stellcn regelen uit het vereveningsfonds voor
schotten worden verleend. 

HOOFDSTUK VIII. 

Opgaven. 

Artikel 22. 

De werkgevers en de rechtstreeks-verze
kerden zijn verplicht alle aangiften te doen, 
welke ter verzekering van een behoorlijke 
uitvoering van de wettelijke voorschriften 
betreffende de ziekenfondsen bij besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken zijn bepaald. 

HOOFDSTUK IX. 
Strafbepalingen. 

Artikel 23. 
Hij die niet voldoet aan een hem krach

tens artikel 22 opgelegde verplichting, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een 
maand of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

Artikel 24. 
H ij die krachtens artikel ro, eerste lid, van 

het Ziekenfondsenbesluit voor zijn rekening 
komende betaalde of verschuldigde premie 
afhoudt van of op eenige andere wijze ver
haalt op een verzekerde of gewezen verze
kerde, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 
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Artikel 25. 
Hij die niet voldoet aan een der verplich

tingen, omschreven in artikel 3, eerste en 
tweede lid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

Artikel 26. 
Hij die werkzaamheden uitoefent, welker 

doe! is de uitvoering van de verzekering van 
personen in geval van ziekte overeenkomstig 
de in het Ziekenfondsenbesluit vastgestelde 
minirtmm-eischen, zonder dat hij is erkend 
als ziekenfonds op de wijze, omschreven in 
artikel 1, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste vijfduizend gulden. 

Artikel 27. 
Hij die de benaming ,,Algemeen Zieken

fonds" in den zin van artikel n, vierde lid, 
van het Ziekenfondsenbesluit voert, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste tienduizend gul
den. 

Artikel 28. 
Hij die in een bij artikel 3,eerste en tweede 

lid, van hem gevorderde inlichting of in een 
aangifte, waartoe hij krachtens artikel 22 is 
verplicht, opzettelijk een valsche opgave 
doet, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaren. 

Artikel 29. 
Ingeval het strafbaar feit is gepleegd door 

een rechtspersoon, is strafbaar het hoofd of 
de bestuurder van dien rechtspersoon; inge
val het strafbaar feit is gepleegd door een 
publiekrechtelijk lichaam, is strafbaar de 
persoon, die de onmiddellijke leiding heeft 
van den b etrokken dienst. 

Artikel 30. 
Bij overtreding van een der artikelen 23 of 

24 kan hechtenis van ten hoogste twee maan
den of geldboete van ten hoogste tweehon
derd gulden worden opgelegd, indien tijdens 
het plegen van het feit nog geen twee jaren 
zijn verloopen, sedert een veroordeeling van 
den schuldige wegens gelijk feit onherroepe
lijk is geworden. 

Artikel 31. 
D e feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 

26, 27 en 28, warden beschouwd als misdrij
ven, de feiten, strafbaar gesteld in de arti
kelen 23, 24 en 25, als overtredingen. 

HOOFDSTUK X. 
O vergansbepalingen. 

Artikel 32. 
De tot den dag, bedoeld in artikel 33, eer

ste lid, bestaande verzekeringen van perso
nen, die volgens de bepalingen van het Zie
kenfondsenbesluit rechtstreeks- of indirect
verzekerden zijn, eindigen, voor zoover zij 
betrekking hebben op verstrekkingen, als be
doeld in artikel 14, op genoemd tijdstip. 
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Artikel 33. 
(1) De verplichting tot premiebetaling, 

bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Zie
kenfondsenbesluit, neemt een aanvang op 
den eersten dag van de eerste voile loonperio
d e in de maand November 1941. 

(2) Met ingang van den dag, bedoeld in 
het eerste lid, vangt de verplichting van de 
werkgevers tot het inhouden op het loon van 
de rechtstreeks-verzekerden van de helft van 
de in artikel 34 vastgestelde premie aan. Op 
<lien dag neemt eveneens een aanvang de ver
plichting van de werkgevers tot het voldoen 
van het voor hun rekening en voor rekening 
van de rechtstreeks-verzekerden komende 
premie-aandeel aan de uitvoeringsorganen 
van de wettelijke ziekteverzekering. · 

Artikel 34. 
De in artikel 1 7 bedoelde premie bedraagt 

voor het jaar 1941 4 % van het loon in den 
zin van de Ziektewet. 

Artikel 35. 
(1) Personen, ingevolge de Ziektewet ver

zekeringsplichtig, zijn verplicht zich v66r 16 
November 1941 als rechtstreeks-verzekerden 
aan te melden bij een door hen te kiezen Al
gemeen Ziekenfonds, dat zijn werkzaamheid 
uitstrekt over de gemeente van hun werke
lijke verblijfplaats. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is ook 
van toepassing voor d egenen, die tot den dag, 
bedoeld in artikel 33, eerste lid, vrijwillig bij 
een ziekenfonds zijn v erzekerd en in het ver
volg verzekeringsplichtig zijn. 

Artikel 36. 
( 1) Aan ziekenfondsen, welke op 

Augustus 1941 bestonden, kan met ingang 
van 1 November 1941 een voorloopige erken
ning of toelating worden verleend. Aan deze 
voorloopige erkenning of toelating kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Artikel 1, 
tweede lid, is hierop niet van toepassing. 

(2) De voorloopige erkenning of toela
ting neemt een einde, wanneer niet uiterlijk 
op 30 Juni 1942 op het verzoek om erken
ning of toelating een definitieve beslissing is 
genomen. 

(i ) Andere dan de in het eerste lid be
doelde ziekenfondsen kunnen eerst met in
gang van 1 Juli 1942 erkend of toegelaten 
worden. In bijzondere gevallen kan van deze 
b epaling worden afgeweken. 

Artikel 37. 
(1) D e tot het tijdstip van het in werking 

treden van het Ziekenfondsenbesluit tusschen 
de ziekenfondsen en de artsen, tandartsen, 
tandheelkundigen, apothekers en vroedvrou
wen geldende overeenkomsten blijven tot een 
nader door den Commissaris te bepalen tijd
stip van kracht. Zij kunnen door den Com
missaris voor andere ziekenfondsen van 
kracht worden verklaard . 

(2) De Commissaris kan aan artsen, 
tandartsen, tandheelkundigen, apothekers en 
vroedvrouwen, die een door hen aangegane 
overeenkomst, als bedoeld in het eerste lid, 
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niet of niet geheel nakomen, onverminderd 
hetgeen is bepaald in het Burgerlijk Wetboek 
omtrent het niet nakomen van verbintenis
sen, de verplichting opleggen tot het storten 
in het vereveningsfonds van een door hem 
vast te stellen geldsbedrag, hetwelk niet hoo
ger kan zijn dan duizend gulden. 

(3) Bij het opleggen van een verplich
ting, als bedoeld in het tweede lid, bepaalt 
de Commissaris een betalingstermijn, binnen 
welken aan de verplichting moet zijn voldaan. 
Nn afloop van dien termijn zijn de bepalin
gen van artikel 9, vierde lid, betreffende aan
maning en invordering van overeenkomstige 
toe passing. 

Artikel 38. 
Gedurende het tijdperk van voorloopige 

toelating ingevolge artikel 36 kan van het be
paalde in de artikelen I4 en IS worden af
geweken, indien en voor zoover zulks door 
den Commissaris wordt goedgekeurd. 

Artikel 39. 

(1) Personen, die op het tijdstip van af
kondiging van dit besluit in dienstbetrekking 
zijn bij een ziekenfonds, worden naar aanlei
ding van de erkenning of toelating van dat 
ziekenfonds, ongeacht den aard van hun 
werkzaamheden, niet ongevraagd ontslagen 
dan met toestemming van den Commissaris. 

(2) Personen, als bedoeld in het eerste 
lid, wier diensten kunnen worden ontbeerd, 
zijn verplicht elke hun aangeboden tewerk
stelling te aanvaarden, welke overeenkomt 
met hun bekwaamheden; het totaalbedrag 
van hun inkomsten mag ten gevolge van de 
nieuwe tewerkstelling geen vermindering on
derr{aan dan met toestemming van den Com
missaris. 

HOOFDSTUK XI. 
Slotbepalingen. 

Artikel 40. 

De Commissaris kan ter uitvoering van dit 
besluit nadere regelen stellen, welke worden 
openbaargemaakt in de Nede rlandsche 
Staatscourant. 

Artikel 41. 

Dit besluit treedt op I November I94I in 
werking. 

's-Gravenhage, 16 October I941. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zalcen, 

R. A. VERWEY. 
(Uitgeg. 23 October z941.) 

S. S.412 

26 Mei z941. BESLUIT van de S ecretaris
sen -Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie, houdende 
wijziging van het Besluit No. 213/1940 
betreffende bijzondere maatregelen op 
het gebied van het verzekeringswezen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

L. en S. 1940. 
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Artikel 1. 

Het tweede lid van artikel 10 van het Be
slui t No. 2I3/1940 betreffende bijzondere 
maatregelen op het gebied van het verzeke
ringswezen wordt als volgt gelezen: 

,,(2) Met verplichtingen wegens scha
den, ontstaan, of gebeurtenissen, voorgeval
len na een door de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en van 
Justitie te bepalen tijdstip, wordt geen reke
ning gehouden." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Mei 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van 
Financien, 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van 
Justitie, 

J. P. HOOYKAAS. 

(Uitgeg. 27 ]uni z941.) 

S. S.413 

29 Mei z941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien, betreffende het invoeren van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 
I941 (Invoeringsbesluit Inkomstenbe
lasting 1941) . 

Op grond van artikel 60 van het Besluit 
op de Inkomstenbelasting 1941 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3 /1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 

(x) Overtreffen de zuivere opbrengsten 
van eigen onderneming en van arbeid (arti
kel 5, lid 1, 1°, van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941) in het kalenderjaar 1940 
die in het kalenderjaar 1941, dan wordt, voor 
de berekening van het zuiver inkomen in het 
kalenderjaar I941, het verschil, voor zoover 
het f 1000 te boven gaat, geacht op den xsten 
Januari I941 te zijn genoten. Bij de vergelij
king wordt zuivere opbrengst van dienstbe
trekking, voor zoover zij niet in tantieme be
staat, buiten beschouwing gelaten, tenzij 
zulks in het nadeel van den belastingplich
tige zou zijn. 

(2) Verrekening van dividendbelasting 
met den aanslag in de inkomstenbelasting 
voor I941 vindt slechts plaats, voor zoover 
de plaats gehad hebbende inhouding van di
videndbelasting uit bescheiden wordt aange
toond. 

Artikel 2. 

Voor de toepassin g van artikel 16, lid 1, 1 ° , 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
I941 worden als onverrekende verliezen uit 
de kalenderjaren I939 en 1940 beschouwd de 
verliezen, welke uit d e toepassing van de 
artikelen 12 tot en met 17, lid 1, der W et op 
de Inkomstenbelasting 1911 voor de belas
tingjaren 1939/ 1940 en I940, 1941 voortvloei-

10 
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en. Het verlies uit het belastingjaar 1939/ 
1940 kan slechts worden afgetrokken, voor 
zoover verrekening nog niet voor het belas
tingjaar 1940/1941 heeft plaats gevonden. 

Artikel 3. 
(1) Aan de personen, die op I Januari 

1941 belastingplichtig waren krachtens 
Hoofdstuk I van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941, wordt een voorloopige 
aanslag voor 1941 opgelegd, berekend naar 
het zuiver inkomen over het kalenderjaar 
1940, opgevat en berekend volgens de bepa
Jingen van dat Besluit, doch met uitsluiting 
van de inkomsten uit speculatie. 

(2) Met afwijking van het bij lid I be
paalde worden als onverrekende verliezen uit 
vorige jaren (artikel 16, lid 1, 1 °, van het 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941) de 
bedragen in aanmerking genomen, welke 
krachtens artikel 2 voor het kalenderjaar 
1941 verrekenbaar zijn. 

(3) Voorzoover aannemelijk is, dat het 
zuiver inkomen in 1941 aanmerkelijk lager 
zal zijn dan dat in 1940, kan de voorloopige 
aanslag naar het lagere zuiver inkomen wor
den opgelegd. 

(4) Voor de heffing van de voorloopige 
aanslagen zijn de artikelen 43, 45, lid 1, 46 
tot en met 52, 54 tot en met 56, 57, lid 1, 1 ° , 
57, lid 2, en 58 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 van toepassing, met dien 
verstande, dat bij de toepassing van de arti
kelen 43 en 46 tot en met 51 de toestanden 
in het jaar 1940 in acht genomen worden. 

(5) De voorloopige aanslag wordt aan 
binnenlandsche belastingplichtigen opgelegd: 

1 °. indien de belastingplichtige op I M ei 
1941 binnen het Rijk woonde: in de gemeen
te, waar hij op I Mei 1941 woonde; 

2 °. indien de belastingplichtige op 1 Mei 
1941 niet meer binnen het Rijk woonde: in 
de gemeente, waar hij op I Januari 1941 of 
bij den lateren aanvang van zijn belasting
plicht woonde; 

3 °. in de overige gevallen: in de gemeen
te, waar de belastingplichtige zich heeft aan
gemeld of is opgespoord. 

(6) De voorloopige aanslag wordt aan 
buitenlandsche belastingplichtigen opgelegd 
in de gemeente, krachtens artikel 42, lid 2, 
van genoemd Besluit t e bepalen. 

Artikel 4. 
Is in het zuiver inkomen, waarnaar de 

voorloopige aanslag in de inkomstenbelasting 
voor het kalenderjaar 1941 wordt opgelegd, 
zuivere opbrengst van dienstbetrekking be
grepen, dan wordt, ter berekening van den 
voorloopigen aanslag, de volgens de inkom
stenbelastingtabel en volgens artikel 48 van 
het Besluit berekende belasting verminderd 
met het bedrag, dat v erschuldigd is voor een 
zuiver inkomen, gelijk aan de zuivere op
brengst van dienstbetrekking. De verminde
ring kan echter niet tot een teruggaaf van 
belasting leiden. 

Artikel 5. 
(1) D e volgens artikel 60, lid 4, van het 

Besluit te verrekenen gedeelten van de aan-
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slagen in de belastingen naar het inkomen 
voor het belastingjaar 1940/1941 worden vast
gesteld als ontheffing op de aanslagen voor 
het belastingjaar 1940/1941 en in mindering 
gebracht op den voorloopigen aanslag in de 
inkomstenbelasting voor het kalenderjaar 
1941. 

(2) Bedraagt de ontheffing meer dan de 
voorloopige aanslag voor het kalenderjaar 
1941 , of wordt geen voorloopige aanslag op
gelegd, dan wordt de ontheffing niet in min
dering gebracht, doch afzonderlijk verleend 
en verrekend met den voorloopigen aanslag 
in de inkomstenbelasting, m et de aanslagen 
in de belastingen naar inkomen en vermogen 
voor het belastingjaar 1940/1941 of met 
eenigen anderen openstaanden aanslag in een 
directe belasting. Voor zoover verrekening 
niet mogelijk is, wordt de ontheffing u itbe
taald. 

(3) De omstandigheid, dat een aanslag 
geheel of ten deele nog niet invorderbaar is, 
staat aan de verrekening niet in den weg. 

Artikel 6. 
Indien de ontheffing, bedoeld bij artikel 

5, lid 1 , op den voorloopigen aanslag in min
dering is gebracht, wordt voor de invordering 
slechts het verschil als een aanslag be
schouwd. 

Artikel 7. 
T egen den voorloopigen aanslag kan niet 

worden opgekomen. 

Artikel 8 . 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et wordt aangehaald als ,.Invoe

ringsbesluit Inkomstenbelasting 1941". 

's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

D e vmd. S.-G. van het Dep. van Financien, 
H . P OSTMA. 

( Uitgeg. JI Mei 1941.) 

S. S,414 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de inkomstenbe
lasting (Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsch e gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Belastingplicht. 

Artikel 1. 
Natuurlijke personen zijn, naar den maat

staf van hun zuiver inkomen, onderworpen 
aan een directe belasting (inkomstenbelas
ting), indien zij 

1 °. binnen het Rijk wonen (binnenland
sche belastingplichtigen), of 

2 °. niet binnen het Rijk wonen, doch 
binnenlandsche bronnen van inkomen heb-
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ben in den zin van artikel 39 (buitenlandsche 
belastingplichtigen). 

Artikel 2. 

(1) De gehuwde vrouw is niet zelve be
lastingplichtig. De met het verwerven van 
inkomen in verband staande aangelegenhe
den van de gehuwde vrouw, alsmede haar 
onverrekende verliezen uit vorige jaren (arti 
kel 16, lid 1, 1°) en haar persoonlijke ver
plichtingen (artikel 16, lid 1, 2° ) worden ge
acht haar man te betreffen. 

(2) Voor de toepassing van het eerste 
lid worden echtgenooten, die duurzaam ge
scheiden !even, niet als gehuwd beschouwd. 

Artikel 3. 
(1) Waar iemand woont, wordt naar de 

omstandigheden beoordeeld, voor zoover in 
de volgende leden niet anders is bepaald. 

(2) Ligt tusschen het metterwoon verla
ten van het Rijk en het metterwoon terug
keeren binnen het Rijk een tijdvak van min
der dan een jaar, dan wordt het metterwoon 
verlaten van het Rijk geacht, niet te hebben 
plaats gevonden. Dit geldt niet, indien de b e
lastingplichtige tijdens zijn afwezigheid op 
h et grondgebied van een vreemden Staat 
heeft gewoond. 

(3) Niet binnen het Rijk wonen zij, die 
tijdelijk in Nederland verblijven, doch: 

1° . in Nederlandsch-Indie, Suriname of 
Curai;ao wonen, of 

2 °. volgens de in Nederlandsch-Indie, 
Suriname of Cura<;ao geldende wetgeving, 
nog geacht worden aldaar te wonen voor de 
heffing van een belasting naar het inkomen 
of naar het vermogen. 

(4) Schepen en luchtvaartuigen, welke 
binnen het Rijk hun thuishaven hebben, war
den t en opzichte van de bemanning be
schouwd als dee! van het Rijk. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp der belasting bij binnenlandsche 
belastingplichtigen. 

A. Algemeene bepalingen . 

A rtikel 4. 
(1) Voorwerp van de belasting is bij de 

binnenlandsche belastingplichtigen het zui
ver inkomen, dat zij in een kalenderjaar heb
ben genoten. 

(2) Onder zuiver inkomen wordt ver
staan het in artikel s omschreven onzuiver 
inkomen, verminderd met de onverrekende 
verliezen van vorige jaren en met de per
soonlijke verplichtingen (artikel 16). 

(3) H eeft de belastingplicht volgens 
Hoofdstuk I slechts gedurende een gedeelte 
van het kalenderjaar b estaan, dan treedt dit 
gedeelte (belastingtijdvak) voor het kalen 
derjaar in de plaats. 

Artikel 5. 
(1) H et onzuiver inkomen bestaat u it 

het gezamenlijke bedrag van: 
1°. zuivere opbrengst van eigen onderne

ming en van arbeid, zijnde: 
a) winst uit landbouwbedrijf; 
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b) winst uit niet-agrarisch bedrijf; 
c) winst uit zelfstandig uitgeoefend be

roep: 
d) zuivere opbrengst van dienstbetrek

king; 
e) andere zuivere opbrengst van arbeid; 
2 °. zuivere opbrengst van vermogen, 

zijnde: 
a) zuivere opbrengst van goederen; 
b) zuivere opbrengst van roerend kapi

taal; 
3 °. zuivere inkomsten in den vorm van 

periodieke uitkeeringen, voor zoover zij niet 
vallen onder 1 ° of 2 ° ; 

4 °. zuivere inkomsten uit speculatie, voor 
zoover zij niet vallen onder 1 °. 

(2) Kan een inkomensbestanddeel onder 
meer d an een der in lid 1 genoemde groepen 
of ondergroepen van opbrengsten of inkom
sten gerangschikt worden, dan behoort het 
tot de grnep of ondergroep, welke het eerst 
is genoemd. 

(3) H et zuivere bedrag van de niet als 
winst aangeduide opbrengsten of inkomsten 
(lid 1, 1° , letters den e; 2° , 3 ° en 4 ° ) be
staat in het verschil t usschen haar onzuivere 
bedrag (de inkomsten - artikel 13) en de 
kosten van haar verwerving (artikel 14). 

(4) Leidt de berekening van een winst, 
zuivere opbrengst of zuivere inkomst tot een 
verlies, dan vinden de bepalingen van dit 
hoofdstuk overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot dit verlies. Verliezen uit spe
culatie (lid 1, 4 ° ) worden uitsluitend met in 
hetzelfde jaar behaalde voordeel_en uit spe
culatie verrekend. 

B . Winst. 

Artikel 6. 
(1) Verricht een belastingplichtige, die 

voor zijn bedrijf of beroep regelmatig boek
houdt, geregeld jaarlijksche afsluitingen ge
paard gaande met een inventarisatie, dan 
geldt als winst van het kalenderjaar de winst 
van het boekjaar, voor zoover di t met het 
ka lenderjaar samenvalt. 

(2) Met het b egin - onderscheidenlijk 
het einde - van een boekjaar worden gelijk
gesteld: 

1 °. de aanvang - onderscheidenlijk het 
einde - van den belastingplicht ; 

· 2°. de aanvang - onderscheidenlijk de 
volledige afwikkeling - van het bedrijf of 
beroep; 

3 °. de geheele of gedeeltelijke overne
ming - onderscheidenlijk de vervreemding 
of het afstand doen - van het bedrijf of 
van de uitoefening van het beroep. 

Artikel 7. 
(,) H et volgens artikel 6, lid ,, als winst 

van het kalenderjaar te beschouwen gedeelte 
van de winst van het boekjaar, dat in het 
vorige kalenderjaar is begonnen , wordt ge
steld op het gedeelte van de winst van dat 
boekjaar, dat niet, op den voet van het vol
gende lid, als winst van het vorige kalender
jaar beschouwd is of - ingeval een schatting 
nog niet heeft plaats gevonden - beschouwd 
dient te worden. 
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(2) Het volgens artikel 6, lid 1, als winst 
van het kalenderjaar te beschouwen gedeelte 
van de winst van het boekjaar, dat na afloop 
van het kalenderjaar eindigt, wordt door 
schatting bepaald. Heeft zoodanige schatting 
ook voor het vorige kalenderjaar plaats ge
vonden, dan wordt aan het destijds geschatte 
bedrag vastgehouden, tenzij de tijdvakken, 
waarop de schatting betrekking heeft, van 
ongelijke lengte zijn. 

Artikel 8. 
(1) Winst is het gezamenlijke bedrag van 

de voordeelen, die onder welken naam en in 
welken vorm ook, worden verkregen uit het 
bedrijf of uit het zelfstandig uitgeoefende 
beroep. 

(2) De grootte van de winst wordt be
paald naar de regelen van de artikelen 9 tot 
en met 12. 

(3) Wordt het bedrijf of beroep voor re
kening van meer dan een persoon uitge
oefend, dan wordt voor ieder hunner slechts 
zijn aandeel in de winst in aanmerking ge-
nomen. Artikel g. 

(1) D e winst (artikel 8) wordt, voor be
lastingplichtigen, die regelmatig boekhouden 
met geregelde jaarlijksche afsluitingen, ge
paard gaande met een inventarisatie, gesteld 
op het verschil tusschen het zuivere bedrijfs
of beroepsvermogen bij het einde van het 
boekjaar en het zuivere bedrijfs- of beroeps
vermogen bij het begin van dat jaar, dit ver
schil verhoogd met het geldelijk beloop van 
de onttrekkingen en verminderd met het be
drag van de ingebrachte kapitalen. 

(2) Onder ,.onttrekkingen" worden ver
staan geld en alle andere zaken , in den loop 
v an het boekjaar door den eigenaar of door 
een mede-gerechtigde tot het bedrijfs- of be
roepsvermogen aan hetzelve onttrokken voor 
doeleinden, aan het bedrijf of beroep vreemd, 
met name ook voor particulier verbruik. Tot 
de onttrekkingen worden mede gerekend alle 
belooningen, door minderjarigen genoten we
gens werkzaamheid in het bedrijf of beroep 
hunner ouders. 

(3) Onder ingebrachte kapitalen worden 
verstaan geld en alle andere zaken, in den 
loop van het boekjaar door den eigenaar of 
door een mede-gerechtigde tot het bedrijfs
of beroepsvermogen aan hetzelve toege
voegd. 

(4) Waardeveranderingen van gronden, 
welke tot het vermogen van een landbouw
bedrijf behooren, blijven bij de vermogens
vergelijking volgens lid 1 buiten beschou
wing, voor zoover deze veranderingen niet in 
de uitoefening van het bedrijf zijn ontstaan. 

(5) Veranderingen in de waarde van za
ken, die in de boekhouding opgenomen zijn 
zonder tot het bedrijfs- of beroepsvermogen 
te behooren, blijven bij de vermogensverge
lijking in den zin van lid 1 buiten beschou
wing. 

(6) Als zuiver bedrijfs- of beroepsvermo
gen bij het begin van het boekjaar geldt het 
zuiver bedrijfs- of beroepsvermogen bij het 
einde van het vorige boekjaar, indien een 
vorig boekjaar bestaat. 
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Artikel 10. 

(1) Bij het berekenen van het zuivere 
bedrijfs- of beroepsvermogen (artikel g) 
worden de activa en passiva in aanmerking 
genomen en gewaardeerd volgens goed koop
mansgebruik, met inachtneming van hetgeen 
in de volgende leden is bepaald. 

(2) De activa worden ten minste op de 
werkelijke aanschaffings- of voortbrengings
kosten gewaardeerd. Bij de waardeering van 
zaken, welke voor de uitoefening van het 
bedrijf of beroep worden gebruikt, wordt 
echter rekening gehouden met de volgens 
artikel II te verrichten afschrijvingen. Waar
deering op een lager bedrag dan uit de beide 
vorige zinnen voortvloeit, is slechts geoor
loofd, voor zoover en zoolang de bedrijfs
waarde van het voorwerp der waardeeriug 
aantoonbaar lager is. Onder bedrijfswaarde 
wordt verstaan de waarde, welke een verkrij 
ger, bij overneming van het geheele bedrijf 
of beroep, zou toekennen aan het afzonder
lijke activum, indien hij zou uitgaan van de 
overnemingswaarde van het geheel en voor
nemens zou zijn, de uitoefening van het be
drijf of beroep voort te zetten. 

(3) Als aftrekbare passiva komen slechts 
in aanmerking verplichtingen, welke tegen
over bepaalde natuurlijke of rechtspersonen 
bestaan of welke plegen te ontstaan uit reeds 
bestaande rechtsverhoudingen. 

Artikel 11. 

(1) Bij gebouwen en andere zaken, welke 
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep 
worden gebruikt en welker gebruik !anger 
dan een jaar pleegt te duren, kan telken jare 
een zoodanig gedeelte op de werkelijke aan
schaffings- of voortbrengingskosten als af
schrijving in aftrek worden gebracht als over
eenkomt met het aandeel van het jaar in de 
waardevermindering tusschen het begih van 
het jaar en het einde van den gebruiksduur. 

(2) De werkelijke aanschaffings- of 
voortbrengingskosten van voorwerpen van 
geringe waarde, welker aanschaffing of 
voortbrenging gewoonlijk tot de loopende 
bedrijfs- of beroepsuitgaven wordt gerekend, 
worden in het jaar van aanschaffing of voort
brenging ineens afgeschreven. 

Artikel 12. 

(1) D e winst (artikel 8) wordt voor be
lastingplichtigen, die niet regelmatig boek
bouden met geregelde jaarlijkscbe afsluitin
gen, gepaard gaande met een inventarisatie, 
gesteld op het verschil tusschen de bruto 
winst en de bedrijfs- of beroepskosten. 

(2) D e bruto winst bestaat in: 
1 °. bet verscbil tusscben de bedragen 

van den omzet en van den inkoop; 
2 °. de waarde van de goederen, welke aan 

de bedrijfs- of beroepsvoorraden zijn ont
trokken voor doeleinden, aan het bedrijf of 
beroep vreemd; 

3 °. het verschil tusschen de waarde van 
de goederenvoorraden bij het einde van het 
jaar en de waarde van de goederenvoorraden 
bij het begin van bet jaar; 

4 °. de bijzondere voordeelen - of, als 
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aftrek, de bijzondere verliezen - uit de be
drijfs- of beroepsuitoefening voortvloeiende, 
met uitzondering van de onder artikel 9, lid 
4, vallende waardeveranderingen van gron
den; 

bij de waardeering van de goederenvoor
raden vindt artikel 10 overeenkomstige toe
passing. 

(3) Onder bedrijfs- of beroepskosten 
warden verstaan de kosten noodig voor de 
uitoefening van het bedrijf of beroep of 
rechtstreeks daartoe betrekking hebbende, 
met inbegrip van de kosten van onderhoud 
den interest van schulden, de belastingen e~ 
de andere lasten, welke op het bedrijf of be
roep drukken. 

(4) Als bedrijfs- of beroepskosten gelden 
oak de volgens artikel r 1 geoorloofde afschrij
vingen, alsmede de volgens goed koopmans
gebruik in aanmerking te nemen waardever
mindering van schuldvorderingen. 

(s) Behoude_ns het in artikel 11, lid 2, 
bepaalde, warden niet als bedrijfs- of be
roepskosten beschouwd de uitgaven voor: 

1 °. aankoop, stichting, verbetering of 
verandering van gronden, gebouwen , werk
tuigen, gereedschappen en andere zaken, die 
voor de uitoefening van het bedrijf of beroep 
warden gebruikt; 

2 °. ovememing, uitbreiding, verbetering 
of verandering van het bedrijf of beroep en 
andere uitgaven van dien aard; 

3 °. het beloonen van minderjarige kin
deren wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders. 

(6) Kosten van aanschaffing of voort
brenging van voorwerpen, waarop niet wordt 
afgeschreven, worden beschouwd als loopen
de uitgaven van het jaar, waarin de voorwer
pei:i ophouden tot het bedrijfs- of beroeps
vermogen te behooren. 

( 7) Ter zake van het vormen of ver
grooten van een reservefonds of voor interest 
van eigen kapitaal is geen aftrek toegelaten. 

C. Verschil tusschen de inkomsten en de 
kosten van verwerving. 

Artikel 13. 

(1) Onder inkomsten worden verstaan de 
gelden en alle andere zaken en (onzuivere) 
voordeelen, door den belastingplichtige ge
noten uit hoofde van de oorzaken, genoemd 
in artikel 5, lid 1, met uitzondering van de 
voordeelen uit landbouw- en ander bedrijf 
en zelfstandig uitgeoefend beroep. 

(2) Inkomsten, welke niet in geld be
staan en voor den belastingplichtige een be
sparing op particuliere uitgaven beteekenen, 
worden gewaardeerd naar den gemiddelden 
prijs ter plaatse van verbruik. Andere niet in 
geld bestaande inkomsten worden geschat op 
haar geldswaarde, voor zoover niet in artikel 
26, lid 4, en artikel 32, lid 1, anders is be
paald. · 

(3) De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financien kan bindende voor
schrjften geven betreffende de waardeering 
van bepaalde, anders dan in geld genoten in
komsten. 
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Artikel 14. 

. (1) De kosten van verwerving (artikel 5, 
~1d 3) worden in mindering gebracht op de 
mkomsten, waartoe zij betrekking h·ebben. 

(2) Onder kosten van verwerving warden 
verstaan de kosten tot verwerving, inning en 
behoud der inkomsten en de op de inkom
sten rustende lasten, zooals: 

1 °. uitgaven, die onmiddellijk of middel
lijk voor de vervulling van een dienstbetrek
king moeten worden gedaan, zooals contri
butien voor vakvereenigingen, aanschaffings
k?sten van gereedschappen en beroepsklee
ding, dan we! afschrijving (artikel II) op 
zoodanige goederen; kosten, welke bestreden 
kunnen worden uit de in artikel 2 7, 1 ° en 2 ° , 
bedoelde vergoedingen, warden niet in aan
merking genomen ; 

2°. uitgaven, noodig voor het v ervullen 
van meer dan een dienstbetrekking; 

.~ 
0

• kosten van verzekering en onderhoud 
van onroerende goederen, belastingen, die op 
onroerende goederen rusten, grondrenten en 
erfpachtcanons, alsmede kosten van verhu
ring of verpachting van onroerende goederen: 

4 °. afschrijvingen op gebouwen en ver
huu!de roerende goederen (artikel II); 

s : k?sten en belastingen, vallende op de 
verz1lvenng van coupons en dividendbewij
zen - uitgezonderd de dividendbelasting, 
geheven krachtens het Besluit op de Divi
dendbelasting 1941 - , alsmede kosten van 
vermogensbeheer; 

6°. interest van schulden en kosten van 
h~t opnemen en het verlengen van geldlee
n~ngen, y_oor zoover de schulden of geldlee
nmgen ZtJn aangegaan of opgenomen ter v er
werving van de inkomsten. 

(3) Andere afschrijvingen dan de in lid 2 

onder 1 ° en 4 ° genoemde, warden niet als 
kosten van verwerving in aanmerking geno
men. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bindende voor
schriften geven betreffende de in lid 2, onder 
1 ° en 4 °, bedoelde afschrijvingen. 

Artikel 15. 

(1) De inkomsten (artikel 13) worden 
beschouwd als te zijn genoten, zoodra zij: 

1 °. ontvangen of verrekend zijn, dan we! 
2 °. vorderbaar en tevens inbaar zijn, of 
3 °. ter . beschikking van den belasting-

plichtige gesteld zijn, of 
4 °. rentedragend geworden zijn. 
(2) De kosten v an verwerving (artikel 

14) worden - behoudens het in artikel II 
bepaalde - als uitgegeven beschouwd, zoo
dra zij: 

1 °. betaald of verrekend zijn, dan we! 
2 °. door den belastingplichtige ter be

schikking gesteld zijn, of 
3 °. rentedragend geworden zijn. 
(3) Met afwijking van hetgeen in lid 2 

bepaald is, worden bij speculatie de kosten 
van verwerving beschouwd als te zijn uitge
geven op het oogenblik, waarop de speculatie 
voltooid is. 
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D. Aftrek van verlies; persoonlijke ver
plichtingen. 

Artikel 16. 
(1) ' Van het onzuiver inkomen worden, 

ter berekening van het zuiver inkomen, af
getrokken: 

1 °, het verlies, dat de uitkomst vormde 
van het bepalen van het onzuiver inkomen 
in de beide voorafgegane kalenderjaren, 
voorzoover dat verlies niet bij het bepalen 
van het zuiver inkomen over het laatste dier 
jaren in mindering kon worden gebracht; 

2 °. de volgende persoonlijke verplichtin
gen, voor zoover zij niet bedrijfs- of beroeps
kosten of kosten van verwerving van inkom
sten zijn: 

a) pensioenen; 
b) altijddurende renten, lijfrenten en an

dere periodieke uitkeeringen en verstrekkin
gen vallende onder artikel 31, lid 1, of artikel 
34, lid 2, 1° ; 

c) interessen van schulden; 
d) premien voor lijfrenten. 
(2) De aftrek voor lijfrentepremien be

draagt per geheel kalenderjaar ten hoogste : 
voor een belastingplichtige, vallen-

de in tariefgroep 1 (artikel 46, lid 4) f 600 
voor een belastingplic-htige, vallen-

de in tariefgroep II (artikel 46, lid 3) f uoo 
voor een belastingplichtige, vallen

de in tariefgroep III (artikel 46, lid 2) 
en aanspraak hebbende op aftrek voor 
niet meer dan drie kinderen (artikel 
47) ·· ····· ·· ··· ··•"""""""" "" """""""""" "" •••·" f 1500 

voor een belastingplichtige, vallen
de in tariefgroep III (artikel 46, lid 2) 
en aanspraak hebbende op aftrek voor 
meer dan drie kinderen (artikel 47) f 1800 

(3) Lijfrenten en andere al dan niet van 
het !even afhankelijke periodieke uitkeerin
gen en verstrekkingen aan bloed- en aanver
wanten in de rechte linie en in den tweeden 
graad der zijdlinie zijn niet voor aftrek vat
baar, tenzij zij de tegenwaarde voor een 
praestatie vormen. Evenmin is aftrek toege
laten ter zake van onderhoud van de echtge
noote van den belastingplichtige, tenzij zij 
duurzaam gescheiden van hem leeft. 

(4) Artikel 15, lid 2, vindt overeenkom
stige toepassing. 

E. 

a) 

De bestanddeelen van het onzuiver 
inkomen. 

Opbrengst van landbouwbedrij f en van 
niet-agrarisch bedrijf (artikel 5, lid 1, 

1 °, letters a en b). 

Artikel 17. 
(1) Opbrengst van landbouwbedrijf of 

van niet-agrarisch bedrijf genieten degenen, 
voor wier rekening het bedrijf wordt uitge
oefend, daaronder begrepen degenen, die, an
ders dan als aandeelhouder, medegerechtigd 
zijn tot het bedrijfsvermogen, ook al nemen 
zij niet dee! aan de feitelijke uitoefening van 
het bedrijf. 

(2) Opbrengst van niet-agrarisch bedrijf 
wordt mede genoten door de vervreemders, 
genoemd in artikel 19, lid 2. 
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Artikel 18. 

(1) Landbouwbedrijf in den zin van <lit 
besluit is elk bedrijf, dat gericht is op het 
met behulp van natuurkrachten winnen van 
planten of plantendeelen, dan we! op het fok
ken, telen of houden van dieren, indien daar
bij hoofdzakelijk voortbrengselen van het 
eigen landbouwbedrijf worden verbruikt, zoo
als : 

1 °. akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, bloem
bollenteelt en boomkweekerij; 

2 °. veehouderij, vetweiderij en pluimvee
houderij . 

(2) Als landbouwbedrijf of onderdeel van 
een landbouwbedrijf worden mede be
schouwd: 

1 °. binnenvisscherij en vischteelt; 
2 °. n evenbedrijven van den landbouw, 

met inbegrip van de jacht, indien het jagen 
met het uitoefenen van een landbouwbedrijf 
in verband staat; 

3 °. het gebruik van de eigen woning, in
dien dit met de uitoefening van een land
bouwbedrijf rechtstreeks verband houdt. 

Artikel 19. 
(1) Niet-agrarisch bedrijf in den zin van 

<lit besluit is elk bedrijf, dat geen landbouw
bedrijf of onderdeel van een landbouwbedrijf 
is. 

(2) Als zuivere opbrengst van niet-agra
risch bedrijf wordt mede beschouwd de winst 
uit de vervreemding van niet tot het bedrijfs
vermogen behoorende aandeelen in, of winst
bewijzen van, een vennootschap, waarvan 
het kapitaal geheel of ten deele in aandeelen 
is verdeeld en waarin de vervreemder een 
aanmerkelijk belang had. Een aanmerkelijk 
belang wordt aanwezig geacht, indien de ver
vreemder, hetzij alleen, hetzij te zamen met 
zijn verwanten, in den loop van de laatste vijf 
jaren voor meer dan een vierde gedeelte van 
het nominaal gestorte kapitaal middellijk of 
onmiddellijk aandeelhouder is geweest. Hier
bij worden uitsluitend als verwanten be
schouwd de echtgenoote, de bloed- en aan
verwanten in de rechte linie en die in den 
tweeden graad der zijdlinie. 

Artikel 20. 

(1) De winst, welke behaald is met of bij 
het overdragen of liquideeren van een land
bouw- of ander bedrijf of een gedeelte daar
van, wordt op daartoe gedaan verzoek afzon
derlijk vastgesteld en op den voet van artikel 
48 belast. De afzonder!ijk vastgestelde winst 
is slechts belastbaar, voor zoover zij meer 
bedraagt dan vijfduizend gulden, of, bij over
dracht van een gedeelte van een bedrijf, 
meer bedraagt dan een evenredig dee! van 
vijfduizend gulden. 

(2) M et overdracht van een gedeelte van 
een bedrijf, als bedoe!d is in lid 1, staat ge
lijk toe- of uittreding van vennooten, die en-
der artikel 17, lid 1, vallen. · 

(3) Onder winst, met de overdracht be
haald, wordt verstaan het bedrag, waarmede 
de overdrachtsprijs, na aftrek van de over
drachtskosten, het bedrag van het zuivere 
bedrijfsvermogen, of van het overgedragen 
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aandeel erin, te boven gaat. De grootte van 
het zuivere bedrijfsvermogen of van het aan
deel erin op het tijdstip van de overdracht 
wordt op den voet van artikel 10 bepaald. 

(4) Onder winsi:, bij liquidatie van het 
bedrijf behaald, wordt verstaan het gezamen
lijk bedrag van de overdrachtsprijzen van de 
onderscheioene tot het bedrijfsvermogen be
hoorende zaken, na aftrek van de waarde 
welke, ten tijde van de verv reemding, aan 
deze zaken op. den voet van artikel 10 dient 
te worden toegekend. Voor zaken, welke niet 
vervreemd warden, treedt de geldswaarde in 
de plaats van den overdrachtsprijs. 

Artikel 21. 

(1) De winst, behaald bij de vervreem
ding van aandeelen in - of winstbewijzen 
van - vennootschappen, welker kapitaal 
geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld 
en waarin de vervreemder een aanmerkelijk 
belang had (artikel 19, lid 2), wordt, op 
daartoe gedaan verzoek, afzonderlijk belast 
op den voet van artikel 48. 

· (2) De winst bij zoodanige vervreemding 
is het bedrag, waarmede de overdrachtsprijs, 
na aftrek van de overdrachtskosten, de kos
ten van de verkrijging te boven gaat. 

(3) Verliezen, welke bij zoodanige ver
vreemding zijn ontstaan, warden bij het vast
stellen van het onzuiver inkomen niet in 
aanmerking genomen. 

Artikel 22 . 
(1) De winst uit boschbedrijf, voor zoo

ver het binnen het Rijk wordt uitgeoefend, 
blijft buiten aanmerking. 

(2) De exploitatie van hakhout wordt 
niet tot het boschbedrijf gerekend. 

b) Opbrengst van zelfstandig uitgeoefend 
beroep (artikel 5, lid 1, 1 °, letter c). 

Artikel 23 . 
Opbrengst van zelfstandig uitgeoefend be

roep geni et degene, die het beroep uitoefent. 

Artikel 24. 
(1) Als zelfstandig uitgeoefend beroep 

wordt beschouwd elk beroep, dat anders dan 
in dienstbetrekking (artikel 25) wordt uit
geoefend en niet als een bedrijf moet worden 
aangemerkt, zooals in den regel het geval is 
bij het beroep van: 

1 °. notaris , deurwaarder en collecteur 
der Staatsloterij; . 

2 °. advocaat, octrooibezorger, accoun
tant en belastingconsulent; 

3 °. arts, tandarts, dierenarts , vroedvrouw 
en masseur; 

4 °. architect, componist, letterkundige 
en opleider. 

(2) De bepalingen van artikel 20 vinden 
overeenkomstige toepassing bij het geheel 
overdragen van de zaken, welke tot het be
roepsvermogen behooren, of bij het geheel of 
gedeeltelijk staken of overdragen van de be
roepsuitoefening. 

c) Opbrengst van dienstbetrekking (arti
kel 5, lid 1, 1 ° , letter d). 
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Artikel 25. 

(1) Opbrengst van dienstbetrekking 
(loon) geniet: 

1 °. hij, die een publiekrechtelijke of een 
privaatrechtelijke dienstbetrekking vervult 
of vervuld heeft; 

2 °. hij, die, ten gevolge van de vroegere 
vervulling van een publiekrechtelijke of pri
vaatrechtelijke dienstbetrekking door een an
der, uitkeeringen of verstrekkingen geniet. 

(2) Commissarissen van vennootschap
pen, vereenigingen en andere rechtspersonen 
worden steeds geacht hun arbeid als zooda
nig in dienstbetrekking te verrichten. 

Artikel 26. 
(1) Als loon worden beschouwd alle in

komsten, welke uit een dienstbetrekking of 
een vroegere dienstbetrekking genoten wor
den, onverschillig of daarop al dan n iet aan
spraak bestaat, zooals: 

1 °. arbeidsloon, honorarium, traktement, 
salaris, kinderbijslag, provisie, gratificatie, 
tantieme, aanspraak op toekomstige of voor
waardelijke uitkeeringen, vrije kost, vrije wo
ning, vrij vuur, vrij licht en alle andere voor
deelen, welke in geld of in natura worden ge
noten; 

2 °. wachtgelden, verlofs- en nonactivi
teitstraktementen, ziektegelden, pensioenen 
- ook weduwe- en weezenpensioenen - en 
dergelijke uitkeeringen en verstrekkingen . 

(2) Mede worden als loon aangemerkt: 
1 °. belooningen wegens overuren of we

gens de bijzondere omstandigheden (b.v. ge
vaar), waaronder de arbeid moet worden ver
richt, benevens belooningen voor nevenwerk
zaamheden, welke in verband staan met een 
dienstbetrekking; 

2 °. de door den werkgever voor zijn re
kening genomen loonbelasting (artikel 5, lid 
5, van het Besluit op de Loonbelasting 1940). 

(3) Het loon wordt in aanmerking geno
men zonder aftrek van een loonbelasting. 

(4) Aanspraken op toekomstige of op 
voorwaardelijke uitkeeringen warden gewaar
deerd overeenkomstig artikel 5, leden 3 en 4, 
van het Besluit op de Loonbelasting 1940. 

Artikel 27. 
Tot het loon worden niet gerekend: 
1 °. afzonderlijke vergoedingen, welke 

personen, die werkzaam zijn in publieken 
dienst, ontvangen ter bestrijding van noodza
kelijke kosten, welke zij voor de uitoefening 
van hun dienst hebben te maken, zooals reis
en verblijfkosten en rijwielvergoedingen; 

2 °. afzonderlijke vergoedingen, welke 
personen, die werkzaam zijn in privaten 
dienst, ontvangen ter bestrijding van de on
der 1 ° genoemde kosten, voorzoover zij de 
werkelijke kosten niet te boven gaan; 

3 ° . d e in artikel 26, lid 1 , 1 °, bedoelde 
aanspraken op toekomstige of voorwaa rde
lijke uitkeeringen, indien en voor zoover deze 
aanspraken worden toegekend overeenkom
stig eene pensioenregeling; wordende ten de
ze onder pensioenregeling verstaan elke rege
ling, welke uitsluitend ten doe! heeft de ver-
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zorging bij invaliditeit en ouderdom van 
werknemers of gewezen werknemers en de 
verzorging van hunne weduwen, minderjarige 
kinderen en pleegkinderen, een en ander door 
middel van pensioen; 

4 °. bijdragen, waartoe de werknemer 
krachtens een onder 3 ° bedoelde pensioen
regeling verplicht is; 

5 °. de uitkeering in eens, welke ingevolge 
een in artikel 26, lid 1, 1 ° ., bedoelde aan 
spraa k op toekomstige of voorwaardelijke 
uitkeeringen wordt genoten, tenzij de aan
spraak op een onder 3 °. bedoelde pensioen
regeling berust; 

6° . nieuwjaarsgeschenken, verjaardags
en n aamdagsgeschenken en andere dergelijke 
geschenk en , mits zij een bedrag van tien gul
den per geschenk niet te boven gaan ; 

7°. d e belooningen, door minderjarigen 
genoten wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders; 

8 ° . belooningen, vallende onder artikel 
28, lid I , 2°; 

9°. uitkeerin gen ingevolge binnen- of 
buitenlandsche sociale-verzekeringswetten. 

d) Andere opbrengst van arbeid (.artikel 
5, lid 1, 1 °, letter e). 

Artikel 28. 
(1) Andere opbrengst van arbeid geniet 

degene, die, anders dan in de uitoefening van 
een bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep : 

1 °. arbeid verricht buiten dienstbetrek
king; 

2 °. in verband met een dienstbetrekking 
fooien of dergelij ke praestatien van derden 
geniet zonder medewerking van dengene, bij 
wien hij in dienstbetrekking is . 

(2) Onder arbeid in den zin van lid 1, 
1 °, vallen onder andere : 

1 °. het uitvoeren van een testament en 
het vervullen van functies, waaraan vacatie
of presentiegeld verbonden is; 

2 °. onderverhuring en het houden van 
kostgangers en pensionnaires; 

3 °. het productief maken of het v er
vreemden van een auteursrecht of een octrooi 
door den auteur of den uitvinder zelf; 

4 °. het bieden op open bare verkoopin
gen, ter verkrijging van strij k- of hooggelden. 

e) Opbrengst van vermogen (artikel 5, 
lid I, 2° ). 

Artikel 29. 
Opbrengst van vermogen geniet degene 

die, krachtens zakelijk recht of persoonlijk 
recht van vruchtgenot, inkoms t e n trek t u it 
goederen of uit roerend kapitaal. 

Artikel 30. 
(r) Als opbrengst van goederen worden 

beschouwd de voordeelen welke, anders dan 
door eigen ondemem ing of door arbeid (arti
kel 5, lid 1, 1° ), uit gebouwen, gronden en 
roerende stoffelijke goederen worden getrok
ken, zooals: 

1°. huur- en pachtsommen en verdere 
praestatien van huurders of pachters; vruch
ten, waarvan het genot bij verhuring of ver
pachting is voorbehouden; 

2 °. de huurwaarde van gebouwen , gedeeL 
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ten van gebouwen of gronden bij eigen ge
bruik voor woning of tot huishoudelijke doel
eiliden; 

3 °. uitkeeringen ter zake van opstal , erf
pacht, beklemming of vaste huur ; 

4 °. uitkeeringen ter zake van grondren
ten en dergelijke op 0nroerend goed gevestig
de schuldplichtigheid. 

(2) Buiten aanmerking blijft de hu u r
waarde van den inboedel in den zin van ar
tikel 570 van het Burgerlijk Wetboek. 

(3) Bij vervreemding van een goed met 
inbegrip van de loopende huur- en pachtvor
dering, a lsmede bij cessie vari. zoodanige vor
dering, vindt artikel 36 toepassing. 

Artikel 31. 
(r) Als opbrengst van roerend kapitaal 

worden beschouwd de dividenden (met inbe
grip van hetgeen volgens artikel 32 hieron
der valt) , interessen, altijddurende renten, 
Iijfrenten, andere al dan niet van het )even 
afhankelijke periodieke uitkeeringen - met 
uitzondering van pensioenen - en andere 
vruchten van vermogen, dat noch in goede
ren is belegd, noch aan de verwerving van 
opbrengst van eigen ondememing of van ar
beid (artikel 5, lid 1, 1° ) is dienstbaar ge
maakt. Tot deze vruchten worden mede ge
rekend : 

1 °. a lle aandeelen in winst, we Ike den ge
rechtigde niet als winst in den zin van artikel 
17 opkomen, en welke noch loon (artikelen 
26 en 27) , noch opbrengst van goederen (ar
tikel 30) , noch dividend zijn; 

2 °. liquidatie-uitkeeringen van vennoot
schappen, welker kapitaal geheel of ten deele 
in aandeelen is verdeeld, voor zoover zij het 
gestorte kapitaal t e boven gaan; 

3 °. premien, uitgekeerd op premie-obli 
gatien; 

4 °. interessen, begrepen in kapitaaluit
k eeringen uit levensverzekering (artikel 33) ; 

5 °. wisseldisconto en alle overige intere~
sen , die in een som met het kapitaal worden 
uitbetaald. 

(2) D e t en laste van den belastingplich
tige ingehouden, op den voet van artikel 53 
verrekenbare dividendbelasting wordt -
voor zoover zij niet als onttrekking te zijnen 
gunste aan een bedrijfs- of beroepsvermogen 
moet worden beschouwd - aangemerkt als 
d eel v an de opbrengst, waarop de inhoud ing 
plaats vond. 

(3) Tot de opbrengst van roerend kapi
taa l beh oore n niet lijfre nten en andere perio
dieke uitkeeringen en verstrekkingen al dan 
niet van het !even afhankelijk, indien de ge
nieter bloed- of aanverwant van den schul
denaar is in de rechte linie of in den tweeden 
graad der zijdlinie, tenzij zij de t egenwaarde 
voor een praestatie vormen. 

(4) Bij vervreemding v a n afzonderlijke 
dividendbewijzen, van coupons en van andere 
Ioopende termijnen van opbrengsten, welke 
onder lid 1 vallen, vindt artikel 36 toepas
sing. 

(s) De liquidatie-uitkeeringen, de pre
mien en de interessen, genoemd in lid 1 onde r 
2 °, 3 ° en 4 °, worden, op daartoe gedaan ver-
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zoek, afzonderlijk belast op den voet van ar
tikel 48. 

Artikel 32 . 

(1) Bij uitreiking van aandeelen aan aan
deelhouders zonder dat dezen de voile nomi
nale waarde storten, wordt de nominale 
waarde als dividend beschouwd, voor zoover 
niet blijkt, dat storting heeft plaats gevonden 
of zal plaats vinden. Bij schrijving op aan 
deelbewijzen wordt met uitreiking van zoo
danige b ewijzen gelijkgest eld. 

(2) G eheele of gedeeltelijke teruggave 
van hetgeen op aandeelen is gestort wordt a ls 
dividenduitkeering aangemerkt, indien en 
voorzoover er zuivere winst is, tenzij te voren 
het maatschappelij k kapitaal van het 
lichaam, dat de t e ruggave doet, door wijzi
ging in de akte van oprichting, dienovereeri
komstig is verminderd. 

Artikel 33. 
(1) Tot de uitkeeringen uit levensverze

kering, bedoeld bij artikel 31, lid 1, 4° , wor
den ook premierestitutien en afkoopsommen 
gerekend. · 

(2) Artikel 31, lid 1, 4 °, is niet van t oe
passing, indien uitsluitend verzekerd is een 
kapitaal bij overlijden , mits 

1 °. het kapit aal niet m eer dan f 200 b e
draagt , of 

2 °. de uitkeering uitsluit end v erschuldigd 
is bij overlijden v66r het bereiken van een 
bepaalden leeftijd, lager dan SS jaar en de 
overeenkomst niet in verband staat met een 
andere verzekering, welke bij denzelfden ver
zekeraar op hetzelfde !even is gesloten, en 
voorts geen koopsom is gestort. 

(3) Het gestort zijn van een koopsom 
wordt mede aangenomen, indien : 

1 °. periodieke premien verschuldigd zijn 
over een tijdvak, dat niet !anger is dan vijf 
jaren ; 

2 °. wisselende periodieke . premien be
taald zijn en tevens de hoogste betaalde pre
mie m eer bedraagt dan het tienvoud van de 
la agste premie, welke bij de overeenkomst is 
voorzien. 

(4) Het bedrag van de in artikel 3 1, lid 
1, 4 °, b edoelde interessen wordt voor elk vol 
jaar van den looptijd der verzekering gesteld 
op driekwart t en honderd v an de verzekerde 
som, m et dien verstande, dat niet meer dan 
vijfentwintig jaren in aanmerking worden ge
nomen. G enoemd percent a ge wordt tot an
derhalf v erhoogd, indien een koopsom is ge
stort, tenzij het een collectieve v erzekering 
betreft. Toont de belastingplichtige aan , dat 
vier ten honderd samengestelde interest over 
de betaalde premien en koopsomm en minder 
b edra agt dan het volgens de voorafgaande 
regelen b epaalde b edrag, dan wordt slechts 
het lagere bedrag in aanmerking genomen. 

f) I nkomsten in den vorm van p eriodieke 
uitkeeringen (artikel 5, lid 1 , 3° ). 

Artikel 34. 
(1) Inkomsten in den vorm van perio

dieke uitkeeringen genieten ook degenen, d ie 
krachtens ouderlijk vruchtgenot d e beschik
king ov er zulke u itkeeringen hebben. 
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(2) Onder artikel S, lid 1, 3 °, vallen: 
1° . de door natuurlijke personen - m et 

uitzondering van bloed- en aanverwanten in 
de rechte linie en in den tweeden graad d er 
zijdlinie - gedane uitkeeringen uit het fa
milierecht, zooals echtscheidingsuitkeerin
gen ; 

2 °. de niet als loon aangemerkte p erio
dieke uitkeeringen van publiekrechtelij ken 
aard; 

3 °. · door rechtspersonen gedane p eriodie
k e uitkeeringen , welke niet in rechte vorder
baar zij n , voor zoover deze uitkeeringen n iet 
als loon worden a angemerkt. 

g) lnkomsten uit speculatie (artikel 5, 
lid I , 4 ° ). 

Artikel 3 5. 
( 1) Inkomst en uit speculatie genie ten 

degenen, voor wier rekening de speculatie 
heeft plaats gevonden . 

(2) Zoodanige speculatie is aanwezig, in 
dien : 

1 °. onroerende zaken (zooals gronden, 
gebouwen en erfpachtsrechten) v rijwillig 
worden v ervreemd binnen twee jaar nadat 
de vervreemder, door koop, ruil of andere 
overeenkomst onder b ezwarenden titel, het 
recht op levering heeft verworven; 

2 °. andere zaken (zooals effect en, k oop 
waren of vreemd geld, voor zoover d it laatst e 
niet voor betalingsdoeleinden is aangeschaft) 
vrijwillig vervreemd worden binnen een jaar 
nadat de vervreemder, door koop, ruil of an
dere overeenkomst onder bezwarenden titel, 
een recht op levering heeft verworven ; 

3 °. een verplichting tot levering is aan
gegaan met b etrekking tqt zaken, welke nog 
n iet aan den v ervreemder toebehooren en 
t en aanzien waarvan hij evenmin een recht 
op levering had v erworven. 

(3) Buiten beschou wing blijft de v er
vreemding van : 

1 °. obligatien t en laste v an schuldenaren, 
die binnen h et Rijk wonen of gevestigd zij n, 
tenzij aan zoodanige obligatien, naast de v as
te interessen, een a andeel in de winst of een 
optierecht op aandeelen is toegekend of ten
zij de belastingplichtige de obligatien b uiten 
het Rijk verworven heeft; 

2 °. schuldvorderingen, welke in een bin
nenlandsch openbaar grootboek zijn inge
schreven . 

(4) D e zuiv ere inkomst en uit speculatie 
zijn slechts belastbaar, voor zoover _zij, voor 
het kalenderja ar te zamen genom en, v ijfhon 
derd gulden t e boven gaan. 

h) Bepalingen, aan alle bestanddeelen 
van het onzuiver inkomen gemeen. 

Artikel 36. 
(1) Tot de bestanddeelen van het in ar

tikel 5, lid 1 , omschreven onzuiver inkom en 
behooren m ede: 

r O
• a fkoopsommen , schadeloosstellingen 

en tegemoetkomingen , welke toegekend zijn 
a) ter vervanging van gederfde of te der

ven b elooningen, al dan niet ingegane p erio
dieke uitkeeringen en andere opbren gsten of 
inkomsten, dan we! 

b) ter zake van het staken of het niet 
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verrichten van werkzaamheden in den ruim
sten zin, dan we! wegens het prijsgeven van 
een uitzicht op deelgerechtigdheid in een 
bedrijf of een zelfstandig uitgeoefend beroep; 

2 °. hetgeen bij vervreemding van aan
deelen in een vennootschap, waarvan het ka
pitaal geheel of ten deele in aandeelen is ver
deeld en welke in liquidatie is getreden of 
waarschijnlijk binnenkort in liquidatie zal 
treden, ontvangen wordt boven het gemid
deld op de aandeelen gestorte kapitaal; deze 
bepaling geldt niet, indien de nieuwe verkrij
ger binnenlandsch belastingplichtige is, die 
bij de verkrijging niet in de uitoefening van 
een bedrijf of beroep heeft gehandeld. 

(2) Bestaat de afkoopsom, schadeloos
stelling, tegemoetkoming, dan we! het in lid 
1, 2 °, bedoelde bedrag, in de toekenning van 
een recht, dat periodieke opbrengsten ople
vert (zooals het recht op een lijfrente of op 
een winstaandeel), dan worden slechts deze 
periodieke opbrengsten, doch niet het eraan 
ten grondslag liggende recht (stamrecht), 
tot het inkomen gerekend. 

(3) De onder lid 1 vallende bedragen 
worden, voor zoover zij niet onder lid 2 val
len, op daartoe gedaan verzoek afzonderlijk 
belast op den voet van artikel 48. 

Artikel 37. 
Uitgaven tot het voeren van een zekeren 

staat worden ook dan als particuliere uitga
ven aangemerkt, indien zij tevens worden ge
daan in het belang van het bedrijf, dan we! 
ter bevordering van de beroepsuitoefening 
of van eenige andere werkzaamheid van den 
belastingplichtige. 

HOOFDSTUK III. 

Voorwerp der belasting bij buitenlandsche 
belastingplichtigen. 

Artikel 38. 
(1) Voorwerp van de belasting is bij bui

tenlandsche belastingplichtigen he t binnen
landsch zuiver inkomen , dat zij in een ka
lenderjaar hebben genoten. 

( 2) Onder binnenlandsch zuiver inkomen 
wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van 
de zuivere opbrengsten van binnenlandsche 
bronnen van inkomen, verminderd met: 

1 °. de onverrekende verliezen van vorige 
jaren (artikel I6, lid 1, 1° ) uit hoofde van 
binnenlandsche bronnen van inkomen, en 

2 °. niet met het verwerven van zuivere 
o pbrengsten of andere inkomste n in v e rband 
staande interessen van schulden, welke ver
zekerd zijn door hypotheek op een binnen 
het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaak. 

(3) Heeft de belastingplicht volgens 
Hoofdstuk I slechts gedurende een gedeelte 
van het kalenderjaar bestaan, dan treedt dit 
gedeelte (belastingtij dvak) voor het kalen
derjaar in de plaats. 

Artikel 39. 
(1) Als binnenlandsche bronnen van in

komen, als bedoeld zijn bij artikel 1, 2 °, en 
artikel 38, lid 2, worden beschouwd: 
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1 °. binnenlandsche eigen onderneming en 
binnenlandsche arbeid, zijnde : 

a) landbouwbedrijven, voor zoover bin
nen het Rijk uitgeoefend; 

b) niet-agrarische bedrijven, voor zoover 
uitgeoefend met behulp van een binnen het 
Rijk aanwezige vaste inrichting of van een 
vasten vertegenwoordiger binnen het Rijk, 
alsmede aanmerkelijke belangen in den zin 
van artikel 19, lid 2, bij een binnen het Rijk 
gevestigde vennootschap, waarvan het kapi
taal geheel of ten deele in aandeelen is ver
deeld; 

c) zelfstandig uitgeoefende beroepen, 
voor zoover binnen het Rijk uitgeoefend met 
behulp van een vaste inrichting; 

d) het vervullen van een dienstbetrek
king, voor zoover dit binnen het Rijk ge
schiedt of voor zoover haar opbrengst (arti
kelen 26 en 27) aan de loonbelasting onder
worpen is; 

e) andere binnen het Rijk verrichte ar
beid, voor zoover deze, in verband met een 
dienstbetrekking, fooien of dergelijke praes
tatien van derden oplevert zonder medewer
king van dengene, bij wien de genieter in 
dienstbetrekking is; 

2 °. binnenlandsche vermogensbestand
deelen, zijnde: 

a onroerende goederen, welke binnen 
het Rijk zijn gelegen; 

b) de volgende bestanddeelen van het 
roerend kapitaal: 

schuldvorderingen, verzekerd door hypo
theek op een binnen het Rijk gelegen of ge
vestigde onroerende zaak; 

rechten op een aandeel in de winst als be
doeld zijn bij artikel 31, lid 1, I 

O
, van een 

bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, 
waarvan de zetel binnen het Rijk gevestigd 
is; 

aandeelen, winstbewijzen en obligatien 
van binnen het Rijk gevestigde vennoot
schappen, welker kapitaal geheel of ten deele 
in aandeelen is verdeeld, alsmede schuldvor
deringen op zulke vennootschappen, indien 
de genieter hunner zuivere opbrengst bij de 
vennootschap een aanmerkelijk belang heeft 
in den zin van artikel 19, lid 2; 

3 °. rechten op publiekrechtelijke perio
dieke uitkeeringen als bedoeld zijn bij artikel 
34, lid 2, 2 °, voor zoover deze ten laste van 
een Nederlandsch openbaar lichaam of van 
het Algemeen Burgerlijk P ensioenfonds wor
den gedaan. 

(2) Tot de opbrengsten van binnenland
sche bronnen van inkomen worden ook gere
kend die, welke volgens het Besluit op de Di
videndbelasting 1941 aan de dividendbelas
ting onderworpen zijn. Niettemin blijven deze 
opbrengsten, voor zoover zij niet onder het 
eerste lid vallen, bij het berekenen van het 
zuiver inkomen buiten aanmerking; de des 
wege verschuldigde inkomstenbelasting wordt 
geacht te zijn gedelgd door de inhouding van 
de dividendbelasting. 

Artikel 40. 
D e volgende verrichtingen van niet binnen 

het Rijk wonende personen worden in geen 
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geval aangemerkt als uitoefening van een 
bedrijf of beroep binnen het Rijk ; . 

1 °. het vervoer te water of door de lucht 
van personen en goederen tusschen Neder
landsch-Indie, Suriname, Curac;ao en het 
buitenland eenerzijds en plaatsen in Neder
land anderzijds; 

2 °. de werkzaamheid van het personeel 
op de vervoermiddelen, welke het verkeer 
met N ederlandsch-Indie, Suriname, Curac;ao 
en het buitenland onderhouden. 

Artikel 41. 
De bepalingen van Hoofdstuk II vinden 

ook ten aanzien van buitenlandsche belas
tingplichtigen overeenkomstige toepassi ng, 
voor zoover he t tegendeel niet uit de artike
len 38, 39 en 40 volgt. 

HOOFDSTUK IV. 

Aans/ag; vooruitbetaling. 

Artikel 42. 
(1) De binnenlandsche belastingplichti

gen worden aangeslagen in de gemeente, 
waar zij bij het einde van het kalenderjaar 
of belastingtijdvak wonen. 

(2) De buitenlandsche belastingplichti 
gen, alsmede de binnenlandsche belasting
plichtigen, die geen vaste woongemeente 
hebben, worden aa ngeslagen in de gemeente 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien te bepalen. 

(3) De aanslagen worden geregeld door 
den inspecteur. Waar in dit besluit wordt 
gesproken van .,de inspecteur" wordt daar
onder verstaan de inspecteur der directe be
lastingen of de inspecteur der registratie, tot 
wiens ambtsgebied de in d e vorige leden be
doelde gemeente behoort. 

Artikel 43. 
(1) Het zuiver inkomen van de kinde

ren , voor wie de belastingplichtige kinder
aftrek geniet ingevolge artikel 47, wordt bij 
zijn zuiver inkomen gevoegd. 

(2) Is in het zuiver inkomen van het 
kind zuivere opbrengst uit dienstbetrekking 
begrepen, dan wordt deze opbrengst voor de 
toepassing van het eerste lid buiten be
schouwing gelaten. 

Artikel 44. 
D e belastingplichtigen zijn gehouden op 

rekening van de op te leggen aanslagen voor
uitbetalingen te doen volgens regelen, door 
den Secretaris -Generaal van het Departe
ment van Financien te stellen. H et vooruit 
te betalen bedrag wordt als voorloopige aan
slag vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 
Tarie f. 

Artikel 45. 
(1) Het bedrag van de belasting over 

eeh vol kalenderjaar is verschuldigd volgens 
de bij dit besluit behoorende tabel. 

(2) Ook de belasting over een belasting
tijdvak (artikel 4, lid 3, en artikel 38, lid 3) 
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is volgens de tabel verschuldigd, met dien 
verstande, dat het zuiver inkomen v66r het 
toepassen van rle tabel wordt vermenigvul
digd met 360 en gedeeld door het aantal der 
dagen van het belastingtijdvak, en dat ver
volgens het door de tabel aangewezen b elas
tingbedrag wordt vermenigvuldigd met dat 
aantal en gedeeld door 360. Bij deze herlei
dingen telt elke voile kalendermaand voor 
dertig dagen. 

Artikel 46. 
(1) Ten behoeve van de toepassing van 

de tabel worden de belastingplichtigen -
binnenlandsche zoowel als buitenlandsche -
ingedeeld in een van de tariefgroepen I , II 
en III. 

(2) Onder tariefgroep III vallen de be
lastingplichtigen , die aanspraak op kinder
aftrek hebben. 

(3) Onder tariefgroep I of II vallen de 
belastingplichtigen, die geen aanspraak op 
kinderaftrek hebben. Daarvan vallen onder 
tariefgroep II : 

1 °. de gehuwde belastingplichtigen; 
2 °. de ongehuwde belastingplichtigen, 

die v66r 1 September van het kalenderjaar 
den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; 

3 °. de onge huwde belastingplichtigen, 
die gehuwd geweest zijn en uit wier huwelijk 
een kind is geboren. 

(4) Onder tariefgroep I vallen de onge
huwde belastingplichtigen, die niet onder ta
riefgroep II of III vallen. 

(5) Voor de toepassing van dit artikel 
worden: 

1° . als gehuwde belastingplichtigen aan
gemerkt de belastingplichtigen, wier huwe
lijk gedurende ten minste een derde gedeelte 
van het kalenderjaar of van het belasting
tijdvak heeft bestaan; 

2 °. de belastingplichtigen, die duurzaam 
gescheiden van hun echtgenoot !even, als on
gehuwd aangemerkt. 

(6) Buitenla ndsche belastingplichtigen 
kunnen slechts dan aanspraak op kinderaf
trek hebben, indien zij wonen op het grond
gebied, dan we! de nationaliteit bezitten, van 
een Staat, die in overeenkomstige gevallen 
kinderaftrek verleent aan personen, die bin
n en het Rijk wonen of de Nederlandsche na
tionaliteit bezitten. 

Artikel 47 . 
(1) De belastingplichtige heeft aanspraak 

op kinderaftrek: 
1 °. voor zijn eigen en aangehuwde kin

deren en pleegkinderen , die minderjarig zijn 
en tot zijn huishouden behooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders verblijven voor 
het verkrijgen van onderwijs of voor oplei
ding voor een beroep; 

2 ° . voor z1jn eigen kinderen, die minder
jarig zijn, behooren tot het huishouden van 
zijn gewezen echtgenoot of van den echtge
noot, van wien hij duurzaam gescheiden leeft , 
en grootendeels op zijn kosten worden · on
derhouden en opgevoed; 

3 °. voor zijn eigen en aangehuwde kinde
ren en pleegkinderen, die meerderjarig, doch 
nog geen 25 jaar zijn , en grootendeels op zijn 
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kosten warden onderhouden en onderwijs ge
nieten of warden opgeleid voor een beroep. 

(2) Als pleegkind van den belastingplich
tige wordt slechts aangemerkt wie door hem 
als een eigen kind wordt onderhouden en op
gevoed. 

(3) Aanspraak op kinderaftrek bestaat 
slechts voor kinderen, ten aanzien van wie 
aan alle eischen van het eerste lid is voldaan 
gedurende ten minste een derde gedeelte van 
het belastingjaar of belastingtijdvak. 

Artikel 48. 
Heeft de belastingplichtige het verzoek ge

daan tot het afzonderlijk belasten van zui
vere inkomsten als bedoeld zijn in de arti
kelen 20, lid 1, 21, lid 1, 24. lid 2, 31, lid 5 en 
36, lid 3, dan warden deze inkomsten niet 
op den voet van de tabel belast. D e belas
tingvoet voor deze inkomsten is alsdan het 
percentage, dat gevonden wordt door een ten 
honderd van het bedrag van de niet onder 
dit artikel vallende gedeelten van het zuiver 
inkomen te deelen op het volgens de tabel 
over dit gedeelte verschuldigde belastingbe
drag. Het percentage bedraagt echter niet 
minder dan 15, noch meer dan 37,5. 

llrtikel 49. 
(1) Is een gedeelte van het zuiver inko

men van een binnenlandschen belasting
plichtige tevens in Nederlandsch-Indie, Su
riname of Curac;ao aan een inkomstenbelas
ting onderworpen, dan wordt de belasting 
volge ns de tabel verminderd met het bedrag, 
dat verkregen wordt door de tabel op dat ge
deelte afzonderlijk toe te passen. Kinderaf
trek blijft bij het bepalen van het in minde
ring te brengen bedrag buiten beschouwing. 

(2) Is, op d e n voet van artikel 48, een 
gedeelte van het onder het eerste lid vallen
de inkomensdeel afzonderlijk belast, dan 
vindt artikel 48 mede toepassing bij het be
palen van het in mindering te brengen be
drag. 

Artikel 50. 
Is in het zuiver inkomen van een binnen

landschen bela5tingplichtige zuivere op
brengst van dienstbetrekking begrepen, dan 
wordt zijn volgens de tabel bepaalde belas
sing verminderd m et de buitenlandsche loon
belasting, welke, over die opbrengst, te zijnen 
laste over hetzelfde kalenderjaar of belas
tingtijdvak geheven is. De aftrek bedraagt 
echter niet meer dan h et bedrag, dat volgens 
de tabel over deze inkomsten afzonderlijk 
verschuldigd is. Artikel 45, lid 2, vindt over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 51. 
( 1) D e inspecteur houdt, door het be

lastingbedrag te verminderen, op daartoe ge
daan verzoek rekening met op den binnen
lanqschen belastingplichtige drnkkende bui
tengewone lasten, welke op <liens vermogen 
om belastin g te betalen een aanmerkelijken 
invloed hebben. De inspecteur stelt d e groot
te van de vermindering naar zijn vrij en re
delijk goedvinden vast. 
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(2) Als buitengewone Jaster>. warden aan
gemerkt: 

1 °. uitgaven tot voorziening in het le
vensonderhoud van eigen en aangehuwde 
kindercn en pleegkinderen, voor wie geen 
kinderaftrek wordt genoten, en van andere 
bloed- en aanverwanten in de rechte linie 
en in den tweeden graad der zijdlinie; 

2 ° . uitgaven ter zake van ziekte, invali
diteit, sterfgeval en andere dergelijke uitga
ven ten behoeve van den belastingplichtige, 
<liens echtgenoote, <liens eigen en aangehuw
d e kindere n e n pleegkinderen en van <liens 
bloed- en aanverwanten in de rechte linie en 
in den tweeden graad der zijdlinie. 

(3) De in het tweede lid bedoelde uitga
ven warde n slechts als buitengewone lasten 
beschouwd, indien de belastingplichtige ten
gevolge daarvan grootere uitgaven heeft dan 
het meerendeel van de belastingplichtigen, 
die, wat inkomen, vermogen en gezin betreft, 
in dezelfde omstandighede n verkeeren. 

(4) Van een aanmerkelijken invloed op 
het vermogen om belasting te betalen is eerst 
dan sprake, indien de buitengewone lasten 
meer bedragen dan 10 ten honderd van het 
zuiver inkomen, nadat dit verminderd is met 
10 ten honderd, doch met niet meer dan 
f 1200 voor elk kind waarvoor aanspraak op 
kinderaftrek bestaat. 

(5) D e buitengewone lasten van de ge
huwde vrouw, die niet duurzaam gescheiden 
van haar man leeft, warden beschouwd als 
buitengewone lasten van haar man. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangifte. 

Artikel 52. 
(1) De ver plichting tot het doen van 

aangifte ontstaat door het uitreiken van een 
aangiftebiljet. 

(2) De inspecteur is steeds bevoegd een 
aangiftebiljet u it te reiken. 

(::i) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien vaardigt voor
schriften uit nopens: 

I 
O

• de gevallen, waarin de inspecteur aan 
een ander dan den belastingplichtige een 
aangiftebiljet kan uitreiken; 

2 °. de gevallen, waarin door of name ns 
den belastingplichtige een schriftelijk ver
zoek om uitreiking van een aangiftebiljet 
dient te warden gedaan; 

3 °. de verde re met de aangifte verband 
houdende onderwerpen, welker regeling hem 
noodig voorkomt. 

HOOFDSTUK VII. 

Verrekening van de belasting, welke b/i voor
heffing is ingehouden en van de voorloopige 

aanslagen. 
Artikel 53. 

(I) Met den aanslag warden verrekend: 
I 

O
• de dividendbelasting, betrekking heb

bende op in het onzuiver inkomen (artikel 
S, lid 1) begrepen opbrengsten; 

2 °. de in het kalenderjaar of het belas
tingtijdvak ingehouden loonbelasting ; 
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3 °. de over het kalenderjaar of het be
lastingtijdvak van den belastingplichtige na
gevorderde loonbelasting, zonder de bij de 
navordering toegepaste verhooging; 

4 °. de krachtens een besluit ingevolge ar
tikel 59, lid I, I 

O
, ingehouden belasting, be

trekking hebbende op in het zuiver inkomen 
begrepen bedragcn ; 

5 °. de voor het kalenderjaar of het be
lastingtijdvak opgelegde voorloopige aansla
gen. 

(2) Overtreft de aanslag de ermede te 
verrekenen bedragen, dan dient het v erschil 
binnen een maand na de dagteekening van 
het aanslagbiljet te worden voldaan. Over
treffen de te verrekenen bedragen den aan
slag, dan wordt het verschil teruggegeven. 

(3) Ten aanzien van buitenlandsche be
lastingplichtigen, die voor de loonbelasting 
aanspraak hebben op kinderaftrek, <loch voor 
de inkomstenbelasting niet, kan de Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nancien bepalen, dat een hooger bedrag als 
verrekenbaar wordt beschouwd dan volgens 
lid I , 2 ° en 3 °, verrekenbaar is. 

(4) Voor de invordering en voor de toe
passing van de bepalingen in zake bezwaar
en beroepschrifte n geldt als aanslag de aan-• 
slag, verminderd volgens de leden 1 en 3. 

Artikel 54. 
(1) Er wordt noch een aanslag vastge

steld, noch teruggaaf volgens artikel 53, lid 
2, verleend, indien, naar het oordeel van den 
inspecteur, het zuiver inkomen niet meer dan 
f 4000 bedraagt en het onzuiver inkomen (ar
tikel 5, lid 1) voor minder dan f 4000 be
staat uit aan inhouding van loonbelasting 
onderworpen inkomsten en voor niet meer 
dan f 200 uit andere bestanddeelen. 

(2) Voor de toepassing van het eerste lid 
worden: 

1 °. de bestanddeelen van de ingevolge 
artikel 43 bij het zuiver inkomen van den 
belastingplichtige gevoegde zuivere inko
m ens van zijn eigen en aangehuwde kinderen 
en pleegkinderen als bestanddeelen van het 
zuiver inkomen van den belastingplichtige 
beschouwd; 

2 °. niet beschouwd als aan inhouding 
van loonbelasting onderworpen de inkom
sten, waarbij inhouding van loonbelasting is 
achterwege gelaten met goedvinden van 
's Rijks belastingdienst. 

Artikel 55. 
(1) Artikel 54 is niet van toepassing: 
1 °. indien de belastingplichtige in het ka

lenderjaar of het belastingtijdvak !anger dan 
een maand meer dan een dienstbetrekking 
tegelijk vervuld heeft; 

2 °. indien de belastingplichtige voor een 
bedrag van ten minste f 200 aanspraak heeft 
op verrekening van nieuwe verliezen of, in
gevolge artikel 16, lid 1 , 1 ° ., op aftrek van 
overgebrachte verliezen; 

3 °. in de door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien aan te 
wijzen gevallen, waarin die toepassing voor 
den belastingplichtige tot een bijzondere 

1941 

hardheid of tot een ongemotiveerd voordeel 
zou leiden. 

(2) Bij het in aanmerking nemen van 
verliezen vindt artikel 54, lid 2, 1 °, over
eenkomstige toepassing. 

(3) Het in lid 1, 2 °, bepaalde vindt 
slechts dan toepassing, indien een aangifte is 
gedaan. 

HOOFDSTUK VIII. 

Aansprake/ijkheid voor de-n aanslag. 

Artikel 56. 
(1) De gehuwde vrouw is voor den aan

slag van haar man aansprakelijk alsof zij 
zelve was aangeslagen, voor zoover de belas
ting op zuivere opbrengsten en inkomsten 
van haar zijde betrekking heeft. Op deze 
aansprakelijkheid wordt geen beroep ge
daan, alvorens de inspecteur het bedrag, 
waarvoor de vrouw aansprakelijk is, naar 
zijn vrij en redelijk goedvinden heeft vastge
steld en aan de vrouw heeft medegedeeld. 

(2) Het kind, welks zuiver inkomen in
gevolge artikel -}3 bij het zuiver inkomen van 
een zijner ouders of pleegouders is gevoegd, 
is voor den aanslag van den ouder of pleeg
ouder aansprakelijk alsof het zelve ware aan
geslagen, <loch voor geen hooger bedrag dan 
dat van den aanslag, welke zou zijn vastge
steld bij het opleggen van een afzonderlij ken 
aanslag aan het k ind. Op deze aansprakelijk
heid wordt geen beroep gedaan, alvorens de 
inspecteur dat bedrag heeft vastgesteld en 
aan het kind of zijn wettelijken vertegen
woordiger heeft medegedeeld. 

HOOFDSTUK IX. 

Gang van zaken; rechtsmiddelen. 

Artikel 57. 
(1) Voor de krachtens dit besluit gehe

ven inkomstenbelasting zijn, totdat dienaan
gaande een nadere regeling zal zijn getroffen, 
de volgende bepalingen van de Wet op de In
komstenbelasting 1914 van kracht : 

1 °. artikel 70 (betreffende regeling van 
de aanslagen); 

2 °. Hoofdstuk X (Bezwaren tegen den 
aanslag), met dien verstande, dat met be
trekking tot de toepassing van artikel 42 en 
de daarop gegronde voorschriften beroep niet 
is toegelaten; 

3 ° . Hoofdstuk XI (Navordering); 
4 °. Hoofdstuk XII (Verhooging van den 

aanslag); 
5°. Hoofdstuk XV (Bijzondere bepalin

gen). 
(2) Daarbij wordt overal, waar in die 

bepalingen gesproken wordt van ,,de volgens 
H oofdstuk VIII vereischtc aangifte", daar
voor gelezen: 

de vereischte aangifte. 

HOOFDSTUK X. 

Strafbepalingen. 

Artikel 58. 
(1) Voor de krachtens dit besluit gehe

ven inkomstenbelasting zijn, totdat dienaan
gaande een nadere regeling zal zijn getroffen, 
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de bepalingen van Hoofdstuk XVI der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 van kracht. 

(2) Waar in genoemd Hoofdstuk XVI 
een verwijzing naar Hoofdstuk VIII van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 voor
komt, wordt deze verwijzing als niet geschre
ven beschouwd. 

(3) Het nalaten van de vervulling van 
verplichtingen, welke bij of krachtens dit be
sluit aan iemand zijn opgelegd, wordt t en 
opzichte va n de strafbaarheid en de straf
vordering gelijkgesteld met het niet doen van 
de vereischte aangifte (artikel 122 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914), tenzij het 
feit onder eenige andere strafbepaling valt. 

HOOFDSTUK XI. 

Bijzondere bepa/ingen. 

Artikel 59. 
(1) De Secretaris- Generaal van het D e

partement van Financien is bevoegd : 
1 °. te bepalen, dat een voorheffing b ij 

wijze van inhouding mede zal plaats vinden 
met . betrekking tot andere inkomsten dan 
die, welke onder de dividendbelasting of de 
loonbelasting vallen; 

2 °. andere voorschriften, noodig tot aan
vulling en ter uitvoering van dit besluit, uit 
te vaardigen; 

3 °. ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting, van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen ; 

4 °. voor bepaalde gevallen of groepen 
van gevallen tegemoet te komen aan onbil
lijkheden van overwegenden aard, welke zich 
bij de toepassing van dit besluit mochten 
voordoen. 

(2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien is bevoegd, bij 
voorschriften, welke hij krachtens lid 1 uit
vaardigt, ook aan andere personen dan den 
belastingplichtige verplichtingen op te leg
gen. 

HOOFDSTUK XII. 

Overgangs- en slotbepa/ingen. 

Artikel 60. 
(1) Belasting krachtens dit besluit wordt 

geheven over de kalenderjaren en de belas-
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tingtijdvakken, welke na den 3rsten Decem 
ber 1940 aanvangen. De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien is be
voegd te bepalen, dat bij het vaststellen van 
het zuiver inkomen over het eerste van deze 
kalenderjaren of belastingtijdvakken ook in
komensbestanddeelen van het jaar 1940 in 
aanmerking warden genomen. 

(2) Uitreiking van aangiftebiljetten 
krachtens de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 aan of voor natuurlijke personen vindt 
niet meer plaats met betrekking tot belas 
tingjaren, welke na den 31sten D ecember 
1940 aanvangen. 

(3) Inkomstenbelasting krachtens de 
W et op de Inkomstenbelas ting 1914 wordt 
van natuurlijke personen niet meer geheven 
over belastingjaren, welke na den 31sten De
cember 1940 aanvangen. Gemeentefondsbe
lasting wordt van natuu rlijke personen niet 
meer geheven over belastingjaren, welke na 
den 31sten D ecember 1940 aanvangen. 

(4) De aanslagen in de bestaande belas
tingen naar het inkomen over het belasting
jaar 1940/41 warden, voor zoover zij betrek
king hebben op de laatste vier maanden van 
dat jaar, verrekend met de belasting, welke 
krachtens <lit besluit wordt geheven, behal
ve voor het gedeelte, waarvoor ontheffing is 
verieend naar aanleiding van een verzoek 
ingevolge artikel 42 v an het Besluit op de 
Loonbelasting 1940. 

(s) Bij het bepalen van den looptijd van 
een levensverzekering voor de toepassing van 
artikel 33, lid 4, blijven tijdvakken v66r den 
1sten Januari 1941 buiten beschouwing. 

(6) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien vaardigt de ver
dere overgangsbepalingen uit, mede ten be
hoeve van de uitvoering van het vierde lid. 

Artikel 61. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et wordt aangehaald als ,,Besluit 

op de Inkomstenbelasting 1941". 
's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

De wnd. S.-G. ,,an het Dep. van 
Financien, 

H. POSTMA. 

(Uitgeg. JI Mei z94z.) 
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1 r 475,00- 525,00 ' 500,00 f 16,00 
2 525,00- 575,00 550,00 20,00 
3 575,00--- 625,00 600,00 24,00 

• 625,00- 675,00 650,00 29,00 
5 675,00- 725,00 700,00 34,00 
6 725,00- 775,00 750,00 39,00 
7 775,00--- 825,00 800,00 44,00 
8 825,00- 875,00 850,00 49,00 

9 875,00- 925,00 900,00 54,00 
0 925,00- 975,00 950,00 59,00 
1 975,00-1 025,00 1 000,00 64,00 
2 I 025,00-1 075,00 1 050,00 70,00 
3 I 075,00-1 125,00 1100,00 76,00 
4 1 125,00-1175,00 1 150,00 82,00 

5 1 175,00-1 lli,OO 1 200,00 88,00 
6 1 225,00-1 275,00 I 250,00 9-4,00 
7 I 275,00-1 325,00 1 300,00 100,00 
8 I 325,00-1 375,00 1 350,00 107,00 
9 1 375,00-f 425,00 1400,00 11 4,00 

~ I 425,00---1475,00 1 450,00 121 ,00 
I I 475,00--l 525,00 1 500,00 128,00 

; 1 525,00-1 575,00 1 550,00 136,00 
1 575,00-1 625,00 1 600,00 144,00 

4 1 625,00---1 675,00 t 650,00 153,00 

~ 1 675,00---1 725,00 1 700,00 162,00 

~6 l 725,00---1 775,00 1 750,00 171,75 

IZ7 l 775,00---1 825,00 t 800,00 181,50 
8 1 825,00---1 875,00 1 850,00 191,25 

~ 
1 875,00---1 925,00 1 900,00 20 1,00 
1 925,00---1 975,00 1 950,00 212,25 

~I 1 975,00---2 02.5,00 2 000,00 223,50 

2 2 025,00---2 075,00 2 050,00 234,75 

3 2 075,00---2125,00 2 100,00 246,00 

~ 2 125,00---2 175,00 2150,00 259,50 

is 2 175,00---2 225,00 2200,00 273,00 

l!6 2 225,00---2 275,00 2250,00 286,50 

i7 2 275,00---2 325,00 2 300,00 300,00 

~8 2 325,00-2 375,00 2 350,00 315,75 

)9 2 375,00-2 425,00 2400,00 331,50 

40 2 425,00---2 475,00 2 450,00 347,25 

41 2 475,00-2 525,00 2 500,00 363,00 

" 2525,00---2575,00 2 550,00 380,25 

43 2 575.00---2 625,00 2 600,00 397,50 

44 2 625.00-2 675,00 2650,00 414,75 

45 2 675,00---2 725,00 2700,00 432,00 

46 2 725,00-2 775,00 2750,00 449,25 

47 r 2 775,00-2 825,00 I 2800,00 f 466,50 .. 2 825,00---2 875,00 2'850,00 483,75 
49 2 875,00-2 925,00 2CXKl,OO 501,00 
50 2 925,00-2 975,00 2 950,00 518,25 
51 2 975,00---3 025,00 3000,00 535,50 ,, 3 025,00-3 075,00 3050,00 552,75 
SJ 3 075,00--3 125,00 3 100,00 570,00 
54 3 125,00-3 175,00 3 150,00 587,25 
55 3 175,00---3 225,00 .3200,00 604,50 
56 3 225,00--3 275,00 3 250,00 621,75 
57 3 275,00-3 325,00 3300,00 639,00 
58 3 325,00---3 375,00 3 350.00 656,25 

" 3 375,00---3 425,00 3 -WU,00 673,50 
60 3 425,00---3 475,00 3 450,00 6<.Xl,75 
61 3 475,00-3 525,00 3 500,00 708,00 
62 3 525,00-3 575,00 3 550,00 725,25 
6J 3 575,00-3 625,00 3600,00 ~ 742,50 .. 3 625,00-3 675,00 3 650,00 759,75 
65 3 675,00----3 725,00 3 700,00 m,oo 
66 3 725,00---3 i75,00 3 750,00 794,2) 
67 3 775,00---3 825,00 3 S00,00 811,50 
68 3 825,00----3 875,00 3850,00 828,7:, 
69 3,875,00..:-3 925,00 3 900,00 846,00 
70 3 925,00---3 975,00 3950,00 863,25 
71 3 975,00----4 025,00 4000,00 1!80,50 

72 4 025,00-4 225,00 4 150,00 932,25 
73 4 225,00-4 375,00 4 300,00 934,00 
74 4 375,00---4 525,00 4450,00 I 035,75 

" 4525,00-4 675,00 4600,00 1 087,50 
16 4 675,00---4 825,00 4 750,00 1139,25 
77 4 825,00---4 975,00 4 900,00 1191,00 
78 4 975,00---5 125,00 5 050,00 1 ?42.75 
19 5 125,00---5 275,00 5200,00 1 294,50 

80 5 275.(X~-5 425,00 5350,00 1 346,25 
81 5 425,00---S 575,00 5 500,00 1398,00 

82 5 575,00-5 725,00 5650,00 1 449,75 

83 5 725,00--5 875,00 5 800,00 I 501,50 .. 5 875,00----6 025,00 5 950,00 1 553,25 
85 , 6 025,00----6 175,00 6100,00 1 605,00 

86 6 175,()0-6 325,00 6250,00 1656,75 
87 6 325,00----6 475,00 6 400,00 1 708,50 
88 6 475,00----6 625,00 6 550,00 1 760,25 
89 6625,00---6 775J1l 6 700,00 1 812,00 
90 6 775,00----6 925,00 6 850,00 1 863,75 
91 6 925,00--7 075,00 7000,00 t 915,50 
92 7 075,00---7 450,00 7 300,00 2 025,00 
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Sceueraruppi: 
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r 16,00 

20,00 
24,00 
28,50 
33,00 f 16,00 
37,50 20,00 
42,00 24,00 
47,00 28,50 
52,00 33,00 r 16,00 
57,00 37,50 20,00 
62,00 42,00 24,00 
67,50 47,00 28,50 
73,00 52,00 33,00 
78,50 57,00 37,50 
84,00 62,00 42,00 
90,00 67,50 47,00 

96,00 73,00 52,00 
102,00 78,50 57,00 
108,00 84,00 62,00 
114,50 90,00 67,50 
121,00 96,00 73,00 
127,5(). 102,00 78,50 
134,00 108,00 84,00 
141,50 114,50 90,00 
149,00 121,00 96,00 
156,50 124,25 99,00 
164,00 127,50 102,00 
173,00 134,00 108,00 
182,00 141,50 114,50 
191 ,00 149,00 121,00 
200,00 156,50 124,25 
210,50 164,00 127,50 
221,00 173,00 134,00 
231,50 182,00 141,50 
242,00 191,00 149,00 
253,50 195,50 152,75 
265,00 200,00 156,50 
276,50 210,50 164,00 
288,00 221 ,00 173,00 
299,50 231,50 182,00 

r 311,00 r 242,00 I r 186,50 
322,50 253,50 191,00 
)}4,00 265,00 200,00 
345,50 276,50 210,50 
357,00 288,00 221,00 
368.50 29.J.75 226,25 
380,00 299,50 231,50 
391,50 311,00 242,00 
403,00 322,50 253,50 
414 ,50 334,00 265,00 
426,00 34~50 270,75 
437,50 357,00 276,50 
449,00 1(,1\50 288,00 
460,50 Y0,00 299,50 
472,00 3'l1,50 311,00 
483,50 397,iS 316,75 
495,00 403,00 322,50 
506,50 414,50 334,00 
~18,00 426,00 ~s.so 
529,50 437,50 357,00 
S41 ;() 449,00 362,75 
552,50 460,50 368,50 
564,00 472,00 380,00 
575.SO 483,50 391,50 
587,00 495,00 403,00 
621,50 518,00 ~26,0ll 
656,UO 552,50 44'1,00 
690,50 587,00 483,50 
725,00 60l,25 506,50 
759,50 621,50 S41 ,00 
m,oo 656,00 '6<,00 
828,50 690,50 S87,00 
863,00 725,00 621,50 
1197,50 759,SC 638,75 
932,00 794,00 I 656,00 
966,50 82!,5~ 690,50 

l 001,00 863,00 725,00 
I 035,50 ' 897,50 759.SO 
1 070,00 932,00 m,oo 
I 104,50 966,50 828,50 
1139,00 I 001,00 863,00 
1173,50 1 035,50 897,50 
1 208,00 I 070,00 932,00 
1242,50 1104.SO 966,50 
1 277,00 I tl9,00 I 001,00 
1 350,00 1 208,00 t 070,00 

LASTINGTABEL 

I 16,00 
20,00 
24,00 
28,50 
33,00 
37,50 I 
42,00 
47,00 
52,00 
57,00 
62,00 
67,50 
73,00 
75,75 
78,50 
84,00 
87,00 
90,00 
96,00 
99,00 

102,00 
I ,00 
114,50 
117,75 
121 ,00 
127,50 
130,75 
134.()() 

f '141,50 
145,25 
149,00 
156,50 
164,00 
168,50 
173,00 
182,00 
186,SO 
191 ,00 
200.00 
205.25 
210.SO 
221,00 
231 ,SO 
236,75 
242,00 
253,SO 
Z59,l5 
265,00 
276,SO 
282,25 
288,00 
299,50 
3lt,00 
334,00 
357,00 
J80,00 
403,00 
426,00 
449,00 
472,00 
495,00 
518,00 
552,.50 
575,50 
587,00 
621,50 
656,00 
690,50 
725,00 
759,50 
194,00 
828,50 
863,00 
93~.oo 

Slc\icrgn,ppc Ill bri K.ndc:tummtgung fiit . 
Tuidgroep III in gual...,, klndtnl'tttk •oor· 

16,00 
18,00 
20,00 
24,00 
28,50 
33,00 
37,50 
42,00 I 16,00 
44,50 17,60 
47,00 19.20 
49,50 20,80 
52,00 22,40 
S4,SO 24,00 
57,00 25,80 
S9,50 2?,60 
62,00 29,40 
64,i5 31,20 
67,50 33,00 
73,00 14,80 
75,75 l6,GO 
18,50 l8,40 
81,25 40,20 
84.00 42,00 ! 

87,00 r 44,00 
90,00 46,00 
93,00 48,00 
96,00 so.oo 

102,00 52,00 
105,00 54,00 
108.00 56.00 
111 ,25 58.00 
114.50 60.00 r 16.00 
117,75 62,00 17,00 
121,00 64.20 18.00 
124,25 66,40 19,00 
127,50 68,60 20,00 
no.is 70,80 21,00 
U4,00 73,00 22,00 
141,50 75,20 23,00 
145,25 77,40 24,00 
149.()Q 79,60 25,12 
152.75 lll,80 26,25 
156,50 84,00 27,37 
160,25 86,40 28,50 
164,00 88,80 29,67 
168,50 91,20 30,75 
173.00 93.60 31,82 
182,00 96.00 33.00 
200.00 108,00 42,00 
221,00 121,00 ,2,rio 
242,00 l.}4,00 62,00 
265,00 1-49,00 73,00 
288,00 164.00 84,00 
31 1,00 112.00 96,00 
3.}4,00 200,00 108,00 
357,00 221,00 121.00 
380,00 242,00 134,00 
-414,50 276,50 156,50 
437,50 299.50 173,00 
460,50 322,50 191,00 
483,50 345,50 210,50 
518,00 380,00 242,00 
552,SO 414,50 276,50 
587,00 449,00 311,00 
621,50 4aJ,50 345,50 
656,00 518,00 380,00 
690.50 552,50 414,50 
725,00 587,00 449,00 
794.00 656,00 518,00 

r 

' t.'.llldtt ......, 

16,00 
24,00 
13,00 
42,00 
52,00 
62,00 
78,50 
90.00 

102,00 
114,50 
134,00 
156,.50 
182,00 
210,50 
242,00 
276,50 
311 ,00 
J80,00 

r 

1941 

20,00 
28,.50 
37,50 
47,00 
62,00 
78,50 r 20,00 
96.00 }3,00 

114,50 47,00 
1.34,00 62,00 
156,50 78,50 
182,00 96.00 
242,00 134.00 

r 

" Kinder 
tindtom 

20,00 
33,00 
62,00 



1941 160 

93 I 1 450,00- 7 7ID,00 r 7 600,00 f 2137,SO f I 425.00 f 1 277,00 f I 1.}9,00 f 1 001,00 r 863,00 r 725,00 ( 587,00 r 449,00 r 31 1,00 r 182,00 f 96,0C 

" 7 750,00- 8 050,00 7 900,00 2 250.00 I 500,00 I 350,00 I 208,00 I 070,00 932,00 794,00 656,00 518,00 380,00 242,00 134,0C 
,; 8 050,00-- 8 350,00 8 200,00 2362.,50 I 57;,00 1425,00 1 2n.oo 1 139,00 1 001,00 863,00 72!,,00 587,00 449,00 311,00 182,0C .. 8 350,00--- 8 650,00 8 500,00 2 475,00 I 650,00 1 500,00 I 350,00 I 208,00 I 070,00 932,00 794,00 656,00 518,00 '8(1,00 242,0C ., 8 650,00-- 8 950,00 8 800,00 2 587,50 1725,00 I 575,00 I 425,00 1 zn,oo 1 139,00 1 001,00 86.'\,flO 725,00 S87.00 449,00 311,0G 
98 8 950,00-- 9 250,00 C) 100,00 2700,00 I 800,00 1 6S0,00 1 S00,00 1 350,00 1 208,00 I 070,00 932,00 794,00 656,00 518,00 380,00 .. 9 250,00- 9 550,00 11400,00 2812,50 I 875,00 I 725,00 I 575.00 l 425,00 1m,oo 1139,00 I 001.00 R63,00 725,00 ,87,00 449,00 

100 9 550,00-- 9 850,00 9 700,00 2925,00 I 950,00 1 800,00 1 650,00 l 500,00 I 350,00 1 208,00 I 070,00 932,00 794,00 656,00 518,00 
101 9 850,00--10 150,00 10000,00 3037,50 2025,00 1875,00 1 725,00 1 575,00 1 425.00 1 2n.oo 113'>,00 I 001,00 R6-J,00 725,00 S87,00 
102 10 150,00-10450,00 10 J00,00 3 172,50 2 11 5.00 1 950,00 I 800,00 1 650,00 l 500,00 I 350,00 1 208,00 I 070,00 932,00 794,00 6S6,00 

1
103 10 450,00---10 750,00 10 600,00 3 307,50 2 ZOS,00 2 025,00 1 875,00 1 725,00 1575,00 1 425,00 1m.oo 1139.00 I 001,00 863,00 725,00 
104 10 750,00--- 11 050,00 !0900,00 ] 442,50 2 295,00 2115,00 1950,00 I 800,00 1 650,00 1 500,00 1 350.00 1 208,00 1 070,00 932,00 794,00 
105 11 050,00---1 1 350,00 11 200,00 3 577,50 2385,00 2205,00 2 025,00 1 875,00 1725,00 1575,()(l 1 425,00 1 277,00 1 139,00 1 001,00 863,00 
106 11 350,00---1 I 650,00 11 500,00 3 712,50 2475,00 2 295,00 2 115,00 1 950,00 1 800,00 1 650,00 I 500,00 1 350,00 1 208,00 I Oi0,00 932,00 
107 11 650,00---11 950,00 11 800,00 38-47,50 2565,00 2385,00 2 205,00 2025,00 1 875,00 l 725,00 1 575,00 I 425,00 1 2n.oo l lJQ,00 I 001,00 
108 II 950,00---12 250,00 12100,00 }982,50 2655,00 2475,00 2295,00 2115.00 1 950,00 1 R00,00 I 650,00 1 500,00 1 350.00 1 208,00 1 070,00 
109 12250,00- 12 550,00 12400,00 4140,00 2760,00 2565,00 2385,00 2205,00 2 025,00 1875,00 1725,00 1 575.00 I t 425.00 1 m,oo 1139,00 
110 12 550,00---12 850,00 12 700,00 4 297,50 2865,00 2655,00 2475,00 2 295,00 2115,00 1950,00 I R00.00 t 650,00 1 500,00 I 350,00 1 208,00 
Ill 12 850,00-1 3 150,00 13000,00 4455,00 2970,00 2760,00 2 565,00 2 385,00 2 205,00 2025.00 1 875,00 1 725,00 1 575,00 1 -125,00 1 277.00 
112 13 150,00---13 450,00 13 300,00 4 612,50 3075,00 2865,00 2655,00 2475,00 2295,00 2115,00 I 950,00 1 800.00 I 650,00 1 500,00 1 350,00 
113 13 450,00---13 750,00 13 600,00 4TT0,OO 3180,00 2970,00 2760,00 2565,00 2 385,00 2205,00 2025,00 1875,00 1 725,00 1 575,00 1 425,00 
114 13 750,00-14 050,00 13 900,00 4 927,50 3285,00 3 075,00 2865,00 2655,00 2 ◄75,00 2295.00 2115,00 1950,00 1 800.00 t 650,00 1 500,00 
115 14 050,00--1-1 350,00 14 200,00 5 085,00 3 390,00 3180,00 2970,00 2760,00 2565,00 2385,00 2205.00 2025,00 1 875,00 1 725.00 I 575,00 
116 14 350,00--14 650.00 14 500,00 5242,50 3495,00 3 285,00 3075,00 2 865,00 2655.00 2475,00 2 295.00 2115,00 1 950,00 1 800,00 1 650,00 
117 14 650,00-14 950,00 14 800,00 5400,00 3600,00 3390,00 3180,00 2970,00 2760,00 2565.00 2385.00 22(15,00 2 025,00 1 875,00 I 725,00 
118 14950,00-15 250,00 15 100,00 5 557,50 3705,00 3495,00 3 285,00 3075,00 2865,00 2655,00 2475,00 2295,00 2115,00 1 950,00 1 800,00 
119 15 250,00--15 550,00 15400,0I) 5737,50 3 825,00 3 600,00 3390,00 3 180,00 2970,00 2760,00 2565,00 2385,00 2205,00 2 025,00 1 875,00 
120 15 550,00--15 850,00 15 700,00 5917,50 3945,00 3705,00 3 495,00 3285,00 3075.00 2 865,00 2655,00 2475,00 2 295,00 2115,00 I 950,00i 
121 15 850,00--16150,00 16 000,00 6097,50 4065,00 3825,00 3 600,00 3 390,00 3 180,00 2970,00 2760,00 2 565,00 2 385.00 2 205,00 2025,00' 
122 16 150,00-16 450,00 16 300,00 6r17,50 4185,00 3945,00 3 705,00 3 495,00 3285.00 3075,00 2865.00 2655.00 2 475,()(\ 2 295,00 21 15,00 
123 16 450,00--16 750,00 16600,00 6457,50 4305,00 4 065,00 3 825,00 3600.00 3390.00 3180,00 2970,00 2760,00 254)5,00 2385,00 2 205,00 
124 16 750,00--17 050,00 16 900,00 6637,50 4425,00 4185,00 3945,00 3705,00 3495,00 3 285,00 3075.00 2865,00 2655,00 2475,00 2 295,00 

125 17 050,00-17 350,00 17 200,00 6 817,50 4 545,00 4 305,00 4065,00 3825,00 3600,00 3 390,00 3180,00 2970,00 2760,rl) 2565,00 ~~!:~1 126 17 350,00--17 650,00 17 500,00 6 997,50 4665,00 4 425,00 4 185,00 3 945,00 3 705.00 3 ◄95,00 3285,00 3075,00 2865,00 2655,00 
127 17 650,00--17 950,00 17 S00,00 7 lTI,50 4785,00 4 545,00 4 305,00 4065,00 3825,00 3600,00 3390,00 3 180,00 2970,00 2760,00 2 565,00 
128 1.7 950,00--18 250,00 18100,00 7 379,00 4920,00 4 665,00 4425,00 4185.00 3945,00 3705,00 3495.00 3285,00 3075,00 2865,00 2655,00 

129 18 250,00-1 8 550,00 18400,00 7 581,00 5 055,00 4785,00 4 545,00 4305,00 4 065,00 38'25,00 3600.00 3 390,00 3180,00 2970,00 2 7G0.00 

130 18 550,00-18 850,00 18 700,00 7783,00 5190,00 4920,00 4665,00 4425,00 4185,00 3945,00 3 705,00 3495,00 3 285.00 3075,00 2865,00 

131 18 850,00--19 150,00 19000,00 7985,00 5 325,00 5 055,00 4785,00 4 545,00 4 305,00 4 065,00 3825,00 3600,00 3390,f'IO 3 180,00 2970,00 

132 19150,00-19 450,00 19300,00 8187,00 5460,00 5190,00 4920.00 4665,00 4425,00 4 185,00 3945,00 3705,00 3495.00 3285,00 3075,00 

133 19 450,00--19 750,00 19 600,00 83!9,00 5595,00 5325,00 5055,00 4785,00 4545,00 4 J05,00 4065,00 3825,00 3600,00 3390,00 3180,00+ 
134 19 750,00--20 050,00 19 900,00 8590,00 5730,00 5 460,00 5 190,00 4920,00 4 665,00 4 425,00 4 185,00 3945,00 3 705,00 3495,00 ~:::: 135 20 050,00-,;.'.2i) 350,00 202:CO,OO 8 800,00 5 880,00 5595,00 5 325,00 5055,00 4785,00 4545,00 4 305.00 4 065,00 3825.00 3600,00 
136 20 350,00-20 650,00 20500,00 9010,00 6030,00 5730,00 5 460,00 5 190,00 4 920,00 46G,.OO I 4 425,00 41 85,00 3945,00 3705,00 ] 495,00

1 

137 20 650,00-20 950,00 20 800,00 9 220,00 6180,00 5 880,00 5595,00 5325,00 5055,00 4785,00 4 545,00 4 305.00 4 065.00 3 825,00 3600,oo' 

138 20 950,00-21 250,00 21100,00 '430,00 6 330,00 6030,00 5730,00 5460,00 5 190,00 4920,00 4 665,00 4425,00 4 185,00 3945,00 3705,00 
I 

1l9 r 21 250,00-21 550,00 r 21400,00 I £964(1,oo f 6480,00 r 6180,oo r s sso,oo f 5595,00 r 5 325,oo I r 5 os5,oo I r 4 785.oo r 4545.ClO f 4305,00 140 21 550,00-21 850,00 21700,00 I 9 850,00 6630,00 
f 4065,00 f 3 SZS.00 

6 330,00 6 030,00 5730,00 S 460,00 5 190,00 4 92il.OO 4665.00 4 425,00 41 85,00 3945,00 141 21 850,00-22 150,00 22000,00 !0060,00 6780,00 648(),00 6 180,00 I 5 880,00 5 595,00 5 325,00 5 055,00 4 785,00 4545,00 4305,00 4065,00 142 22 150,00-22 450,00 22 300,00 10270,00 6930,00 6630,00 6 330,00 (,OJOJlO 5 730,00 54M,(() 5 19Cl,OO 4 920,00 4('65,00 4425.00 4 185,00 ' 143 22 450,00-22 750,00 22 600,00. J 10480,00 7080,00 6 780,00 6480,00 <, 180,00 581(),00 5 595.00 532.'i.00 5055.00 4 785.00 4 545.00 4 305,00 144 ll 750,00-23 05Cl,UO 22 900,00 \0690.(l() 7230,00 6930.00 6 630.00 63.'.'aO,OO 6030.00 5730,00 54(,0,00 ~ 190,00 4920,00 4 665,00 145 23 050,00--23 350,00 23 200,00 ~ 10 900,00 7 380,00 7ClSO,00 
4 425.00 

146 
6780,00 6 480,00 6180,00 5s.o.n.oo 5 593,00 5325.(l() 50"i5.(Ml 4 785.00 4 545,00 2J 350,00-23 G50,00 23 500,00 I I 11 0,!I0 7 530,00 7 2.30,00 6 930,00 64)3,.1.()() 6 330,00 603(),00 5 730.()(l 5 460.00 'i 1ro.oo 4 920.00 4(165,oO 147 23 650,00-23 950,(1() 23 800,00 11 320,r., 7 680,00 7 380,00 7080,00 6 7RO,OO 6 480,00 6 180,00 5680,00 ~ 595,00 5 325.00 5055,00 4 7RS,OO '" 23 950,00 -24 250,fN'• l4 10(1,00 11 530,0U 7 830,00 '530.00 7 230,00 69J()Jl(I 6 630,00 6 330,00 6030,00 5 730,00 5 460,00 5 190.00 149 2-1 250,00-24 550,(l(J 24400,0(1 II 740,00 4 920,00 

7 980,00 7 680.0fl '380,0(1 7080.00 6 780,00 6 480.00 6 180.00 5880.00 5 595,00 5325,00 50'i5.00 150 24 550,00-24 850,00 24 700,()11 ! I 950,00 6130.00 7 830,110 7 530,00 7 230,00 6930.00 6630,00 6330.00 4)030.00 5730.00 5 460.00 'i 190.(Xl 151 24 850,00-25 150,00 25000,00 12 160,00 8 280,00 '980,00 7680,00 7 380,00 708(l,00 6 760,00 6 ◄80.00 6180,00 5 880,00 5595,00 152 25 150,00-25 450,00 25 300,()(1 12370,00 8 445,00 
5 325,00 

8130,00 7 IU0,00 7 530,00 7 230,00 6 930,00 G 630,00 6330.00 6 030.00 5 730,00 5 460.00 l 153 25 450,00-25 750,00 25 600,00 12 580,00 8 610,00 8 280,UO 7 980,00 7680,00 7 380,00 7080,00 6 780,00 6 480,00 (, lbO,OCI 154 25 750,00-26 050,0ll 5 S&l,00 ~;~:: 1 25 900,M 12 790,00 8ns,oo 8 445.00 8130,00 7 830.00 7 530,00 7 230,00 6930.00 6630.00 6JJ(l,IX) 6 030,00 155 26 050,00-26 350,0U 26 200,!.Xl 13000,00 8940,00 86\0,00 8 280,00 7 980,00 7 680,00 7380.00 7080.00 6 7S0.00 f14P.0.M 6 lR0,00 'i 880.00 156 26 350,00-26 650,011 26 S00,00 IJ ZI0,00 9 105,00 sn5,oo 8445,00 8130,00 7..BJQ,00 7 530,00 7 230,00 6930Jl0 6630,l'l(I 6 330.00 (, 030,00 157 26 ~50.00-26 95(1,00 26800,00 13420.00 9270,00 8940,00 8 61(1,00 8260,00 7 980,00 7(,80,00 7 380,00 7 080.00 (, 780,(XI 
158 26 950,00-27 250,00 27 lll:l,OO 13f,30,00 9435,00 9 105,00 8 '75.00 8445.00 8 130,00 

6 4$),00 :!:::: ; 7 8.30,00 7 530,00 7 2]0.00 6'>30,m 6630,00 159 27 250,00--27 550,00 27 400,00 13840,00 9600,00 92'i0,00 8 940,00 8610,00 82.80,00 7 980.00 7·6AO.OO 7 380.00 708(),()(l 

'"" 27 550,00-27 850,00 27 700,00 14 050,00 9 765,00 94)5,00 
(, 780,00 6 460,00 

9 l05,00 8 775,00 8445,00 R 130,00 7 830.00 7 530,00 7 2.30.00 (, 930,00 6 630,00 161 27850,(M)-28 150,()(1 28 00Cl,OO 14 260,00 9930,00 1)(00,00 8 940,00 ()27(),00 86IO,OO 8280,00 i980,00 76AO.OO 7 380J)() i 080,00 6 780.00 162 28 150,00 - 28 450,00 28 300,00 14 470,00 10 095,00 9765.00 9105.00 
163 28 450.00-28 7Sfl,OO 

9435,00 8TT5.oo 8445,00 fl 130.00 7 830.00 7 5J0.OO 7 230.00 6 930,00 28 600.00 14 680,00 l0ZW.00 9930,(l(l 9(iCJ0.()(1 9270,00 8940,00 8610,00 8 280,00 7 ?80,00 7 680,00 7 380,00 7 080,00 164 28 750,00- 29 050,00 28900,00 14890.00 10425,U0 10095,00 1)765,00 9435.,00 9105,00 8775,00 8445,00 8130,()() 7 830,00 7 SJ0,00 7230,00 165 29 050,00--29 350.00 29 200,UO 15 100,00 10590,00 I0260,CX1 9930,00 9600,00 9270,00 8 940.00 8610.00 8 280,00 7 980.00 7 680,00 7 380.00 16G 29 350,00-29 650,00 29 soo.oo 15310,00 10 755,00 10 425,00 10095,00 9765,00 9435,00 9 105.00 an5.oo 8445,00 8130,00 167 29 650,00-29 950,0I• 29 800,00 15 520,00 10 '>Z0.00 
7 830,00 7 530,00 

10590,f(I ,0 260,(111 9 930,00 9600,00 9270,00 8Q40,00 8610,00 8 280.00 7 980,00 7 680,00 168 29 950,00-30 250.00 30 100,00 15 730,00 11 085,00 !0755,\10 10 095,00 l0425,00 9765,00 9435,00 9105,00 8775.00 8 445,00 8 130,00 7 830,00 169 30 250,00-30 550.UO 30 400,00 15940,00 I I 265,00 10920,()(1 l0590.00 10 260,00 9930,00 9600,00 9270,00 8 940,00 8610.00 8 280,00 7 980,00 l i0 30 550,00-30 850,00 30700,00 16 150,00 I J 445,00 11 085.00 10755,()'l 10425,00 10095,00 9765,00 9435.00 9105,00 snc;.oo 8 445,00 8130.00 171 30850,00-31 150.00 11 000,00 16 360,00 11 62S,OO II 265,00 111920.(IO 10 590,00 10 260.00 9 930.00 9600,00 9270,00 II 940,00 8(,10,00 8 280,00 172 31 150,00--31 430,00 31 J00,00 16570,00 I I 805,00 11 445.00 !0755,00 II 085,00 10425,00 10 095,00 9 765,00 9435,00 9 \05,00 an5,oo 8445,00 11} 31 450,00--31 750,00 31 600,00 16780,00 11985,00 11 625,00 10920,00 10590,00 I I 265,00 10260,00 9 930,00 9600,00 9270,00 8940.(lO 8610,00 114 3, 750,00-32 050.ru 31 900,00 16 9<)(),00 12 165,00 11 805,(J(I II 445,00 11 oss.oo 10755,00 10425,00 10095,00 9765,00 9435.00 9 I0S,00 8775,00 175 32 050,00-32 350,00 32 200,00 17 200,00 12 345,0U 11 985,00 11 265,00 II (125,00 10920,00 10 590,00 10 260,00 9 930,00 9600,00 9270,00 8 940,00 176 }2 350,00-32 650,00 32 500,00 174!0,00 12 525,00 12 165,00 11805,(JO II 445,00 11 085,00 10755,00 10 425,00 10 095,00 9765,00 9435,00 9 105,00 "' 32 650,00---32 950,00 32800,0i.l 17620,00 12705,00 12145.00 11'>85,(l(l 11625,00 11 265,00 10920,00 10 590,00 10260,00 9 930.00 178 32 950,00-33 250,00 33 100.,00 17830,00 12885,00 12525,(lfl 11805,00 11445,00 
9600,00 9 270,00 

12165,011 It 085,00 10755,00 10425,00 10095,00 9765,00 9435,00 

"' 33 250,00-33 550,00 33400,00 18040,00 11 985.oo 13065,00 12 705,00 12 }4,$J)O 11 625,00 11 265,00 10920.00 10 590.00 10260,00 9 930,00 9 600,00 180 33 550,00-33 850,00 B 700,0J 18 250,00 13245,00 12 165,00 12 88~.oo 12 525,()() II 805,00 11 445,00 11085,00 10755,00 !0 425,00 l0 095,00 9765.00 181 33 850,00-34 150.00 l400J,OO 18460,00 13425,00 13065,0II 12345.00 11 985,00 127/V',,00 11625,00 11 265.00 10920,00 10 590,00 10260,00 9930,00 182 34 150,00-34 450,00 J4 300,00 18670,00 13605,00 13245,00 12 885,{l0 12 525,00 12165,00 11 805,00 11 445,00 II 085,00 10755,00 18} }4 450,00-34 750,00 J4 600,00 18880.00 13785,00 12705.00 
10 425,00 10095,00 , .. 3.i 750.00-35 050.00 l4 900,00 :;:;::: I 13065.00 l 12 345,00 11 985,00 11 625,00 11 265,00 10 920,00 10590,00 10 260,00 

19090,00 13965.00 13245.01> 12885,00 · 12 525,0fl 12165,00 11 805,00 11 445,00 11 085.00 10755,00 10425.00 



161 1941 

r 35 050,00-35 350,UO r Jj21.)(),00 f 1930C,,OO f l 4 145,00 f 13 785,00 fl3 .:i25,\JO f13065,00 fl270S,OO f12 '45,00 ( 11 985,~ ( II 625,00 r 11 265,oo f10920,W f 10 590,00 
35 350,00-35 650,00 35 500,00 19510,00 14 325,00 13965,00 13 605,00 13245,00 12 885,00 12 525,00 12 165,00 11 805,00 11 445,00 11 085,00 10 755,00 
35 650,00-35 950,00 35800,00 19720,00 14 SOS,00 14145,00 13785,00 1342£,00 13065,00 12 "05,00 12 345,00 11 985,00 11 625,00 II 265,00 10920,00 
35 950,00-36 250,00 36 100,cio 19930,00 14685,00 14325,00 13965,00 13605,00 13245,00 12 8o5,00 12 525,00 12165,00 It 805,00 II 445,00 It 085,00 
36 250,00-36 550,00 36400,00 20 140,00 14865,00 14 505,00 14 145,00 13785,00 13 425,00 13 065,00 12 705,00 12 345,00 11 985,00 It 625,00 I I 265,00 
36 550,00-36 850,00 36 i00,00 20 350,00 15045,00 14 685,00 14 325,00 13965,00 13605,00 132-45,00 12 885,00 12525,00 12 16!,00 \ 1805,00 11 445,00 
36 850,00-37 150,00 37 000,00 20 560,00 15225,00 14 865,00 14 505,00 14 145,00 13 785,00 IHZS,00 13 065,00 12705,00 12145,00 1\ 985,00 II 625,00 
37 150,00---37 450,00 37 300,do 20770,00 15405,00 15045,00 14685,00 14325,00 1j 965,00 13605,00 13 245,00 12 885,00 12525,00 12165,00 I t 805,00 
37 450,00-37 750,00 37 600,00 20 980,00 15585,00 15 225,00 14865,00 14 505,00 141 45,00 13785,00 1 1 ◄n,oo, 1 t i06S,OO 12 705,00 12145,00 11 985,00 
37 750,00-38 0S0,00 37 900,00 21 190,00 1576S,OO 1S40S,00 15045,00 14 685,00 14 325,00 13965,00 13_605,00 13 245,00 12885,00 12525,00 12165,00 
38 050,00---38 350,00 38 200,00 21 400,00 15945,00 15 585,00 15 225,00 14 865,00 14 505,00 14 145,00 13 78S,OO 13425,00 13 065,00 12705,00 12 345,00 
38 350,00---38 650,00 38 S00,00 21 610,00 16125,00 15 765,00 15 405,00 1S045,00 1468S,OO 14 325,00 13 965,00 13605,00 13245,00 12885,00 12 525,00 
38 650,00--38 950,00 38800,00 21 820,00 16 305,00 159-45,00 15 585,00 IS 22.5,00 14 865,00 14505,00 1414S,OO 13 785,00 13 425,00 13065,00 12705,00 
38 950,00---39 250,00 39 100,00 22 030,00 16485,00 16 125,00 15765,00 1540S,OO 15045,00 14 685,00 14 325,00 13 965,00 13 605,00 13245,00 12 885,00 
39 250,00---39 550,00 39 400,00 22 240,00 16665,00 16305,00 15945,00 15 S85,00 15 225,00 14 865,00 14 505,00 14145,00 13 785,00 13 425,00 13 065,00 
39 550,00---39 850,00 39700,00 22 450,00 16845,00 16485,00 16125,00 1S765,00 15405,00 15045,00 14685,00 14325,00 13 965,00 13605,00 13245,00 
39 850,00-40 150,00 40000,00 22 660,00 17 025,00 16 665,00 16 305,00 15945,00 15 585,00 IS 225,00 14 865,00 14 505.,00 14145,00 13785,00 13425,00 
40 150,00--40 450,00 40300,00 22 870,00 17 205,00 16 845,00 16485,00 16 125,00 15765,00 15405,00 15045,00 14 685,00 14 325,00 13965,00 13605,00 
40 450,00--40 750,00 40600,00 23 080,00 17 385,00 17025,00 16665,00 16305,00 15945,00 15 585,00 15225,00 14 865,00 14 505,00 14 145,00 13 785,00 
40750,00--41 050,00 40 900,00 23 290,00 17 565,00 17205,00 16845,00 16485,00 16 125,00 15 765,00 1S 405,00 1S045,00 14 685,00 14 325,00 13 965,00 
41 050,00-41 350,00 41200,00 23 S00,00 17 745,00 17 385,00 17025.00 I 16 665,00 16 305,00 15 945,00 15585,00 15 225,00 14 865,00 14 S05,00 14 145,00 
41 350,00--41 650,00 41 S00,00 23 710,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16 845,00 16485,00 16 125,00 15765,00 15405,00 15045,00 14 685,00 14325,00 
41 650,00-41 950,00 41 800,00 23 920,00 ,8 105,00 17745,00 17 385,00 17 025,00 16665,00 16 305,00 15945,00 1S 585,00 15225,00 14 865,00 14505,00 
41 950,00--42 250,00 42100,00 24 130,00 18285,00 17925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 16 485,00 16 125,00 IS765,00 15405,00 15 045,00 14685,00 
42 250,00-42 5S0,00 42400,00 24 340,00 18465,00 18 105,00 17745,00 17 385,00 17025,00 16 665,00 16305,00 15945,00 15 585,00 IS 225,00 14 865,00 
42 550,00--42 850,00 42700,00 24 550,00 18645,00 11::1285,00 17 925,00 17 565,00 17 205,00 16845,00 16485,00 16125,00 15 765,00 JS 405,00 15 045,00 
42 850,00-43 150,00 43000,00 24 760,00 18825,00 18465,00 18105,00 17745,00 17 385,00 17025,00 16665,00 16 305,00 15 945,00 IS 585,00 15 225,00 
43 150,00-43 4S0,00 43300,00 24 970,00 19005,00 18 645,00 18285,00 17 925.00 17 565,00 17205,00 16 845,00 16 485,()(tl 16125,00 15765,00 15 405,00 
43 450,00-43 750,00 43 600,00 25 180,00 19 185,00 18 825,00 18 465,00 18105,00 17745,00 17385,00 17 025,00 16665,00 16305,00 15 945,00 15S85,00 
43 750,00---44 050,00 43 900,00 25 390,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18285,00 17 925,00 17565,00 17 205,00 16 845,00 16 485,00 16 125,00 15 765,00 
44 050,00-44 350,00 44 200,00 25 Ci00,00 19545,00 19185,00 18 825,00 18465,00 18105,00 17745,00 17 385,00 17 025,00 ;:::t: 16305,00 159-45,00 
44 350,00----44 6S0,00 4;4 500,00 25 810,00 19725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17925,00 17 565,00 l 720S,OO 16 485,00 16125,00 
44 650,00-44 9S0,00 44800,00 26020,00 19905,00 19545,00 19185,00 18 825,00 18465,00 18 105,00 17145,00 17 385,00 17 025,00 16 665,00 16305,00 
44 950,00-45 250,00 45 100,00 26230,00 20 085,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 18 645,00 18 285,00 17925,00 17 565,00 17205,00 16 845,00 16485,00 
45 250,00-45 5S0,00 45400,00 26440,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 19185,00 18 825,00 18465,00 18105,00 17745,00 17 385,00 17 025,00 16665,00 
45 550,00---45 850,00 45700,00 26650,00 20 445,00 20 085,00 19725,00 19365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17925,00 17 565,00 17 205,00 16 845,00 
45 850,00-46 150,00 46000,00 26 860,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19545,00 19 185,00 1882S,OO 18465,00 18105,00 17745,00 17 385,00 17 025,00 
46 150,00-46 450,00 46 300,00 27070,00 20805,00 20 445,00 20 085,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17925,00 17 565,00 17 205,00 
46 450,00----46 750,00 46600,00 '11280,00 20 985,po 20 625,00 20 265,00 19905,00 19545,00 19 185,00 18 825,00 18465,00 18 105,00 17 745,00 17 385,00 
46 7S0,00---47 050,00 46900,00 '17490,00 21165,00 20 8Q5,00 20445,00 20085,00 19725,00 19 365,00 19005,00 18645,00 18285,00 17 925,00 17 565,00 
47 050,(X}-47 350,00 47 200,00 T1 700,00 21 345,00 20 98S,OO 20 625,00 20265,00 19905,00 19 545,00 19185,00 18825,00 18 465,00 18 105,00 17 745,00 
47 350,00-47 650,00 47 500,00 27 910,00 21 525,00 21165,00 20805,00 20 445,00 20 085,00 19725,00 19365,00 19005,00 18645,00 18 285,00 17 925,00 
47 650,00-47 950,00 47 800,00 28 120,00 21 705,00 21 345,00 20985,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19545,00 19 185,00 18 825,00 18 465,00 18 105,00 
47 950,()().....48 250,00 48100,00 28 )30,00 21885,00 21 525,00 21165,00 20805,00 20 445,00 20085,00 19725,00 19365,00 19 005,00 18645,00 18 285,00 
48 250,00---48 5S0,00 48400,00 28540,00 22 065,00 21 70S,OO 21 345,00 20 985,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19545,00 19 185,00 18 825,00 18 465,00 
48 550.00-48 e50,00 48 700.00 28 750,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21165,00 20 805,00 20445,00 20085,00 19 725,00 19365,00 19005,00 18645,00 

f 48 850,00-4? ISU,011 f 49000,00 f28960,00 (22425,00 (22065,00 f21 705,00 121 345,00 f 20985,UO f 20 625,00 ,20,.,.00 !"•905.00 f19545,00 I 19 11!5,00 f 18825,00 
49 150,Qn-49 450,00 49 300,00 29 170,00 22605,00 22245,00 21885,00 21 525,00 21 165,00 20 805,00 20 445,00 20 085,00 19 725,00 19 365,00 19005,00 
49 450,00-49 7S0,00 49600,00 ?9 380,00 22785,00 22 425,00 22065,00 21 705,00 21 345,00 ZO 985,00 20 625,00 20 265,00 19905,00 19 545,00 19 185,00 
49 750,00-50050,00 49900,00 ?95CXl,OO 22965,00 22605,00 22245,00 21885,00 21 525,00 21165,00 20 805,00 20 445,00 20085,00 19 725,00 19 365,00 
,0050,00-50 350,00 SO 200,00 29 800,00 23145,00 22785,00 22 425,00 22 065,00 21 705,00 2L345,00 20 985,00 20 625,00 20265,00 19905,00 19 545,00 
50 350,00---50 650,00 SO 500,00 JO 010,00 23325,00 22 965,00 22 605,00 22245,00 21885,00 21 525,00 21165,00 20 805,00 20445,00 20085,00 19 725,00 
50 650,00---SO 950,00 50 800,00 JO 220,00 23 505,00 23 1 ◄5,00 22 785,00 22 425,00 22065,00 21705,00 21 345,00 20 985,00 20625,00 20 265,00 19 905,00 
50 950,00---51 250,00 Sl 100,00 30 430,00 23 685,00 23 325,00 22%5,00 22 605,00 22 245,00 21885,00 21 525,00 21 165,00 20805,00 20445,00 20 085,00 
51 250,00-51 550,00 ; 1 400,00 lO 640,00 23865,00 23 505,00 23 145,00 22785,00 22 425,00 22065,00 21 705,00 21 345,00 20 985,00 20 625,00 20 265,00 
51 550,00---51 850,00 51 700,00 308SO,OO 24 045,00 23685,00 23 325,00 22 965,00 22605,00 22 245,00 21 885,00 21 525,00 21 165,00 20805,00 20445,00 
51850,00-52 150,00 52000,00 )I 060,00 24 225,00 23865,00 23 S05,00 23145,00 22785,00 22 425,00 Z20,,5,l;'O 21 705,00 21 345,00 20985,00 20 625,00 ., 5,2 150,00---52 450,00 S2 300,00 31 '170,00 24 405,00 24 045,00 23685,00 23125,00 22965,00 22 605,00 22245,00 21 885,00 21 525,00 21 165,00 20805,00 

J 52 450,00-52 750,00 52600,00 )I 480,00 24 S85,00 24 225,00 23865,00 2)505,00 23145,00 22 785,00 22425,00 22065,00 21 705,00 21 345,00 20 985,00 
44 52 750,00-53 050,00 52 900,00 31690,00 24 765,00 24405,00 24045,00 23 685,00 23 325,00 22 965,00 22 605,00 22 245,00 21 885,00 21 525,00 211 65,00 

" 53 050,00-53 350,00 53 200,00 31 900,00 24945,00 24 S85,00 24 225,00 23865,00 23 505,00 23145,00 22785,00 22 425,00 22 065,00 21 705,00 21 345,00 .. 5J 350,0v-53 650,00 5J S00,00 321IO,OO 25 125,00 24765,00 24 405,00 24045,00 23 685,00 23 325,00 22 965,00 22605,00 22 245,00 21 885,00 21525,00 
47 53 650,00-53 950,00 53 800,00 32 320,00 25305,00 24 945,00 24585,00 24 22.5,00 23 865,00 23 505,00 23 145,00 22785,00 22 425,00 22065,00 21 705,00 ,, 53 950,00---54 250,00 54100,00 )2 530,00 25 485,00 25 125,00 24765,00 24405,00 24 045,00 23 685,00 23 325,00 22 %5,00 22 605,00 22 245,00 21 885,00 ., 54 250,00---54 550,00 S4 400,00 32 740,00 25665,00 25 305,00 24945,00 24585,00 24 225,(!0 23 865,00 23 505,00 23 145,00 22785,00 22 425,00 22065,00 
50 54 550,00---54 850,00 54 700,00 32 950,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 2◄ 765,00 24405,00 24045,00 23 685,00 23 325,00 22965,00 22605,00 22 245,00 
51 54 850,00---55 150,00 55000,00 33160,00 26025,00 25 665,00 25305,00 24945,00 24 585,00 24 22.5,00 23 865,00 23 505,00 231 45,00 22 785,00 22 425,00 
52 SS 150,00-55 450,00 55 300,00 33370,00 26 205,00 25 845,00 25485,00 25125,00 24765,00 24 405,00 24045,00 2.1685,00 23 325,00 22965,00 22 605,00 
5) 55 4S0,00---55 750,00 55 600,00 )3 580,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24585,00 24225,00 23865,00 23 505,00 23145,00 22 785,00 

SS 750,00---56 050,00 55 900,00 33 790,00 26 565,00 26205,00 25845,00 25 485,00 25125,00 24765,00 24405,00 24045,00 23685,00 23 325,00 22 965,00 
56 050,00-56 350,00 S6 200,00 34 000,00 26745,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 23145,00 
56 3S0,00---56 650,00 S6 S00,00 34 210,00 26 925,00 26 565,00 26205,00 25 845,00 25485,00 25 125,00 24 765,00 24405,00 24045,00 23685,00 23 325,00 
56 650,00-56 9S0,00 56 800,00 34420,00 T7 105,00 26745,00 26385,00 26025,00 2S 665,00 25 30S,00 24 945,00 24 S85,00 24 225,00 23 865,00 23 505,00 
56 950,00-57 250,00 57100,00 34 6)0,00 27285,00 26925,00 26 565,00 26205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 24 765,00 24 405,00 24 045,00 23685,00 
S7 250,00-57 550,00 57 400,00 34 840,00 27465,00 27 IQS,00 26745,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24S85,00 24 225,00 23865,00 
57 550,00-57 850,00 57 700,00 35050,00 27 645,00 27 285,00 26 925,00 26565,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 24 765,00 Z4 405,00 24 045,00 
57 8S0,00---58 150,00 58000,00 35 260,00 27825,00 T7 465,00 27105,00 26745,00 26 385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24 585,00 24 225,00 
S8 150,00--58 450,00 58300,00 35470,00 28005,00 27645,00 27 285,00 26 925,00 26 565,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 2◄ 765,00 24 405,00 
58 450,00-58 750,00 58600,00 35 680,00 28185,00 27 825,00 2746S,OO 27 105,00 26745,00 26 385,00 26025,00 25 665,00 25 305,00 24945,00 24585,00 
58 750,00-59 050,00 581))(),00 35 890,00 28 365,00 28005,00 2764S,00 27 285,00 26 925,00 26565,00 26205,00 25 845,00 25 485,00 25 125,00 24765,00 
59 050,00-59 350,00 59 200,00 36 100,00 28 545,00 28185,00 27 825,00 27465,00 27105,00 26745,00 26 385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 249.fS,00 
59 350,00-s9 650,00 59 500,00 363IO,OO 28725,00 28 365,00 28 005,00 n 64s,oo 27 285,00 26925,00 26565,00 26205,00 25 845,00 25 485,00 25125,00 
59 650,00-59 950,00 59800,00 36 520,00 28905,00 28545,00 28 185,00 27 825,00 27 465,00 27 10S,00 26745,00 26385,00 26 025,00 25 665,00 25 305,00 
59 950,00---60 250,00 GO 100,00 36 730,00 29 085,00 28 725,00 28 365,00 2.j005,00 27 645,00 27 285,00 26925,00 26 565,00 26 205,00 25 845,00 25 485,00 

269 60 250,00---60 550,00 60400,00 36 940,00 29265,00 28 905,00 28545,00 28185,00 T1 825,00 T7 465,00 27 105,00 26745,00 26 385,00 26 025,00 25665,00 
270 60 550,00-60 850,00 {,0700,00 17 150,00 29 445,00 29 08S,OO 28 725,00 2836S,OO 28 005,00 27645,00 27285,00 26 925,00 26 565,00 26 205,00 25845,00 
271 60 850,00-61 150,00 61 000,00 37 360,00 29 625,00 29 26S,OO 28905,00 28545,00 28 185,00 27 825,00 27465.00 27 105.00 26 745,00 26 385,00 26025,00 
272 61 150,00--61 450,00 61 300,00 37S70,00 29805,00 29 445,00 29 085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 n 645,00 V 285,00 26 925,00 2656S,00 26205,00 
273 61 450,00----til 7S0,00 61 600,00 37780,00 29 985,00 29 62.5,00 29 26S,OO 2890S,00 28 545,00 28185,00 '27 825,00 T1 465,00 T7 105,00 26 745,00 26385,00 
Z74 61 750,00-62050,00 61 900,00 37990,00 30 16S,OO 29 805,00 29 445,00 29 085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 27 645,00 V285,00 26 925,00 26 565,00 
275 62 050,00----62 350,00 62200,00 38200,00 30 345,00 29 985,00 29 625,00 29 2h5,00 28905,00 28545,00 28185,00 '11825,00 T1 465,00 '17 I0S,00 2.6745,00 
276 62 350,00---62 650,00 62 S00,00 38 41 0,00 30 525,00 10 165,00 ,o ROS.00 29 445,00 29085,00 28725,00 28365,00 28005,00 r, 64S,00 27 285,00 26925,00 
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277 r 62 6S0,00---62 950,00 ( 62800,00 f38 620,00 £30705,00 £30345,00 (29 985,00 f29 625,00 £29265,00 £28905,00 £28545,00 f28185,00 f21825,00 £27 465,00 f27I05, 
278 62 950,00-63 250,00 631 00,00 · 18830,00 30885,00 30 525,00 30 165,00 29 805,00 294-45,00 29 085,00 28 725,00 28365,00 28005,00 '1:1645,00 27 2115, 
m 63 250,00---6J 550,00 631400,00 39040,00 31 065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29 625,00 29 265,00 28905,00 28 545,00 ~18S)X> n 825,00 TI 465, 
280 63 550,00-63 850,00 63700,00 39250,00 31 245,00 30885,00 JO 525,00 30165,00 29805,00 29 445,00 29085,00 28 725,00 28 365,00 28005,00 27 645, 
281 63 850,00--44 1 S0,00 6400),00 39460,00 31 425,00 31065,00 30705,00 30 345,00 29985,00 29 625,00 29 265,00 28905,00 28545,00 28 185,00 27825, 

282 '64 150,00-64 4S0,00 64300,00 39670,00 31 6(,5,00 31245,00 JO 88S.00 30 525,00 lO 165,00 Z9 805,00 29 445,00 29085,00 28 725,00 ;,a 365,00 ~"l5. 
283 64 ~50,00-64 150,00 64600,00 l9880,00 31 785,00 31 425,00 31065,00 )0705,00 30345,00 29985,00 !<J'&'lS,00 '29265,00 28 !o5,00 · 21rn5,0\l 28 185, 
284 64 750,00--65 0S0,00 64900,00 40090,00 31 965,00 31605,00 31 245,00 30 885,00 30525,00 30 165,00 29 805,00 29445,00 29 085,00 28125,00 28 365, 

285 65 050,00-65 350,00 65 200,00 40300,00 32145,00 31785,00 31 425,00 31 065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29625,00 29 265,00 28 905,00 28545, 

286 65 350,00-65 650,00 65 S00,00 40 510,00 32325,00 31 965,00 31 605,00 31 245,00 30 885,00 30 525,00 JO 165,00 29 805,00 29 445,00 29 085,00 28 725, 

281 65 650,00-65 950,00 65 800,.00 40720,00 32 505,00 32 145,00 31785,00 31425,00 31065,00 30 705,00 30345,00 29985,00 29 625,00 29265,00 28 905, 

288 65 950,00---66 250,00 66100,00 40930,00 32685,00 32325,00 31 965,00 31605,00 31245,00 30 885,00 30525,00 30165,00 29 805,00 29 445,00 29085, ,.. 66 250,00--66 550,00 66400,00 41140,00 32865,00 32 505,00 32 145,00 31 785,00 31 425,00 31 065,00 30705,00 30345,00 29 985,00 29625,00 29 265, 
290 66 550,00-66 Sj0,00 66 700,00 41 3S0,00 :33045,00 32685,00 )2)25,00 )1965,00 31 665,00 )1245,00 30 885,00 30525,()('I 30165,00 29805,00 29 445, 
291 66 850,00---67150,00 67000,00 41 560,00 33225,00 )2865,00 32 505,00 )2145,00 31785,00 )1425,00 31 065,00 30705,00 30345,00 29985,00 29 625, 
292 67 150,00-67 450,00 67 300,00 41710,00 33405,00 33045,00 32 685,00 32)25,00 31 965,00 31605,00 31245,00 30885,00 30525,00 30 165,00 29 805, 
293 67 450,00--67'750,00 67 600,00 41980,00 33585,00 33 225,00 32865,00 32 505,00 32145,00 31785,00 31425,00 31065,00 30705,00 30 345,00 29:,S5, ,.,, 67 i'/50,00---68 050,00 67900,00 ◄2 190,00 33765,00 33405,00 33045,00 32 685,00 32 325,00 31 965,00 31 605,00 31245,00 30885,00 30 525,00 J0 165, 
295 68 050,00--68 350,00 68 200,00 42400,00 )3 945,00 33 585,00 33 225,00 )2865,00 32505,00 32145,00 31 785,00 31 425,00 31065,00 30 705,00 30345, 
296 68 350,00--68 650,00 68 500,00 42610,00 34 125,00 33765,00 ,33405,00 33045,00 32 685,00 32 325,00 31965,00 31605,00 31245,00 30885,00 30525, 
297 ... 050,00---<8 950,00 !s 800,00 42820,00 34 305,00 33945,00 33 585,00 33 225,00 32 865,00 32505,00 32145,00 31785,00 31425,00 31 065,00 30705, 
298 68 950,00--69 250,00 69100,00 430JO,OO 34485,00 l4 125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32685,00 32325,00 31 965,00 31 605,00 31 245,00 30885, 
299 69 250,00-69 550,00 69 400,00 43240,00 l4 665,00 34 305,00 33945,00 33585,00 33 225,00 32865 00 32505,00 32145,00 31 785,00 31425,00 31065, 
JOO 69 ?50,00-69 850,00 69700,00 ◄3450,00 34 845,00 34 485,00 34 125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32685,00 · 32 325,00 31 965,00 31 605,00 31245, 
301 69 ,so,00-10 1so.oo 70000,00 43660,00 35 025,00 34 665,00 ·34 305,00 33945,00 33 585,00 33 225,00 32865,00 32505,00 32145,00 31785,00 31 425, 
302 "70 150,00-70 450,00 70300,00 43870,00 35 205,00 l4 845,00 34 485.,00 34125,00 . 33 765,00 33 405,00 33045,00 32 685,00 32325,00 31965,00 31 605, 
303 70 450,00-70 750,00 70 600,00 44080,00 35385,00 35025,00 34 665,00 34305,00 33945,00 33 585,00 33 225,00 32865,00 325-05,00 32145,00 31785, 
504 70750,00-71050,00 70 900,00 44 290,00 35 565,00 JS 205,00 34845,00 34 485,00 34125,00 33765,00 33405,00 33045,00 32685,00 32 325,00 31 965, 
30S 71 050,00-71 350,UO 71 200,00 44 500,00 35745,00 35 385,00 35025,00 34665,00 34.305,00 33 945,00 33585,00 33 225,00 32 865,00 32505,00 32145, 
306 ;1 350,00-71 650,00 71 500,00 44 710,00 )5925,00 35 565,00 35205,00 34 845,00 34485,00 34 125,00 33765,00 33405,00 33 045,00 32685,00 32 325, 
301 71 650,00-71.950,00 71 800,00 44 920,00 36 105,00 35745,00 35385,00 3'025,00 34665,00 34 305,00 33 945,00 33585,00 33 225,00 32 865.00 32505, 
308 71950,00-72250,00 72 100,00 45 130,00 36 285,00 35 925,00 JS '6~00 35205,00 •34845,00 34 485,00 34 125,00 33 765,00 33 405,00 33 045,00 32685, 
30') 72 250,00-72 550,00 72 400,00 45 340,00 36465,00 36 105,00 35745,00 35385,00 3S025,00 34 665,00 34 305,00 33945,00 33585,00 33 225,00 32 865, 
310 72 550,00-72 850,00 72700,00 4S 550,00 36 645,00 36 285,00 35 925,00 35 565,00 )5205,00 34 845,00 34 485,00 34125,00 33 765,00 33405,00 33045, 
311 72 850,00-73 150,00 7300Cl,OO 45760,00 3682.5,00 36465,00 36 105,00 35745,00 35385,00 35025,00 34 665,00 34 305,00 33 945,00 33585,00 33 225, 
312 73 150,00-73 450,00 73 300,00 45970,00 37005,00 36645,00 36 285,00 35925,00 35565,00 35205,00 34 845,00 34 485,00 34125,00 33765,00 33405, 
313 73 450,00-73 750,00 73 600,00 46 180,00 37 185,00 36825,00 36 465,00 . 36105,00 35745,00 35385,00 35 025,00 34 665,00 34305,00 33945,00 33 585, 
)14 '73 750,00-74 050,00 73 900,00 46 390,00 37 365,00 37005,00 36 645,00 36285,00 35925,00 35 565,00 35 205,00 34 845,00 34 485,00 34 125,00 33765, 
31' ; 4 050,00--74 350,00 74 200,00 46 600,00 37545,00 37 185,00 36 825,00 36465,00 36105,00 35745,00 35 385,00 35025,00 34665,00 34 305,00 33-945, 
316 14 350,00-74 650,00 74 500,00 46810,00 37725,00 37~S,OO 37 005,00 .36645,00 ¥285,00 ➔'925,00 35 565,00 j5 205,00 34845,00 34 485,00 34125, 
317 74 650,00-74 950,00 74 800,00 47020,00 37905,00 37 545,00 37185,00 36825,00 36465,00 36105,00 35745,00 5385,00 35025,00 34 665,00 34 305, 
318 1 4 950,00--75 250,00 75 100,00 47 230,00 38 085,00 37 725,00 37 365,00 37 005,00 36 645,00 36285,00 35925,00 35 565,,00 35 205,00 34 845,00 34 485, 
319 75 250,00-75 550,00 75 400,00 47 440,00 38295,00 37905,00 37545,00 37 185,00 36 825,00 36465,00 36 105,00 35745,00 35385,00 35025,00 34665, 
320 75 550,00--75 850,00 75700,00 47650,00 38 505,00 38 085,00 377µ,00 37 365,00 37005,00 36645,00 36285,00 35 925.00 35 565,00 35265,00 3484~ 
321 15 850,00-76 150,00 76000,00 47 860,00 38 715,00 38 295,00 37 905,00 37 545,00 37185,00 36825,00 36465,00 36 105,00 35745,00 35385,00 35025, 
322 16150,00--76 450,00 76 300))0 48070,00 38925.00 38 505,00 }8085,00 37 725,00 1 37 365,00 37005,00 36645,00 36 285,00 35 925,00 35565,00 35 205,00 

323 76 450,00-----76 750,00 76600,00 48 280,00 39135,00 38715,00 38 29~00 rJ7905,00 (37 545,00 07 185,00 (36 825,00 f.36465,00 (36 105,00 f35i45,00 f35385, 
32,4 76 750,00-77 050,00 76900,00 48490,00 39345,00 38925,00 38 50~00 38085,00 37 725,00 37 365,00 37005,00 ~ 645,00 36285,00 35925,00 35565,00 
32; 77 050,00-71350,00 77200,00 48 700,00 , 39555,00 39135,00 38715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37185,00 36 825,00 36 465,00 36 105,00 35745,00 
326 77 350,00-77 650,00 77 500,00 489IO,OO 39765,00 39 345,00 38 925,00 38505,00 38 085,00 37725,00 37 365,00 37005,00 36 645,00 36 285,00 35925,00 
327 11 650.00-71950,00 77 800,00 49120,00 39975,00 39555,00 39 135,00 38715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37185,00 36825,00 36465,00 36105,00 
328 71950,00--78 250,00 78100,00 49330,00 40185,00 39765,00 39345,00 38 925,00 38505,00 38085,00 37725,00 37 365,00 3700~00 36645,00 362.85,00 
329 78 250,00-78 550,00 78400,00 49 540,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38295,00 371.Xl5,00 37 545,00 37 185,00 36 825,00 36 465,00 
330 78 550,00--78 850,00 78 700,00 49750,00 40605,00 40185,00 39765,00 39345,00 38 925,00 38 505,00 ' 38085,00 37 725,00 37 365,00 37005,00 36 645,00 
331 78 850,©-79 150,00 79000,00 49960,00 40815,00 40395,00 399?5,00 39555,00 39135,00 38715,00 38 295,00 37905,00 37 545,00 37185,00 36 825,00 
332 79 150,00-79 450,00 79 300,00 50 170,00 41 025,00 40605,00 40 185,00 39765,00 39345,00 38 925,00 38 SM",00 38085,00 37725,00 37 365,00 37005,00 
333 79 450,00-79 750,00 79 600,00 50380,00 41235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39 135,00 38715,00 38295,00 37 905,00 37 545,00 37185,00 
334 79 750,00-80 050,00 79 900,00 50590,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 40185,00 39765,00 39 345,00 38 925,00 38505,00 38085,00 37 725,00 37365,00 
m 80 050,00--80 350,00 80200,00 SO 800,00 41 655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38295,00 37905,00 37 545,00 
336 80 350,00--80 650,00 80500,00 51010,00 41 865,00 41 445,00 41025,00 40605,00 40185,00 39765,00 39 345,00 38925,00 38 505,00 38085,00 37725,00 
337 80 650,00--80 950,00 80800,00 51220,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38715,00 38295,00 37905,00 
338 80950,00--81 250,00 81100,00 51430,00 42285,00 41 865,00 41 445,00 41 025,00 40 605,00 40185,00 39765,00 39 345,00 38 925,00 38 505,00 38085,00 
339 81 250,00-81 550,00 81 400,00 51 640,00 42495,00 42075,00 41 655,00 41235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39 135,00 38715,00 38295,00 
340 81 550.~1 850,00 81 700,00 51 850,00 42705,00 42 285,00 41 865,00 4t 44S:,oo 41025,00 40605,00 40185,00 39765,00 39345,00 38925,00 38 505,00 
34 1 81 850,00----82 150,00 82000,00 52060,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 39135,00 38 715,00 
34' 82 150,00--82 450,00 82300,00 52270,00 43125,00 42705,00 42 285,00 41865,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 40 185,00 39765,00 39345,00 38925,00 
343 82 450,00----82 750,00 82600,00 52480,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41235,00 40815,00 40395,00 39 975,00 39555,00 39 135,00 
344 82 750,00--83 050,00 829W,OO 52690,00 43545,00 43125,00 42705,00 42 285,00 41 865,00 41445,00 41 025,00 40605,00 40185,00 39 765,00 39345,00 
345 83 050,00--83 350,00 83 200,00 52900,00 43755,00 43335,00 42 915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 39555,00 
346 83 350,00--83 650,00 83 500,00 53110,00 43965,00 43545,00 43 125,00 42705,00 42 285,00 41865,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 40 185,00 39765,00 
341 83 650,00--83 950,00 83 800,00 53 320,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 39975,00 
348 83 950,00--84 250,00 84 100,00 53530,00 44385,00 43 965,00 43 545,00 43125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41445,00 41 025,00 40 605,00 40185,00 
349 84,250,00-84 550,00 84400,00 53740,00 44 595,00 44175,00 43 755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41 655,00 41 235,00 40815,00 40395,00 
350 84 550,00--84 850,00 84100,00 53950,00 44805,00 44 385,00 43 965,00 43 545,00 43125,00 42 705,00 42 285,00 41 865,00 41 445,00 41 025,00 40605,00 
351 84 850,00---85150,00 85000,00 54 160,00 45015,00 44 595,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 f2015,00 41655,00 41 235,00 40815,00 
352 85.150,00--85 450,00 85 300,00 54 370,00 45225,00 44 805,00 44 385,00 43965,00 43545,00 43 125,00 42705,00 42285,00 41 865,00 41445,00 41 025,00 
m 85 450,00-85 750,00 85600,00 54 580,00 45435,00 45 0 15,00 44595,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 4\ 235,00 
JS-I 85 750,00-86 050,00 85900,00 54 790,00 45645,00 145 225,bo 44 805,00 44385,00 4396S,OO 43 545,00 43 125,00 4270S,OO 42 285,00 ◄ I 865,00 ◄ t 445,00 
355 86 050.00-86 350,00 8G 200,00 55 000,00 45&5S,OO 4S435,00 45015,00 44595,00 44175,00 43755,00 43335,00 42915,00 42495,00 42075,00 41655,00 
356 86 350,00--86 650,00 86 500,00 5S210,00 46065,00 145645,00 45 225,00 44 805,00 44385,00 43965,00 43 545,00 431 25,00 42 705,00 42285,00 41865,00 
m 86 650,00-86 950,00 86!!00,00 55 420,00 46 275,00 45855,00 45 435,00 45 015,00 44 S95,00 44175,00 43755,00 43 335,00 42915,00 42 495,00 42075,00 
3'8 86 950,00--87 250,00 87 100,00 55 630,00 46485,00 46065,00 45 645,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 43 965,00 43545,00 43125,00 42705,00 42285,00 
3'9 87 250,00-87 550,00 87 400,00 SS 840,00 46 695,00 46275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44 595,00 44175,00 43755,00 43 335,00 42915,00 42495,00 
360 87"550,00--87 850,00 87 700,00 56050,00 46 905,00 46485,00 46065,00 45645,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 43 965,00 43 545,00 43 125,00 42 705,00 
361 87 850,00--88 150,00 88000,00 56 260,00 47115,00 46695,00 46 275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44 595,00 44175,00 43 755,00 43335,00 '42915,00 
362 88/150,00---88 450,00 88300,00 56 470,00 47 325,00 46905,00 46 485,00 46065,00 45645,00 45 225,00 44 805,00 ~:;!:~ 43965,00 43545,00 '43 125,00 
363 ::I;:::=::::~ 88 600,00 56 680,00 47 535,00 471 15,00 46 695,00 46275,00 45855,00 45 435,00 45015,00 44 )75,00 43 755,00 ◄3335,00 
364 88900,00 56 890,00 47745,00 47 325,00 46905,00 46485,00 46065,00 45645,00 45 225,00 44 805,00 44385,00 43 965,00 43 545,00 
36S 89050,00--89 350,00 :::::, 57100,00 47955,00 47 535,00 47 115,00 .f6695,00 46 275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44 595,00 441 75,00 43755,00 
366 89,JS0,00--89 650,00 57 310,00 48165,00 47745,00 47 325,00 46905,00 46 485,00 46065,00 45645,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 43965,00 
367 89 6,0,00----89 950,00 89800,00 57 520,00 48 375,00 47955,00 47535,00 4711S,OO 46695,00 46275,00 45855,00 45435,00 45015,00 44595,00 44175,00 
368 89 950,00-90 250,00 90 100,00 57 730,00 48 585,00 48165,00 47745,00 47325,00 46905,00 46485,00 46065,00 ◄5645,00 45 225,00 44 805,00 44 385,00 



163 1941 

f 90 250,00- 90 550,00 t 90400,00 (5794-0,00 f ◄S 795,00 f 48 375,00 f47 955,00 1"7 535,00 
H/115,00 f 46 695,00 f 46 275,00 (45855,00 (45 435,00 (45015,00 ( 44595,00 

90 550,00- 90 850,00 90700,00 58 150,00 49005,00 48 585,00 48165,00 47745,00 47325,00 46905,00 46 485,00 46065,00 45 645,00 45 225,00 44 805,00 
90 850,00- 91 150.00 91 000,00 58 360,00 49215,00 48 795,00 48375,00 47955,00 47 535,00 47115,00 46695.00 46275,00 45855,00 45435,00 45 015,00 
91 150,00- 91 450,00 91300,00 58570,00 49 425,00 49005,00 48 585,00 48165,00 47745,00 47 325,00 46 905,00 46485,00 46065,00 45 645,00 45 225,00 
91 450,00-- 91 750,00 91 600,00 58 780,00 49635,00 49215,00 48 795,00 

148375,00 
◄7 955,00 47 535,00 47 11 5,00 46695,00 46 275.00 45 855,00 45435,00 

91 750,00- 92 050,00 91 900,00 589CXl,OO 49 845,00 49 425,00 49005,00 48585,00 48 165,00 47745,00 47 325,00 46905,00 46 ◄85,00 46065.00 45 645,00 
92 050.00- 92 350,00 92 200,00 59 200,00 50 055,00 49635,00 49215,00 48795,00 48375,00 47955,00 47 535,00 4711 5,00 46 695,00 46275,00 45855,00 
92 350,00-- 92 650,00 92 500,00 59 410,00 50 265,00 49845,00 49 425,00 49 005,00 48585,00 481 65,00 47745,00 47 325,00 46905,00 46 485,00 46 065,00 
92 650,00- 92 950,00 92 800,00 59620,00 50475,00 SO 055,0Q 49635,00 49215,00 48 795,00 48 375,00 47955,00 47535,00 47 11 5,00 46695,00 46 Z75,00 
92 950,00- 93 250,00 93100,00 59830,00 50685,00 50265,00 49 845,00 49 425,00 49005,00 48 SSS,00 48165,00 47745,00 47 325,00 46905,00 46485,00 
93 250,00--- 93 550,00 93 400,00 60 040,00 503?5,00 50 475,00 50055,00 49 635,00 ◄9215,00 48795,00 4837S,OO ◄7955,00 47535,00 ◄7115,00 46695,00 
93 5.50,00- 93 850,00 93 700,00 60 250,00 SI 105,00 50 685,00 50265,00 ◄9945,00 49425,00 49005,00 48 585,00 48 165,00 477◄5,00 47325,00 46905,00 
93 850,00- 94 150,00 94000,00 60 460,00 SI 31S,OO 50 895,00 50 475,00 50055,00 49635,00 49215,00 48795,00 4837S,00 47955,00 47535,00 47 115,00 
94 150,00- 94 450,00 94 300,00 60670,00 51 525,00 51105,00 50685,00 50265,00 49 845,00 49425,00 49005,00 48 585,00 48 165,00 47745,00 47 325,00 
94 450,00--- 94 750,00 94600,00 60880,00 51 735,00 51 31S,OO 50895,00 50475,00 50055,00 49635,00 49215,00 48 795,00 48375,00 47955,00 47 535,00 
94 750,00--- 95 050,00 94 900,00 61 090,00 51 945,00 51 525,00 51105,00 50685,00 50 265,00 49845,00 49425,00 49 005,00 48 585,00 48165,00 47745,00 
95 050,00--- 95 350,00 95 !00,00 61 300,00 52155,00 51 735,00 51 315,00 50895,00 50 475,00 50055,00 49635,00 49215,00 48 795,00 48375,00 47955,00 
95 350,00- 95 650,00 95 500,00 61 510,00 52365,00 51 945,00 51 525,00 51 105,00 50685,00 50265,00 49845,00 49425,00 49005,00 48 585,00 48165,00 
95 650,00-- 95 950,00 95 800,00 61 720,00 52575,00 52 155,00 51 735,00 SI 315,00 50895,00 50 475,00 SO 055,00 49635,00 49215,00 48 795,00 48375,00 
95 950,00-- 96 250,00 . 96100,00 61 930,00 52785,00 52365,00 51945,00 51 525,00 SI 105,00 SO 685,00 50 265,00 49 845,00 49425,00 49005,00 48 585,00 
96 250,00-- 96 550,00 96400,00 62 140,00 52995,00 52575,00 52 155,00 51735,00 51 315,00 50895,00 50 475,00 50055,00 49635,00 49215,00 48795,00 
96 550,00-- 96 850,00 96 700,00 62350,00 53185,00 52785,00 52365,00 51 945,00 51 525,00 51105,00 50 685,00 50265,00 49 845,00 49 425,00 49005,00 
96 850,00-- 97 150,00 97000,00 62560,00 53350,00 52995,00 52575,00 52 155,00 51 735,00 51 315,00 50 895,00 50 475,00 50055,00 49635,00 49215,00 
97 150,00- 97 450,00 97 300,00 62no.oo S3515,00 SJ 205,00 52785,00 52365,00 SI 945,00 51 525,00 SI 105,00 50 685,00 50265,00 49 845,00 49 425,00 
97 450,00-- 97 750,00 97600,00 62 980,00 53680,00 S3 ◄tS,@ 52995,00 52 575,00 52 155,00 51735,00 5131S,OO 50 895,00 50475,00 50055,00 49635,00 
97 750,00- 98 050,00 97900,00 63 190,00 5384S,(X) S36!5,00 53205,00 52785,00 52365,00 51945,00 51 525,00 51105,00 50685,00 50 265,00 49 845,00 
98 050,00-- 98 350,00 98 200,00 63 400,00 54010,00 53815,00 53 415,00 52995,00 52575,00 52155,00 51735,00 51315,00 50895,00 50 475,00 50055,00 
98 350,00- 98 650,00 98 500,00 63610,00 54175,00 54045,00 53625,00 53 20S,OO 52785,00 52365,00 51945,00 51 525,00 51105,00 50 685,00 50265,00 
98 650,00--- 98 950,00 98 800,00 63 820,00 54 340,00 54 255,00 53835,00 53 41 5,00 52 995,00 52575,00 52 155,00 51 735,00 51 315,00 SO 895,00 .i0 475,00 
98 950,00- 99 250,00 99 100,00 64 030,00 54505,00 54465,00 54045,00 53625,00 5320;,oo 52785,00 52365,00 51945,00 51525,00 51105,00 50685,00 
99 250,00--- 99 550,00 99 400,00 64 240,00 54 670,00 54 670,00 54255,00 53 83S,OO 53 415,00 52995,00 5257S,OO 52 155,00 51 735,00 51315,00 50895,00 
99 550,00-- 99 850,00 99700,00 64 450,00 54835,00 54 835,00 54 465,00 54 045,00 53 625,00 53 205,00 52785,00 52365,00 51945,00 51525,00 51105,00 
99 850,00-100 150,00 100000,00 64 660,00 SS 000,00 55000,00 54675,00 54 255,00 S3835,00 53415,00 52 995,00 52575,00 52 155,00 51 735,00 51315,00 

100 150,00-100 450,00 100300,00 64 870.00 55 165,00 55 165,00 54885,00 54 465,00 54 045,00 53625,00 53 205,00 52785,00 52 365,00 51 945,00 51525,00 
100 450,00--1® 750,00 100600,00 65()11),00 55330,00 553.30,00 55095,00 54 675,00 54 255,00 53835,00 53415,00 52 995,00 52 575,00 52 155,00 51 735,00 
100 750,00-toi 050,00 100900,00 65 290,00 55 495,00 55495,00 55305,00 54 885,00 54 465,00 S4 045,00 53625,00 53 205,00 S2 785,00 52365,oo· 51945,00 
101 050,00--101 3.50.00 1qt 200,00 65 500,00 55660,00 55660,00 55515,00 55095,00 54 675,00 54 255,00 53835,00 53 41 5,00 52995,00 52575,00 52155,00 
101 350,00---101 650,00 101 500,00 65710,00 55 825,00 SS 825,00 55 725,00 55305,00 54 885,00 54 465,00 54 045,00 53 625,00 53 205,00 52785,00 52 365,00 
101 650,00--101 950,00 101 800,00 65 920,00 55 990,00 55990,00 55935,00 55515,00 55()1)5,00 54675,00 54255,00 • 53835,00 53 415,00 52995,00 52575,00 
101 950,00--102 250,00 102 100,00 66130,00 56 155,00 56 155,00 56 145,00 55725,00 S5305,00 54885,00 S446S,OO 54 045,00 S3625,00 53205,00 52 785,00 
102 2.50,00--102 550,00 102 400,00 66 340,00 56 320,00 56320,00 56 320,00 55935,00 55 515,00 55095,00 54675,00 54 255,00 S3835,00 53 415,00 52995,00 
102 5.50,00--102 850,00 102700,00 66 550,00 56485,00 56 485,00 56 485,00 5614S,o6 55 725,00 55305,00 54885,00' 54 465,00 54045,00 53625,00 53205,00 
102 850,00--103 150,00 103000,00 66 760.00 56 650,00 56 650,00 56650,00 56355,00 55935,00 S55l 5,00 55 095,00 54 675,00 54 255,00 53 835,00 53415,00 
103 150,00--103 450,00 103300,00 66970,00 56 815,00 56 815,00 56815,00 56 565,00 56 145,00 55725,00 55305,00 54 885,00 54 ◄65,00 54 045,00 )3625,00 
103 450,00-103 750,00 103600,00 67 180,00 56980,00 5Ci980,00 56 980,00 56TI5,00 56 355,00 5593S,00 55 Sl5,00 55095,00 54 67?,00 54 255,00 53835,00 
103 150,~104 050,00 103 900,00 67 390.00 57 145,'00 571'45,00 571 45,00 56 985,00 56 565,00 56 145,00 55725,00 55 305,00 54 885,00 54 465,00 54 045,00 

104 050,00-104 350,00 104200,00 67600,00 57310,00 S7 310,00 57 310,00 (57 195,00 £56 ns,oo £56355,00 £55935,00 £55515,00 f55o-J5,00 £54 675,00 f 54 255,00 
104 350,00--104 650,00 104 500,00 67 810,00 57475,00 57475,00 57475,00 57-iOS,OO 56985,00 56565,00 56 145,00 55 725,00 55 305,00 54 885,00 54465,00 
104 650,00--104 950,00 104 800,00 68020,00 57640,00 S7640,00 57 640,00 S7615,00 57 195,.00 56 n5,oo 56355,00 55935,00 55515,00 55095,00 54675,00 
104 950,00--105 250,00 105100,00 68 230,00 57805,00 57 805,00 57805,00 57805,00 57 405,00 56985,00 56 565,00 56 145,00 55725,00 55305,00 54 885,00 
105 250,00--105 550,00 105 400,00 68 440,00 57970,00 57970,00 57970,00 57 970,00 57615,00 57195,00 56 ns,oo 56355,00 55935,00 55515,00 55095,00 
105 550,00---105 850,00 105 700,00 68650,00 58135,00 58135,00 58 135,00 58 135,00 57 825,00 57405,00 56 985,00 56 565,00 56 145,00 55725,00 55305,00 
105 8S0,00--106150,00 106 000,00 68 860,00 58 300,00 58 300,00 58300,00 58 300,00 58035,00 57615,00 57195,00 56 715,00 56 355,00 55935,00 55515,00 
106 150,00--106 450,00 106300,00 69070,00 58465,00 S8 465,00 58465.00 58 465,00 58245,00 57 825,00 57405,00 56985,00 56 565,00 56 145,00 55125,00 

23 106 450,00--106 750,00 106 600,00 69280,00 S8 630,00 58 630,00 58630,00 58 630.00 58 455,00 58035,00 S7615,00 57195,00 56TI5,00 56355,00 55935,CX' 
24 106 750,00--107 050,00 106900,00 69 485,00 58 795,00 58795,00 58 795,00 58 795,00 58 665,00 58245,00 57825,00 57 405,00 56 985,00 56565,00 S6145,00 
25 107 050,00--107 350,00 107 200,00 69680,00 58960,00 58960,00 58960,00 58 960,00 S8 875 .00 58455,00 58035,00 57615,00 S7 195,00 56 n5,00 S6355,00 
26 107 350,00-107 650,00 107 500,00 69875,00 59 125,00 59 125,00 59125,00 59 125,00 59 085,00 58665,00 58245,00 57 825,00 57405,00 56 985,00 56 565,00 
Z7 107 650,00--107 950,00 107 800,00 70070,00 59290,00 59 290,00 S9290,00 59290,00 59290,00 58875,00 58455,00 580l5,00 S7615,00 57195,00 56 n5,00 
28 107 950,00--108 250,00 108100,00 70265,00 59455,00 59455,00 59455,00 59455,00 59455,00 59085,00 58 665,00 58 245,00 57 825,00 57<05,00 56985,00 
29 108 250,00-108 550,00 108400,00 70460,00 59620,00 59620,00 59620,00 59620,00 S9620,00 S9295,00 58875,00 58455,00 5803S,OO 57615,00 57195,00 
JO 108 550,00--108 850,00 108700,00 70655,00 59785,00 59785,00 59785,00 59785,00 59785,00 59 505,00 59085,00 58 665,00 58245,00 57 825,00 57 405,00 
31 108 850,00-109 150,00 109000,00 70850,00 59950,00 59 9so,oo· 59 950,00 59 950,00 59 950,00 59715,00 59 295,00 58 875,00 58 ◄SS,00 58035,00 57615,00 
,32 109 150,00-109 450,00 109 300,00 71045,00 60115,00 60 11 5,00 60115,00 60 115,00 60 115,00 59 925,00 59 505,00 59085,00 58665,00 5824S,OO 57 825,00 
33 10? 450,00-109 750,00 109600,00 71240,00 60 280,00 60280,00 60280,00 60 280,00 60 280,00 60135,00 59715,00 59 295,00 58 875,00 58455,00 58035,00 
34 109 750,00-110 050,00 109900,00 71 435,00 60445,00 60445,00 60 445,00 60 445,00 60 445,00 60345,00 59925,00 59 505,00 59085,00 58 665,00 58245,00 
35 110050,00- 110 350,00 110200,00 71 630,00 60610,00 60610,00 60610,00 60 610,00 60610,00 60S55,00 60135,00 59715,00 59295,00 58 875,00 58455,00 
36 I 10 350,00-11 0 650,00 110500,00 71825,00 60TI5,00 60715,00 60TI5,00 60TI5,00 60n5,oo 60765,00 60 345,00 59 925,00 59505,00 59 085,00 58 665,00 
J7 110 650,00--11 0 950,00 110800,00 72020,00 60940,00 60940,00 60940,00 60 940,00 60940,00 609-iO,OO 60555,00 60135,00 59715,00 59295,00 58 875,00 
38 110950,00-111 250,00 111100,00 72215,00 611 05,00 611 05,00 61105,00 61105,00 61105,00 61 105,00 60 765,00 60345,00 59925,00 59.505,00 59085,00 
39 111 250,00--111 5S0,00 111 400,00 72 41 0,00 61 270,00 61 270,00 61 270,00 61 270,00 61270,00 61270,00 60975,00 60555,00 60135,00 59715,00 59 295,00 

"'° 111550,00--11 1 850,00 111700,00 72605,00 61435,00 61 435,00 61 435,00 61 435,0U 61435,00 61435,00 61185,00 60765,00 60345,00 59925,00 59505,00 ., 111 850,00-112150,00 11 2000,00 72 800,00 61 600,00 61 600,00 61 600,00 61600,0Q 61 600,00 61600,00 61395,00 60975,00 60555,00 601J5,00 59715,00 
'«2 11 2 150,00-11 2 450,00 11 2300,00 72 995,00 ' 61 765,00 61 765,00 61 765,00 61 765,00 61 765,00 61 765,00 61605,00 61185,00 60765,00 60345,00 59925,00 s 11 2 4S0,00-112 750,00 11 2~.oo 73190,00 61 930,00 61 930,00 61930,00 61 930,00 61 930,00 61 930,00 61 815,00 61395,00 60975,00 60555,00 riC1ni;.oo 

t 12 7S0,00-1 13 050,00 11 2900,00 73 385,00 62 095,00 62 095,00 62095,00 62095,00 62095,00 62095,00 62025,00 61605,00 61 185,00 60765,00 60345,00 
11 3 050,00-113 350,00 113 200,00 73 580,00 62260,00 62 260,00 62260,00 62 260,00 62260.00 62260,00 62 235,00 61 815,00 61 395,00 60975,00 60555,00 

<-16 113 3.50,00-113 6S0,00 11 3 S00,00 73n5,oo 62425,00 62 425,00 62425,00 62 425,00 62 ◄25,00 62425,00 62 425,00. 62025,00 61 605,00 61185,00 60 765,00 
447 113 650,00--1 13 950,00 113 800,00 73 970,00 62590,00 G2 590,00 62590,00 62590,00 62 590,00 62590,00 62590,00 62235,00 61815,00 61~395,00 60975,00 
448 113 950,00-114 250,00 114100,00 74165,00 62755,00 62755,00 62 755,00 62755,00 62755,00 62 755,00 62755,00 62 4-45,00 62025,00 61 605,00 6118S,OO 

!◄49 114 250,00--114 550,00 114 400,00 74 360,00 62920,00 62920,00 62920,00 62 920,00 62920,00 62920,00 62 920,00 62655,00 62 235,00 61 815,00 61 395,00 
450 11 4550,0()...-114 850,00 114 700,00 74555,00 63065,00 63 085,00 63085,00 63085,00 63085,00 63085,00 63085,00 62865,00 62 445,00 62 025,00 61 605,00 
451 114 850,00-11 5 150,00 11 5 000,00 74 750,00 63 250,00 632.50,00 63250,00 63 250,00 63 250,00 63 250,00 63 250,00 63075,00 62655,00 62235,00 6181 5,00 
452 t 15 150,00-1 15 450,00 115 300,00 74 945,00 63 415,00 6341S,OO 63415,00 63415,00 63415,00 63 415,00 63415,00 63 285,00 62 865,00 ~2 445,00 62 025,00 
453 11 5 450,00-t 15 750,00 11 5600,00 75 140,00 63 580,00 63 580,00 63580,00 63 580,00 63 580,00 63580,00 63 580.00 63495,00 63 075,00 62655,00 62lli,OO 
◄54 11 5 750,00-116 050,00 11S900,00 7S335,00 63745,00 63745,00 63745,00 63745,00 63745,00 6l745,00 63745,00 63705,00 6J 285,00 62 86s,oo· 62«s,on 

"' 116 050,00-116 350,00 116 200,00 75 530,00 63 910,00 63910,00 63910,00 I 63 910.00 63910,00 63910,00 63910,00 63910,00 63495,00 63075,00 62655,00 
456 116350,00-116 6S0,00 116 S00,00 75725,00 64 075,00 64075,00 64075,00 64075,00 64075,00 64 075,00 64075,00 64 075,00 63705,00 63285,00 62 8G5,00 
457 116650,00-116 950,00 116 800,00 75 920,00 64 240,00 64240,00 64240,00 I ""'°·oo 64 240,00 64 240,00 64 240,00 64 240,00 63915,00 63495,00 63075,00 

◄58 11 6 950,00-117 250,00 11 7 100,00 76 115,00 64405,00 64 405,00 64 405,00 64~.oo 64 405,00 64405,00 64 405,00 64 405,00 G4' 125,00 63705,00 G3 285,00 
◄59 117250,00--117 550,00 117400,00 76310,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 570,00 64 335,00 63915,00 63495,00 
460 117550,00--117 850,00 I \7 700,00 I 76 505,00 64 735,00 64735,00 64 735,00 i 64 735,00 64 735,00 64 735,00 64 735,00 64 735,00 64 545,00 64125,00 GJ7fl5,iNl 

\ 



◄61 
462 
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464 
465 
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467 
468 
469 
470 
471 
472 
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474 
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r 111 aso,00-11s 1so,oo r 11s exx>,oo r76 700,00 £64900,00 (64900,00 £64900,00 

11 8 150,00-118 450,00 118 300,00 7689S,OO 6S065,00 65065,00 65065,00 

11 8 450,00-1 18 750,00 118600,00 77090,00 65 230,00 65230,00 65 230,00 

t 18 750,00-119 050,00 118 900,00 77 285,00 65395,00 65395,00 65395,00 

119050,00-119 350,00 119200,00 77 480,00 65 560,00 65 560,00 65 560,00 

11 9350,00-119 650,00 119 500,00 77675,00 65725,00 65725,00 65 725,00 

119 650,00-119 950,00 119 800,00 77870,00 65 890,00 65890,00 65890,00 

11 9 950,00- 120 250,00 120100.00 78065,00 66055,00 66055.00 6<1055.00 

120 250,00- 120 550,00 120400,00 78260,00 66 220,00 , 66 220,00 66 220,00 

120 550,00- 120 850,00 120700,00 78455,00 66385,00 66385,00 66385,00 

120 850,00-121 150,00 121 000,00 78650,00 66550,00 66 550,00 66 550,00 

121 150,00-1 21 450,00 121 300,00 78845,00 66715,00 66715,00 66 71 5,00 

121 450,00- 121 750,00 121 600,00 79040,00 66 880,00 66 880,00 66 880,00 

121750,00-122 050,00 121 900,00 79235,00 67045,00 67 045,00 67045,00 

122 050,00-122 350,00 1222:00,00 79430,00 67210,00 67210,00 67210,00 

122 350,00-122 650,00 122 500,00 79 625,00 67375,00 67 375,00 67375,00 

122 650,00-122 950,00 122 800,00 79 820,00 67 $40,00 67 540,00 67 540,00 

122950,00--123 250,00 123100,00 80015,00 67705,00 67705,00 67705,00 

123 250,00-123 550,00 123 400,00 80210,00 67870,00 67 870,00 67 870,00 

1.23 550,00--123 850,00 123 700,00 80-405,00 68035,00 68035,00 68035,00 

123 850,00--124 150,00 124000,00 80600,00 68200,00 68 200,00 68 200,00 

124 150,00-124 450,00 124300,00 80795,00 68365,00 68365,00 68 365,00 

124 450,00-124 750,00 124600,00 80990,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 

Is het zuiver inkomen meer dan f 124,750 
dan wordt het gemiddeld zuiver inkomen ge-
steld op het naast hooger gelegen veelvoud 
van f 100 en is ,ian belasting verschuldigd : 

in tariefgroep I: 65 % van het gemiddeld 
zuiver inkomen; 

in tariefgroepen II en III: 55 % van het 
gemiddeld zuiver inkomen. 

S. S.415 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Genernal van het Departement 
van Financien betreffende de commis
sarissenbelasting (Besluit op de Com
missarissenbelasting 1941). 

Op grond van ~ 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onder den naam van .,commissaris
senbelasting" wordt een bijzondere belasting 
geheven van de b elooningen - hierna aan 
te duiden als commissarisloon - , door licha
men, vallende onder artikel 1 van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 (No. 83/ 
1940) , voor de werkzaamheid van hun com
missarissen toegekend . 

(2) Onder commissarissen worden ver
staan de natuurlijke personen en de rechts
person en, die, onder welken naam ook, be
last zijn met toezicht op het bestuur, onge
acht of zij bijkomstig oak aan de bestuurs
taak dee! hebben. 

Artikel 2. 

(1) Het commissarisloon wordt opgevat 
en berekend volgens de artikelen 4, s en 6 
van het Besluit op de Loonbclasting 1940 
(No. 224/r 940) en de m et bctrek king tot die 
artikelen uit gevaardigde uitvoeringsvoor
schriften. 

(2) Commissarissenbelasting wordt gehe
ven over het totale bedrag v an het commis
sarisloon , d a t in een kalenderjaar door den 
commissaris wordt genoten van het Jichaam. 

(3) Het commissarisloon wordt als ge
noten beschouwd, zoodra het is uitbetaald, 

J64 

!64 900,00 £64900,00 £64900,00 £64900,00 f64 900,00 £64 7;5,00 £64335,00 
65065,00 65065,00 65065,00 65065,00 65065,00 64 965,00 64 545,00 
65 230,00 65230,00 65230,00 65230,00 65 230,00 65175,00 64755,00 
65395,00 65395,00 65395,00 65395,00 65395,00 65 385,00 64 965,00 
65 560,00 65 560,00 65560,00 65560,00 65 560,00 65 560,00 6S 175,00 
65 725,00 65 725,00 65 725,00 65725,00 65 725,00 65725,00 65 385,00 
65 890,00 65890,00 65 890,00 65 890,00 65 890,00 65890,00 65595,00 
66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 66055,00 65 805,00 
66220,00 66220,00 66220,00 66220,00 66 220,00 66 220,00 66015,00 
66385,00 66 385,00 66385,00 66385,00 66385,00 66385,00 66225,00 
66 550,00 66550,00 66550,00 66 550,00 66 550,00 66 550,00 66 435,00 
66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66715,00 66645,00 
66 880,00 66880,00 66sso,ru 66 880,00 66880,00 66 880,00 66855,00 
67045,00 67 045,00 67045,00 67 045,00 67045,00 67045,00 67045,00 
67 210,00 67210,00 67 210,00 67 210,00 67 210,00 67210,00 67210,00 
67375,00 67 375,00 67 375,00 67375,00 67375,00 67375,00 67 375,00 
67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 67 540,00 · 67 540,00 67 540,do 
67 705,00 67705,00 6770S,OO 67705,00 6i\705,00 67705,00 67 70S,OO 
67 870,00 67 870,00 67 870,00 67 870,00 67 870,00 67870,00 67 870,00 
6&035,00 68035,00 68035,00 68035,00 68035,00 68035,00 68035,00 
68.200,00 68200,00 68200,00 68 200,00 68200,00 68 200,00 68 200,00 
68365,00 68365,00' 68365,00 68 365,00 68365,00 68 365,00 68365,00 
68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 68 530,00 

Indien het aantal der in a r tikel 4 7 van het 
besluit bedoelde kinderen meer dan 10 be-
draagt, wordt het zu1ver inkomen vermin-
derd met f 600 voor ieder kind boven dat 
getal en de belasting gesteld op het bedrag, 
dat bij het aldus verminderd zuiver inkomen 
verschuldigd is door een belastingplichtige 
wien kinderaftrek wordt toegestaan voor 10 
kinderen. 

verrekend of op eenigerlei andere wijze ter 
beschikking van den commissaris of van een 
derde is gesteld, dan we! zoodra het rente
dragend is geworden. 

Artikel 3 . 
(1) Commissarissenbelasting is niet ver

schuldigd, indien het commissarisloon in een 
kalenderjaar niet meer bedraagt dan hon
derd gulden. 

(2) De belasting bedraagt bij een com
missarisloon van: 

1 °. meer dan f 100, doch niet meer dan 
f 1000: 20 ten honderd van het bedrag, waar
mede het commissarisloon f 100 te boven 
gaat: 

2 °. m eer dan f 1000, doch niet meer dan 
f 5000: f 180, vermeerderd met 3 0 ten hon
derd van het bedrag, waarmede het com
missarisloon f 1000 te boven gaat; 

3 °. meer dan f 5000: f 1380, vermeerderd 
met 50 t en honderd van het bedrag, waar
mede het commissar isloon f 5000 te boven 
gaat. 

( 3) Heeft de commissaris re~ds eerder in 
hetzelfde kalenderjaar commissarisloon ge
noten, dan wordt het gevoegd bij het nader 
van hetzelfde Jichaam genoten commissaris
loon en wordt de belasting, over het aldus 
verkregen bedrag berekend, verminderd met 
de belasting over het eerder genoten com
missarisloon. 

(4) De belasting is, voor rekening van 
den commissaris , v erschuldigd door het 
lichaam, en we! zoodra het commissarisloon 
door den commissaris is genoten. 

Artikel 4. 
Neemt het lichaam de belasting voor eigen 

rekening, dan wordt deze praestatie als com
missarisloon beschouwd. Zij wordt in aan
merking genomen door het overige commis-

66 85 
67065 
67 275 
6":' 485 
67695 
67 905 
68115 
68325 
68 530 
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sarisloon te verhoogen, en wet indien het 
overige commissarisloon bedraagt : 

1 °. meer dan f roo, doch niet meer dan 
f 820, met een vierde van het bedrag, waar
mede het f 100 te boven gaat; 

2 °. meer dan f 820, doch niet meer dan 
f 3620, met f 180, benevens drie zevenden 
van het bedrag, waarmede het f 820 te boven 
gaat; 

3 °. meer dan f 3620, met f 1380, benevens 
een bedrag gelijk aan dat, waarmede het 
commissarisloon f 3620 te boven gaat. 

Artikel 5. 
(1) De loonbelasting en de inkomsten

belasting worden slechts geheven over het 
bedrag, dat na de inhouding wegens de com
missarissenbelasting overblijft. 

(2) Is de commissaris een aan de winst
belasting onderworpen lichaam, dan geldt bij 
dit Iichaam de commissarissenbelasting over 
het hem opgekomen commissarisloon niet als 
een onttrekking aan het vermogen voor an
dere dan bedrijfsdoeleinden. 

Artikel 6. 
(1) Het Iichaam is verplicht : 
1°. de commissarissenbelasting in te hou

den volgens de bepalingen, welke gelden voor 
de loonbelasting; 

2 ° . een Ioonbelastingkaart aan te leggen 
en een Ioonstaat bij te houden, indien een en 
antler niet reeds voor de Ioonbelasting ge
schied is of geschiedt; 

3 ° . de ingehouden commissarissenbelas
ting aan te teekenen op den Ioonstaat en, na 
afloop van het kalenderjaar, op de loonbe
Iastingkaart; 

4 ° . de ingehouden commissarissenbelas
ting af te dragen - indien ook loonbelasting 
ingehouden moest worden, tegelijk met deze 
- volgens de bepalingen, welke gelden voor 
de Ioonbelasting. 

(2) Het commissarisloon, waarover de 
commissarissenbelasting is berekend, en het 
ingehouden bedrag aan commissarissenbelas
ting worden op de aangifte van de Ioonbe
Iasting, bedoeld bij artikel 19, lid 1, van het 
Besluit op de Loonbelasting 1940, afzonder
lijk vermeld. 

Artikel 7. 
Commissarislcon , dat krachtens erfrecht 

of krachtens huwelijksvermogensrecht door 
rechtverkrijgenden van den comrnissaris 
wordt genoten, wordt voor de heffing van de 
commissarissenbelasting geacht door den 
commissaris te zijn genoten. 

Artikel 8. 
De artikelen 21 tot en met 24 en 26 tot en 

met 40 van het Besluit op de Loonbelasting 
1940 zijn voor de commissarissenbelasting 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9. 
(1) D e commissarissenbelasting wordt 

mede geheven van het commissarisloon, dat 
na den 31sten December 1940, doch v66r het 
in werking treden van dit besluit door den 
commissaris is genoten. 

1941 

(2) Deze belasting is verschuldigd door 
den commissaris. Zij wordt geheven op den 
voet van de bepalingen, dienaangaande door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien uit te vaardigen. 

Artikel 10. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag na dien zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als .,Besluit 

op de Commissarissenbelasting 1941". 
's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

De wnd. S.-G. van het Dep. van 
Financien, 

H. P OSTMA. 

(Uitgeg. 3z Mei z941.) 

S. S.416 

29 Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Fi
nancien, houdende aanvulling van het 
Besluit N° . 203/ 1940 betreffende den in
voer van binnenlandsche en buitenland
sche betaalmiddelen en effecten. 

Ingevolge artikel 20 van het Deviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
In artikel 1 van het Besluit N°. 203/1940 

betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en effecten 
wordt na den eersten zin van het eerste lid 
ingevoegd : 

Hetzelfde geldt ten aanzien van in 
Dinar uitgedrukte betaalmiddelen, welke 
in het oorspronkelijke Zuidslavie in om
loop waren . 

Artikel 2. 
Dit besiuit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 29 Mei 1941. 

De wnd S.-G. van het Dep. van Financien, 
M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Uitgeg. r8 Juni r941.) 

S. S.417 

20 Juni r94r. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Depa rtementen 
van Financien en van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de aan
bieding van buitenlandsche effecten. 

lngevolge artikel 80 van het Deviezenbe
sluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche geb ied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan bepalen , dat 
ingezetenen verplicht zijn de hun in eig~n
dom toebehoorende en nadien door hen ver
kregen buitenlandsche effecten of bepaald e 
groepen dezer waarden rechtstreeks of door 
tusschenkomst van een Deviezenbank aan de 



1941 

N ederlandsche Bank aan te bieden en op 
verlangen te verkoopen en over te dragen . 

(2) De bepalingen van artikel 44, derde 
tot en met negende lid, van het Deviezei:J.
besluit 1941 zijn van overeenkomstige to~
passing. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 ]uni 1941. 

De wnd S.-G . van het D ep. van Financiiin, 
M. M. RosT VAN TONNINGEN. 

De S.-.G . van het Dep . van Handel, Nijuer
heid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 27 ]uni 1941.) 

S. S.419 

]uni 1941. BESL U IT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende de dividendbe
lasting (Besluit op de Dividendbelasting 
1941). 

Op grand van § I der Verordening n°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening n°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 
Voorwerp der belasting. 

Artikel 1. 
(1) Onder den naam van ,.dividendbe

lasting" wordt bij wijze van voorheffing op 
de inkomstenbelasting en de winstbelasting, 
een belast ing geheven van de opbrengst van 
aandeelen, winstbewijzen en winstdeelende 
obligatien van naamlooze vennootschappen 
en commanditaire vennootschappen op aan

. deelen, w~lke binnen het Rijk gevestigd zijn 
en niet van de winstbelasting zijn vrijgesteld 
krachtens artikel 2, 1°. , van het Besluit op 
de Winstbelasting 1940 (N°. 83/1940). 

(2) Of een vennootschap binnen het Rijk 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld. 

Artikel 2. 
(1) Als opbrengst warden onder meer be

schouwd: 
10. alle winst-uitdeelingen, met inbegrip 

van die, welke op obligatien geschieden; 
2° . alle Iiquidatie-uitkeeringen, voor zoo

ver zij het gestorte kapitaal te boven gaan; 
3°. bij uitreiking van aandeelbewijzen 

zonder starting van de voile nominale waar
de: de nominale waarde, voorzoover niet 
blijkt , dat starting heeft plaats gevonden of 
zal plaats vinden; bijschrijving op aandeel
bewijzen wordt met uitreiking van zoodanige 
bewijzen gelijkgesteld ; 

4°. geheele of gedeeltelijke teruggave van 
hetgeen op aandeelen is gestort, in<iien en 
voor zoover er zuivere winst is, tenzij tevoren 
het maatschappelijk kapitaal van de ven
nootschap door wijziging in de akte van op
richting dienovereenkomstig is verminderd; 

50. vaste interessen, van obligatien, waar
op tevens uitdeelingen kunnen geschieden, 
welke hetzij van de winst, hetzij van het be-
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drag van de winstuitdeelingen van de ven
nootschap . afhankelijk zijn. 

(2) Uitdeelingen in geld of in anderen 
vorm warden ook als opbrengst beschouwd, 
indien zij niet door reeds behaalde winst zijn 
gedekt. 

HOOFDSTUK II. 

B edrag van de belasting en wijze van heffing. 

Artikel 3 . 
(1) De belasting bedraagt 15 ten honderd 

van de bruto-opbrengst. 
(2) De belasting is verschuldigd ten dage 

waarop de opbrengst betaalbaar of op andere 
wijze vorderbaar is . 

(3) De belasting is voor rekening van 
degenen, die - rechtstreeks of door middel 
van certificaten - tot de opbrengst gerech
tigd zijn, verschuldigd door de vennootschap. 

Artikel 4. 
(1) De belasting wordt op de opbrengst 

ingehouden. Neemt de schuldenaar van de 
opbrengst de belasting voor eigen rekening, 
dan wordt voor de berekening van de belas
ting de opbrengst met 100/85 vermenigvul
digd . 

(2) Bestaat de opbrengst niet in geld , 
doch in een bewijsstuk , dan verkrijgen de in 
artikel 7 bedoelde personen en lichamen ten 
bedrage van de belasting een vordering op 
hem, aan wien dat bewijsstuk wordt afge
geven. Voor d eze vordering hebben zij op dat 
bewijsstuk een recht van terughouding. 

Artikel 5. 
(I) De bestuurders van het lichaam, dat 

de opbrengst verschuldigd is, zijn gehouden 
binnen vijf dagen nadat de belasting op den 
voet van artikel 3, lid 2, verschuldigd is ge
worden, daarvan aangifte te doen en tevens 
de belasting af te dragen . 

(2) Aangifte en afdracht geschieden bij 
den ontvanger der directe belastingen, binnen 
wiens dienstkring het lichaam gevestigd is in 
den zin van artikel I I van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan voor de aan
gifte een formulier vaststellen en voorschrif
ten geven met betrekking tot de afdracht. 

Artikel 6. 
Degene, die de opbrengst verschuldigd is, 

houdt een register, waarin hij de gegevens, 
noodig voor de berekening van de belasting, 
boekt volgens door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien te stellen 
regelen. 

Artikel 7 . 
(1) Degene, die de opbrengst verschuldigd 

is, alsmede degene , bij wien de opbrengst is 
betaalbaar gesteld, het administratiekanto.or, 
dat de opbrengst doorbetaalt aan certificaat
houders, en ieder tot wiens beroep het koopen 
of innen van dividendbewijzen gewoonlijk 
behoort, is verplicht den rechthebbende een 
nota uit te reiken, welke de volgende ge
gevens bevat: 

10. den naam en het adres van den recht
hebbende; 

20. den dag waarop de opbrengst betaai
baar of op andere wijze vorderbaar was; 



3°. de opbrengst (eventueel verhoogd vol-
gens artikel 4, lid 1); 

4°. het bedrag van de belasting; 
5°. de dagteekening. 
(2) De nota dient te worden uitgereikt 

zoodra de opbrengst uitbetaald, tegoedge
schreven of verrekend is. Bestaat de op
brengst niet in geld, dan staat de afgifte van 
de opbrengst met een betaling gelijk. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van F inancien is bevoegd nadere 
voorsch~iften te geven met betrekking tot de 
dividendnota en het houden van aanteeke
ningen. Indien deze voorschriften niet in 
acht genomen zijn, wordt aangenomen, dat 
aan de bepalingen van dit artikel niet is vol
daan . 

(4) De Secretaris-Genetaal van het De
partement van Financien is bevoegd vrij 
stelling te verleenen van de in het eerste lid 
omschreven verplichting. 

Artikel 8. 

(1) Indien de belasting is betaald voor 
rekening van een binnenlandschen rechts
persoon, die niet aan de winstbelasting 
onderworpen is, wordt hem op zijn verzoek 
teruggaaf van de belasting verleend. Het ver
zoek moet bij den inspecteur worden inge
diend binnen een maand na de dagteekening 
van de nota, bedoeld in artikel 7. Op het ve r
zoek wordt uitspraak gedaan door den in
specteur. 

(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van .,de inspecteur" is daarmede bedoeld de 
inspecteur de!' directe belastingen of die der 
registratie, onder wiens· inspectie de schul
denaar der opbrengst in den zin van artikel 
II van het Besluit op de Winstbelasting 1940 
is gevestigd . 

HOOFDSTUK III. 

Navorder ing. 

Artikel 9. 

(1) Indien de d ividendbelasting niet of 
niet tot het juiste bedrag is ingehouden of 
afgedragen of indien een te hooge teruggaaf 
is verleend , kan de te weinig ingehouden of 
afgedragen belasting of de te veel terugge
geven belasting door middel van een aanslag 
worden nagevorderd . Navordering is u itge
sloten, indien meer dan vijf jaren sedert het 
einde van het k alenderjaar, waarin de be
lasting had moeten worden ingehouden of 
afgedragen, zijn verstreken . 

(2) Artikel 18, leden 2 tot en met 5, van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940 vinden 
bij de navordering overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel 10. 

(1) De volgens artikel 9 opgelegde aan
sla gen worden, voor wat betreft de invorde
r ing, als aanslagen in een directe belasting 
aangemerkt. 

(2) De aanslagen moeten worden voldaan 
binnen een maand na de dagteekening van 
het aanslagbiljet . 

(3) Artikel 23 van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940 vindt overeenkomstige 
toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 
B ezwaar en Beroep. 

Artikel I I. 
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Hij, die bezwaar heeft tegen het bedrag, 
dat hem als dividendbelasting in rekening 
is gebracht, kan binnen een maand na de 
dagteekening van de nota, bedoeld bij ar
tikel 7, een b ezwaarschrift, houdende v er
zoek om teruggaaf, indienen bij den inspec
teur, Tegenover dengene, die de opbrengst 
verschuldigd is, bestaat te dier zake geener
lei aanspraak. 

Artikel 12. 

Hij, die bezwaar heeft tegen een uitspraak 
van den inspecteur ingevolge de artt. 8 en 11 , 

kan binnen een maand , nadat het afschrift
van die uitspraak ter post is bezorgd of tegen 
ontvangbewijs is uitgereikt, in beroep komen 
bij den raad van beroep voor de directe be
lastingen binnen wiens rechtsgebied de uit
spraak is gedaan. 

Artikel 13. 

Ten aanzien van de indiening en behande
ling van de bezwaar- en beroepschriften zijn 
verder van toepassing alle voorschriften, 
geldende voor de indiening en behandeling 
van bezwaar- en beroepschriften inzake in
komstenbelasting. 

HOOFDSTUK V. 
Bijzondere Bepalingen. 

Artikel 14. 

De a rtikelen 24, 25, 26, 28 en 29 van het 
Besluit op de Winstbelasting 1940 zijn ook 
voor de dividendbelasting van toepassing. 

Artikel 15 . 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd voorschrif
ten, noodig ter uitvoering en tot aanvulling 
van dit besluit, uit te vaardigen. 

HOOFDSTUK VI. 
Strafbepalingen. 

Artikel 16. 
(1) H ij die een aangifte , als bedoeld is bij 

artikel 5, opzettelijk onjuist of onvolledig 
doet , hij die opzettelijk een dividend-nota, 
als bedoeld is bij artikel 7, met een onjuisten 
inhoud uitreikt , en hij die bij een verzoek om 
teruggaaf ingevolge artikel 8 opzettelijk on
juiste fe iten stelt, wordt , indien daaruit na
deel voor het Rijk kan ontstaan, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden. 

(2) Artikel 30, Jeden 2 en 3, van het Be
sluit, op de Winstbelasting 1940 v inden op 
alle in het eerste lid omschreven strafbare 
feiten overeenkomstige toepassing. 

Artikel 17. 
Hij die aan den inspecteur, aan den raad 

van beroep, aan een door den inspecteur 
aangewezen ambtenaar of aan een d oor den 
voorzitter van den raad van beroep aange
wezen persoon opzettelijk een valsch of ver
valscht boek of ander geschrift overlegt of 
ter inzage aanbiedt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 



1941 

Artikel 18. 
(1) Hij die opzettelijk de hem bij artikel 

14 van dit besluit, in verband met artikel 
28 van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden. 

(2) Hij , aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van teri hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden . 

Artikel 19. 
Met geldboete van ten hoogste duizend 

gulden word t gestraft: 
10. hij die niet volledig voldoet aan een 

verplichting, opgelegd bij of krachtens een 
van de artikelen S, 6, 7 en 15; 

20. hij die niet volledig voldoet aan een 
van de verplichtingen, opgelegd bij artikel 
14 van dit besluit, in verband met artikel 25 
of artikel 29 van het Besluit op de Winst
belasting 1940. 

Artikel 20. 
(1) De bij dit besluit strafbaar gestelde 

feiten worden beschouwd als misdrijven, be
halve de feiten, strafbaar volgens artikel 19 , 
die als overtredingen worden beschouwd. 

(2) De artikelen 35, 36 en 37 van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 vinden over
eenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

Slotbepaling. 

Artikel 21. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den achtsten dag na d ien zijner 
afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als : ,.Besluit 
op de Dividendbelasting 1941". 

's-Gravenhage, 24 Juni 1941. 
De wnd S .-G. van het D ep. van Financien, 

H . PO STMA . 

( Uitgeg. 27 ]uni 194r.) 

S. S.421 

21 Juli 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart betreffende Duit
sche effecten . 

Op grond van artikel 80 van het Deviezen
besluit 1941 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Artikel 1. 

(1) De bepa lingen van dit hoofdstuk zij n 
van toepassing op in Reichsma rk, Goud
mark, Schilling, Goudschilling, Kronen (voor
malige geldsoort van Oostenrijk of van het 
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Protectoraat), Lit , Danziger Guldens, Zloty, 
Belga (Belgische Francs) , Luxemburgsche 
Francs en Fransche Francs of in goederen
waarde uitgedrukte effecten, welke door een 
natuurlijken of rechtspersoon, die binnen het 
gebied van het Duitsche Rijk (met inpegrip 
van het Protectoraat Bohemen en Mora vie), 
in den Elzas , in Lotharingen of in Luxem
burg zijn woonplaats heeft dan we! aldaar 
is gevestigd , zijn u itgegeven. 

(2) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat op door hem aan te wijzen effecten of 
groepen van effecten de bepalingen van dit 
hoofdstuk niet van toepassing zijn. 

Artikel 2 . 

Banken, bankiers en commissionnairs in 
effecten, leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam, van den Bond 
voor den Geld- en Effectenhandel in de Pro
vincie , te 's-Gravenhage, of van de Vereeni
ging van Effectenhandelaren te Rotterdam, 
zoomede de Associatie-Cassa en de Kasver
eeniging N. V. te Amsterdam, zijn verplicht 
effecten, als bedoeld in artikel 1, welke zij 
uit het buitenland of anders clan in onderling 
verkeer in het binnenland ontvangen, binnen 
een week , onder vermelding van de nummers 
der effecten, den naam en het adres van den 
eigenaar of rechthebbende, schriftelijk aan 
het Deviezeninstituut op te geven . Zij zijn 
verplicht zich de zekerheid te verschaffen , 
dat de gegevens ten aanzien van den eigenaar 
of rechthebbende juist zijn. 

Artikel 3. 
Het is aa n de in artikel 2 genoemde ban

ken, bankiers en commissionnairs in effecten, 
zoomede aan de Associatie-Cassa en de Kas
vereeniging N. V. , slechts met vergunning 
van het Deviezeninstituut geoorloofd effec
ten, als bedoeld in a rtikel 1 , welke zij uit het 
buitenland of anders dan in onderling ver
keer in het binnenland ontvangen, af te geven 
of in een ander depot over te brengen, zoo
mede over te gaan tot prestaties in verband 
met deze effecten (betaling van koopsommen 
of op onderpand er van verstrekte gelden , 
betaling van coupons of dividendbewijzen en 
dergelijke), tenzij het Deviezeninstituut voor 
de betrokken afgifte, overbrenging of be
taling een verklaring van geen bezwaar heeft 
afgegeven . 

Artikel 4. 
Met onderling verkeer in het binnenland 

is gelijkgesteld het verkeer met natuurlijke 
en rechtspersonen, die in de uitoefening van 
hun beroep of bedrijf effecten in bewaring 
plegen te nemen of in effecten plegen te han
delen of bij dezen handel als tusschenpersoon 
plegen op te treden en die binnen het gebied 
van het Duitsche R ijk dan we! in de gebieden, 
waarvoor het Duitsche deviezenrecht van 
kracht is, hun woonplaats hebben dan we! 
aldaar gevestigd zijn. 

HOOFDSTUK II. 
Artikel 5. 

(1) Coupons van in het bezette Neder
landsche gebied uitgegeven Duitsche buiten
landsche obligaties (Auslandbonds) of buiten
landsche pandbrieven (Auslandspfandbriefe) , 
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welke aan een niet-ingezetene toebehooren 
en waarvan de tegenwaarde aan het Neder
landsche betaalkantoor of den N ederland
schen trustee (Anleihetreuhiinder) is overge
maakt, moeten door het betaalkantoor of 
den trustee ten gunste van den niet-inge
zetene aan de ,,Konversionskasse fur deut
sche Auslandsschulden" te Berlijn worden 
betaald . De betaling aan de ,,Konversions
kasse fiir deutsche Auslandsschulden" wordt 
geacht volgens opdracht van den schuldenaar 
te zijn geschied, zulks met ingang van den 
dag, waarop de overmaking door het betaal
kantoor of den trustee is ontvangen. Zij heeft 
voor het betaalkantoor en den trustee be
vrij dende werking. 

(2) Ingezetenen, die coupons, als bedoeld 
in het eerste lid, aan het Nederlandsche be
taalkantoor of den Nederlandschen trustee 
ter betaling aanbieden, zijn verplicht daarbij 
te wijzen op het feit , dat de coupons aan een 
niet-ingezetene toebehooren. 

HOOFDSTUK III. 
Artikel 6. 

Het Besluit N°. 34/1941 betreffende niet 
geregistreerde Duitsche effecten en het Be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien van 24 Decem
ber 1940 (Nederlandsche Staatscourant N° . 
251) worden ingetrokken. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 Juli 1941. 

De wnd S.-G. van het Dep . van Financien, 
M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het D ep. van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD . 

(Uitgeg. 9 Aug. 1941.) 

S. S.423 

29 Juli 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van Fi
nancien, houdende wijziging en aanvul
ling van het Besluit op de Loonbelasting 
1940. 

Op grond van § l der Verorclening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Het Besluit op de Loonbelasting 1940 
(no. 224/1940) wordt gewijzigd als volgt: 

I. 
(I) Artikel 6, letter e, wordt ge'lezen : 
,,e) de uitkeering in eens, welke ingevolge 

een in artikel 5, derde lid, bedoelde aanspraak 
op toekomstige of voorwaardelijke uitkee
ringen wordt genoten, tenzij de aanspraak op 
een onder c bedoelde pensioenregeling be
rust ;". 

(2) In artikel 6, letter f, wordt de punt 
vervangen door een kommapunt. 

(3) Aan artikel 6 wordt het volgende toe
gevoegd: 
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,,g) belooningen door minderjarigen ge
noten wegens werkzaamheid in het bedrijf 
of beroep hunner ouders; 

h. uitkeeringen ingevolge binnen- of bui
tenlandsche sociale-verzekeringswetten.". 

II. 
Artikel 8 wordt gelezen: 
,, (1) Ten behoeve van de toepassing van 

de belastingtabel worden de werknemers in
ged eeld in een van de groepen I , II of III. 

(2) Onder groep I II vallen de werknemers, 
die aanspraak op kinderaftrek hebben. 

(3) Onder groep I of II vallen de werk
nemers, die geen aanspraak op kinderaftr~k 
hebben. Daarvan vallen onder groep II: 

a. de gehuwde werknemers; 
. b. de ongehuwde werknemers, die den 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; 

c. de ongehuwde werknemers, die gehuwd 
geweest zijn en uit wier huwelijk een kind is 
geboren. 

(4) Onder groep I vallen de ongehuwde 
werknemers, die niet onder groep II of III 
vallen. 

(5) Voor de toepassing van dit artikel 
worden de werknemers, die duurzaam ge
scheiden van hun echtgenoot !even , als onge
huwd aangemerkt. 

(6) De werknemer heeft aanspraak op 
kinderaftrek: 

a. voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen die minderjarig zijn 
en tot zijn huishouden be,hooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders verblijven voor 
het verkrijgen van onderwij s of voor oplei
ding voor een beroep; 

b. voor zijn eigen kinderen , die minder
jarig zijn, behooren tot het huishouden van 
zijn gewezen echtgenoot of van den echtge
noot, van wien hij duurzaam gescheiden 
leeft, en grootendeels op zijn kosten warden 
onderhouden en opgevoed; 

c. voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen die meerderjarig, 
doch nog geen vijf en twintig jaar zijn , en 
grootendeels op zijn kosten worden onder
houden en onderwijs genieten of warden op
geleid voor een beroep. 

(7) Als pleegkind van den werknemer 
wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en op
gevoed. 

(8) In afwijking van het tweede en derde 
lid wordt een werknemer die heeft nagelaten 
aan de hem in het derde lid van artikel I I 
opgelegde verplichting te voldoen, steeds aan
gemerkt in groep I van de belastingtabel te 
vallen. " . 

III. 
Artikel 10, lid 2, wordt gelezen : 
,,(2) De in het eerste lid bedoelde be

looningen van een werknemer, die tevens uit 
dezelfd e dienstbetrekking regelmatig weder
keerende belooningen geniet, mogen echter 
warden gevoegd bij het loon over het loon
tijdvak waarin zij warden uitbetaald, indien 
zulks tot gevolg heeft, dat een geringer be
drag aan Joonbelasting verschuldigd is." . 

IV. 
(1) Artikel 13, lid 3, wordt gelezen : 
,,(3) Als persoonlijke verplichtingen wor-
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den aangemerkt pensioenen benevens in
teresten van schulden, altijddurende renten, 
lij frenten en and ere verschuldigde periodieke 
uitkeeringen en verstrekkingen, een en antler 
voorzoover zij niet met een bron van inkomen 
in verband staan. Tot de persoonlijke ver
plichtingen behooren niet renten, uitkee
ringen en verstrekkingen, welke verschuldigd 
zijn aan bloed- en aanverwanten van den 
werknemer in de rechte linie en in dentweeden 
graad der zijdlinie, tenzij zij de tegenwaarde 
vormen voor een door den genieter aan den 
werknemer gedane praestatie. Tot de per
soonlijke verplichtingen behooren evenmin 
uitgaven ter zake van onderhoud van de echt
genoote, tenzij de echtgenooten duurzaam 
gescheiden !even." . 

(2) Het vierde lid van artikel 13 wordt 
het vijfde lid en het vijfde lid van dit artikel 
wordt het zesde lid. · 

(3) In artikel 13 wordt een nieuw vierde 
lid ingevoegd, luidende: 

,,(4) Mede worden als persoonlijke ver
plichtingen aangemerkt premien voor lij f
renten, voorzoover zij niet vallen onder ar
tikel 6, letter d, en per geheel kalenderjaar 
ten hoogste bedragen: 

voor een werknemer, vallende in 
groep I (artikel 8, lid 4), . . . . f 600; 

voor een werknemer, vallende in 
groep II (artikel 8 lid 3), . . • f 1200; 

voor een werknemer, vallende in 
groep III en aanspraak hebbende 
op aftrek voor niet meer dan drie 
kinderen (artikel 8, lid 6), . ... f 1500; 

voor een werknemer, vallende in 
groep III en aanspraak hebbende 
op aftrek voor meer dan drie kin-
deren (artikel 8, lid 6), . .. . . f 1800." . 

v. 
In artikel 14, lid 2, letter b, wordt na 

,,werknemer" ingevoegd: ,,<liens echtge
noote ,". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1941. 

's-Gravenhage, 29 Juli 1941. 
De wnd S. -G. van het Dep . van Financiiin, 

H . POSTMA. 

(Uitgeg. 16 Aug . 1941.) 

S. S.424 

4 Augustus 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende vrijstelling of ver
mindering van belasting bij ontblnding 
van naamlooze vennootschappen (Li
quidatiebesluit 1941). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art ikel 1. 

(1) Op den voet van de volgende artikelen 
van dit besluit wordt vrijstelling of vermin
dering van belasting verleend, indien een 

17!) 

binnen het Rijk gevestigde naamlooze ven
nootschap. 

1) na 31 December 1940, doch voordat 
na het in werking treden van dit besluit twee 
maanden verstreken zijn, is of wordt ont
boncten door een besluit van de algemeene 
vergadering van aandeelhouders , en 

2) naar d en toestand op een door haar 
gekozen tijdstip - hierna aan te duiden als 
overdrachtstijdstip - , welk tijdstip moet val
len na 31 December 1940, doch v66r den dag, 
waarop sedert het in werking treden van dit 
besluit twee maanden zullen ·zij n verstreken , 
een balans (overdrachtsbalans) zal hebben op
gemaakt, met inachtneming van de artikelen 
10 en 11 van het Besluit op de Inkomsten
belasting 1941 (N°. 105/ 1941), en 

3) onder den last van overneming van al 
haar verplicht ingen, voor zoover deze niet 
bij de vereffening zijn of worden nagekomen, 
haar gezamenlijke bezittingen en belangen, 
welke na deze nakoming zijn overgebleven 
of zullen zijn overgebleven, heeft overge
dragen of overdraagt aan een firma . 

(2) Onder ,,firma" wordt in dit besluit 
zoowel verstaan een vennootschap onder 
firma of een commanditaire vennootschap, 
waarvan de vennooten natuurlijke personen 
zijn , die op het overdrachtstijdstip aandeel
houder van de naamlooze vennootschap 
waren, als degene, die op het overdrachts
tijdstip eenig aandeelhouder van de naam
looze vennootschap was en op wien haar be
zittingen en belangen voor bedrijfsdoeleinden 
overgaan. 

(3) Onder ,,overdragen" wordt in dit be
sluit mede verstaan de uitkeering van de ge
zamenlijke overblijvende bezittingen eener 
ontbonden naamlooze vennootschap aan de 
gezamenlijke aandeelhouders, indien dezen 
die bezittingen voor bedrijfsdoeleinden ver
werven. 

Artikel 2. 

(1) Voor de heffing van de winstbelasting 
wordt de naamlooze vennootschap geacht 
onmiddellijk v66r het overdrachtstijdstip te 
zijn ontbonden en vereffend, behoudens wat 
de betaling van de winstbelasting betreft. 
Het bedrag van de liquidatie-uitkeering 
wordt hierbij gesteld op het bedrag van het 
zuiver vermogen volgens d e overdrachts
balans. In deze balans wordt de winstbelas
ting, voor zoover zij betrekking heeft op de 
winst over het tijdvak , dat met het over
drachtstijdstip eindigt, afzonderlijk onder de 
passiva opgenomen ; zij wordt echter bij de 
berekening van het zuiver vermogen niet in 
mindering van het bedrag der activa ge
bracht. De volgens artikel 41 van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 (N°. 83/1940) 
verschuldigde belasting wordt, evenals de 
nog onbetaalde winstbelasting over vorige 
jaren, onder de aftrekbare passiva opgeno
men. Tot deze passiva behoort ook het ge
schatte bedrag van de vermoedelijke liqui
datiekosten . 

(2) De winstbelasting over het tijdvak, 
dat met het overdrachtstijdstip eindigt, met 
inbegrip van de belasting, naar artikel 41 
van het Beslui t op de Winstbelasting 1940 
verschuldigd, wordt geheven volgens de bij 
het in werking treden van het tegenwoordige 
besluit geldende tarieven . 



Artikel 3. 
(1) Voor de hefting van de inkomstenbe

lasting, de dividendbelasting en de commis
sarissenbelasting wordt de naamlooze ven
nootschap geacht onmiddellijk v66r het over
drachtstijdstip te zijn ontbonden en ver
effend, en in elk opzicht te zijn opgevolgd 
door de firma. De liquidatie-uitkeeringen zijn 
van de inkomstenbelasting en van de divi
dendbelasting vrijgesteld. 

(2) Voor het bepalen van de winst van 
de firma worden het uit de naamlooze ven
nootschap overgegane zuiver vermogen en 
de afzonderlijke activa en passiva in aan
merking genomen volgens de overdrachts
balans. Hierbij wordt de totale in het passief 
op genomen winstbelasting bij de berekening 
van het zuiver vermogen in mindering ge
bracht. 

(3) Commissarissenbelasting, in strijd met 
lid 1 geheven, wordt aan den commissaris 
teruggegeven. 

Artikel 4. 
(1) Leveringen en diensten, door de naam

looze vennootschap ter zake van haar ver
effening verricht aan of jegens de firma, zijn 
van de omzetbelasting vrijgesteld, voor zoo
ver zij v66r 1 Maart 1942 plaats vinden. 

(2) Indien, als gevolg van de in artikel 1, 
lid 1 , onder 3, bedoelde overdracht voor 
1 Maart 1942 onroerende zaken door de 
firma worden verkregen, is geen evenredig 
registratierecht en g~en waard~vermeerde
ringsbelasting verschuldigd . Alsdan wordt 
voor de hefting van die belastingen een ver
krij ging van die onroerende zaken door de 
naamlooze vennootschap aangemerkt als een 
verkrijging door de firma. 

(3) Over winstuitkeeringen van de ven
nootschap wordt geen superdividendbelii.s
ting krachtens het Besluit op de Dividend
beperking 1941 (N°. 170/1941) geheven. 

(4) De inspecteur is bevoegd de in de 
leden 1 en 2 gestelde termijnen te verlengen . 

Artikel 5. 
(1) De artikelen 2, 3 en 4 zijn slechts van 

toepassing, indien : 
1) de v ennooten in het vermogen der 

firma op het overdrachtstijdstip of bij het 
latere totstandkomen van de firma gerech
tigd zijn in verhouding tot hun aandeelen
bezit 1n de naamlooze vennootschap op het 
overdrachtstijdstip ; 

2) de vereffenaars der naamlooze ven
nootschap binnen twee weken na het ont
bindingsbesluit - of, indien het ontbinaings
besluit v66r het in werking treden van dit 
besluit is genomen binnen twee weken na dat 
in werking treden - bij den inspecteur een 
verklaring hebben ingediend, vermeldende: 

a) den datum van het ontbindingsbesluit; 
b) het overdrachtstijdstip ; 
c. de namen en adressen van hen, die bij 

het overdrachtstijdstip aandeelhouder waren, 
met vermelding van de grootte van ieders 
belang bij het geplaatste en het nominaal ge
storte kapitaal; 

d) de namen en adressen van hen, die op 
het overdrachtstijdstip houder van een of 
meer winstbewijzen waren, met vermelding 
va n het aantal winstbewijzen, waarvan zij 
houder waren; 
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3) de vereffenaars, indien het overdrachts
tijdstip voor het in werking treden van dit 
besluit valt, binnen drie maanden na het in 
werking treden van dit besluit, en overigens 
binnen drie maanden na het overdrachts
tijdstip, de aangiften voor de winstbelasting 
doen, zoowel voor het tijdvak dat met het 
overdrachtstijdstip eindigt, als over vorige 
jaren voor zoover deze aangiften nog niet 
mochten zijn geschied; 

4) de vereffenaars binnen den ond.er 3) 
gestelden termijn bij den inspecteur een ge
waarmerkt afschrift indienen van de over
drachtsbalans, en we! in zoovele exemplaren 
als het aantal firmanten in de firma bedraagt. 

(2) De in lid 1, onder 3 en 4, gestelde ter
mijnen kunnen door den inspecteur worden 
verlengd. 

Artikel 6. 
Met de overdracht op een firma op d en 

voet van artikel 1, lid 1, onder 3, in verband 
met artikel 1, leden 2 en 3, wordt gelijkge
steld elke andere bij de vereffening plaats 
vindende overgang van het vermogen van 
een naamlooze vennootschap op haar ge
zamenlijke of a fzonderlijke aandeelhouders, 
met dien verstande, dat artikel 3, lid 2, 
buiten toepassing blijft. 

Artikel 7. 
Treedt binnen twee jaar na het in werking 

treden van dit besluit bij de firma, bedoeld 
bij artikel 1 , lid 2, een vennoot toe die niet 
een natuurlijk persoon is, dan kan de be
Iasting, waarvan de hefting ingevolge dit be
sluit achterwege is gebleven, a lsnog worden 
geheven. 

Artikel 8 . 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

,.de inspecteur" wordt daaronder verstaan 
de inspecteur der directe belastingen of de 
inspecteur der registratie, binnen wiens 
dienstkdng de naamlooze vennootschap op 
het overdrachtstijdstip gevestigd was in den 
zin van artikel 1 I van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940. 

Artikel 9. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd nadere voor
schriften, noodig tot aanvulling en ter uit
voering van dit besluit, uit te vaardigen. 

Artikel ro. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner a fkondiging. 
(2) Het wordt aangehaa ld als ,.Liqui

datiebesluit 194,". 
' s-Gravenhage, 4 Augustus 1941. 

De wnd S .-G .' van het D ep. van Financiiin, 
H . POSTMA. 

(Uitgeg. 30 Aug. 194 I. ) 

S. S.425 

9 Augutsus 1941. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van ae Departementen 
van Financien en van Binnenlandsche 
Zaken betreffende de Vermogensbelas
ting-en de Verdedigingsbelasting I. 

Op grond van § I der Verordening N° . 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Iandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In de Wet op de Vermogensbelasting 1892 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

I. 
Artikel 10 wordt gelezen : 
,,De belasting bedraagt f 2.50 voor elk 

geheel bedrag van f 500, dat in het zuiver 
vermogen is begrepen. 

Ten aanzien van binnen het Rijk wonende 
natuurlijke personen wordt echter het zuiver 
vermogen verminderd: 

10. voor ongehuwden, niet vallende onder 
2° , alsmede voor gehuwden, die van tafel en 
bed gescheiden zijn , en voor gehuwden te 
wier aa'lzien het laatste lid van artikel 9ter 
niet van toepassing is, omdat de andere echt
genoot niet binnen het Rijk woont, met 
f 7500; 

20. voor gehuwden, niet vallende onder 
1° , alsmede voor weduwnaars en weduwen, 
die bij den dood van hun echtgenoot niet 
vielen onder 1° , met f 15,000; 

3° . voor ieder kind, waarvoor de belas
tingplichtige aanspraak op kinderaftrek 
heeft , met f 7500. 

De vermindering volgens het vorige lid 
wordt verhoogd met f 7500 voor den belas
tingplichtige, die hetzij den leeftijd van 
60 jaar heeft bereikt, hetzij vermoedelijk in 
de eerstkomende drie jaren geen of nagenoeg 
geen inkomsten uit arbeid zal kunnen ver
werven, indien tevens zijn zuiver vermogen 
minder dan f 75,000 en zijn zuiver inkomen, 
berekend volgens het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941, over het afgeloopen ka
lenderjaar, minder dan f 2500 heeft bedragen. 
lngeval de binnen het Rijk wonende, niet 
van tafel en bed gescheiden echtgenoote van 
den belastingplichtige zijn kostwinster ge
weest is, wordt de verhooging van d e ver
mindering ook dan toegekend , indien de 
echtgenoote den leeftijd van 60 jaar heeft 
bereikt of vermoedelijk in de eerstkomende 
drie jaren geen of nagenoeg geen inkomsten 
uit arbeid zal kunnen verwerven. 

De belastingplichtige heeft aanspraak op 
kinderaftrek: 

1° . voor ieder eigen of aangehuwd kind 
of pleegkind, dat minderjarig is en tot zijn 
huishouden behoort of m et zijn toestemming 
tijdelijk elders verblijft voor het verkrijgen 
van onderwijs of voor opleiding voor een 
beroep ; 

2° . voor ieder eigen kind, dat minderjarig 
is, behoort tot het huishouden van zijn ge
wezen echtgenoot of van den echtgenoot, 
van wien hij van tafel en bed gescheiden is, 
en dat grootendeels op zijn kosten wordt 
onderhouden en opgevoed; 

3°. voor ieder eigen of aangehuwd k ind 
of pleegkind, dat meerderjarig, doch nog 
geen 25 jaar is, en grootendeels op zijn kosten 
wordt onderhouden en onderwijs geniet of 
wordt opgeleid voor een beroep . 

Geen aanspraak op kinderaftrek bestaat 
voor een kind of pleegkind, dat zelf in deze 
belasting wordt aangeslagen. 

Als pleegkind van den belastingplichtige 
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wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opge
voed. 

De vermindering volgens de vorige leden 
van dit artikel wordt bepaald naar den toe
stand bij den aanvang van het belastingjaar 
of bij den aanvang van belastingplichtigheid 
in den loop van dat jaar." 

II. 
Artikel II wordt gelezen: 
,,Het belastingjaar valt met het kalender

jaar samen. 
Van hen die in den loop van het belasting

jaar belastingplichtig worden, wordt de be
lasting s lechts geheven voor zooveel twaalfde 
gedeelten als er nog geheele maanden in het 
belastingjaar over zijn." 

III. 
Artikel 16, vijfde lid , wordt gelezen: 
,,Hij te wiens aanzien geen bepalingen zijn 

gemaakt als bedoeld zijn in artikel 52bis en 
die, hoewel voor een aanslag in aanmerking 
komende, twee maanden na den aanvang 
van het belastingjaar of na den aanvang van 
zijn belastingplicht in den loop van het be
lastingjaar, geen aan-giftebiljet heeft ont
vangen , is verplicht, binnen 20 dagen- aan
gifte van zijn vermogen te doen op de wijze 
bij dit artikel bepaald, tot welk einde bil
jetten kosteloos verkrijgbaar zijn bij den 
inspecteur." 

Artikel 2 . 

(1) Het bij artikel 1 bepaalde geldt eerst 
met betrekking tot de heffing van belasting 
over tijdvakken, welke met of na 1 Mei 1941 
aanvangen. 

(2) In het kalenderjaar 1941 begint het 
belastingjaar met 1 Mei en eindigt het met 
31 December. 

(3) Van hen, die op 1 Mei 1941 belasting
plichtig waren, wordt de belasting over het 
met dezen dag aangevangen belastingjaar 
slechts geheven voor acht twaalfden . 

(4) Voor het belastingjaar 1941 vangt de 
in het vijfde lid van artikel 16 der Wet op 
de Vermogensbelasting 1892 opgelegde ver
plichting tot het doen van aangifte van ver
mogen niet aan, voordat twee maanden na 
de afkondiging van dit besluit zijn ver
streken. 

Artikel 3. 
De tot dusver geheven opcenten op de 

vermogensbelasting, alsmede de verdedigings
belasting I, worden over de belastingjaren, 
aanvangende met of na 1 Mei 1941, niet meer 
geheven. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd : 
1°. voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit besluit , uit te vaar
digen; 

2° . onder buitengewone omstandigheden 
inzake de bepaling van de waarde van be
zittingen voorschriften uit te vaardigen, 
welke afwijken van hetgeen in artikel 7 der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 is be
paald. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 
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zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 Mei 1941 . 

's-Gravenbage, 9 Augustus 1941. 
De wnd S.-G. van het Dep. van Financien , 

H . POSTMA . 

De S.-.G. van het Dep. van. Binn. Zaken , 
K. -J . FREDERlKS. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1941.) 

S. S.426 

28 Augustus 1941. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Binnen
Jandscbe Zaken ter voorkoming van 
dubbele belasting op bet gebied der 
directe belastingen met betrekking tot 
bet Duitscbe Rijk, met inbegrip van bet 
protectoraat Bobemen en Moravie. 

Op grond van § 1 der Verordening n°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening n°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette N eder
landscbe gebied, wordt, in aansluiting aan 
de voorscbriften, voorkomende in de ver
ordening van de Duitscbe Rijksministers van 
Financien en van Binnenlandscbe Zaken van 
16 Augustus 1941, bet volgende bepaald: 

Artikel 1. 

Belastingplicbtigen, die bun woonplaats 
of, bij gebreke van die, bun gewoon verblijf 
in Nederland bebben, zonder een woonplaats 
te bebben in bet Duitscbe Rijk, met inbegrip 
van bet protectoraat Bobemen en Moravie, 
worden van de directe belastingen vrijge
steld: 

I. voor bun in bet Duitscbe Rijk, met 
inbegrip van bet protectoraat Bobemen en 
Moravie, gelegen onroerend vermogen en 
voor de inkomsten daaruit; 

2. voor bun in bet Duitscbe Rijk, met 
inbegrip van bet protectoraat Bobemen en 
Moravie, in stand gebouden bedrijfsinricb
tingen en voor de inkomsten daaruit; 

3. voor bet bedrijf van zeescbeepvaart-, 
binnenscbeepvaart- en lucbtvaartonderne
mingen en voor de inkomsten daaruit, indien 
de plaats, waar de lei ding van oe onderneming 
zetelt, zicb bevindt in bet Duitscbe Rijk, met 
inbegrip van bet protectoraat Bobemen en 
Moravie; 

4. voor de inkomsten uit wetenscbappe
lij-ken arbeid, uit arbeid van kunstenaars en 
scbrijvers, uit werkzaambeden op bet gebied 
van onderwijs of opvoeding, uit beroepswerk
zaambeden van geneesbeeren, advocaten, 
arcbitecten, ingenieurs en uit de uitoefening 
van andere vrije beroepen, voor zooveel de 
uitoefening van de beroepswerkzaambeden 
in bet Duitscbe Rijk , met inbegrip van bet 
protectoraat Bohemen en Moravie, van een 
vast middelpunt uit plaats vindt, en voor 
bet vermogen dat gewijd is aan de van dit 
middelpunt uit plaats vindende werkzaam
beden; 

s. voor de vergoedingen voor bun werk
zaambeden als commissaris, indien de plaats, 
waar de leiding zetelt van de onderneming, 
die de vergoedingen toekent, zicb bevindt in 
bet Duitscbe Rijk, met inbegrip van bet 
protectoraat Bobemen en Mora vie; 
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6. voor bun uit Duitscbe openbare kassen, 
met inbegrip van de openbare kass_c:n van bet 
protectoraat Bobemen en Morav,fe, te be
talen regelmatig wederkeerende uitkeeringen 
of ondersteuningen, welke in verband met 
een tegenwoordige of vroegere· dienst- of 
arbeidsverrichting worden toegekend (be
zoldigingen, pensioenen, wacbtgelden, uit
keeringen tot onderboud, loonen en derge
lijke); 

7. voor bun andere inkomsten uit niet
zelfstandigen arbeid, welke in bet Duitscbe 
Rijk , met inbegrip van bet protectoraat Bo
bemen en Moravie, verricbt wordt of ver
ricbt geworden is, tenzij bet betreft : 

a. personen, die dienst doen op verkeers
middelen, welke bet internationaal verkeer 
onderbouden; 

b. personen, die ter zake van de uitoefe
ning van bun betrekking slecbts voorbij
gaand in bet Duitscbe R ijk, met inbegrip van 
bet protectoraat Bobemen en Moravie, ver
blijven en bun belooning uitsluitend ont
vangen van bun in Nederland wonenden 
werkgever; 

8. voor bun deelgerecbtigdheid in een 
bandelsbedrijf als vennoot bij wege van ge!d
scbieting en voor de inkomsten daaruit, in
dien de zetel van de onderneming en de 
p!aats, waaruit zij wordt ge!eid, zicb bevindt 
in bet Duitscbe Rijk , met inbegrip van bet 
protectoraat Bobemen en Moravie; 

9. voor bun bypotbeken ,,Grundscbul
den" , ,,Rentenscbulden" en andere vorde
ringen of rechten, welke middellijk of on
middellijk zijn verzekerd door in bet Duit
scbe Rijk, met inbegrip van bet protectoraat 
Bobemen en Moravie, gelegen onroerende 
goederen of door op deze goederen gevestigde 
recbten, welke met onroerend goed worden 
gelijkgesteld, en voor de inkomsten daaruit. 
Uitgezonderd zijn leeningen en vorderingen, 
waarvoor obligaties zijn uitgegeven. 

Artikel 2. 

Belastingplichtigen, die bun woonplaats 
of, bij gebreke van die, bun gewoon verblijf 
in bet Duitscbe Rijk, met inbegrip van bet 
protectoraat Bobemen en Moravie, bebben 
zonder een woonplaats te bebben in Neder
Jand, worden in de directe belastingen slecbts 
betrokken: 

I. voor bun in Nederland gelegen on
roerend vermogen en voor de inkomsten 
daaruit; 

2. voor bun in Nederland in stand ge
bouden bedrijfsinricbtingen en voor de in
komsten daaruit . Indien bedrijfsinricbtingen 
van dezelfde onderneming zoowel in N eder
land als in bet Duitsche Rijk, met inbegrip 
van bet protectoraat Bobemen en Moravie, 
aanwezig zijn, zal de belastingplicbtige in de 
belastingen slecbts worden betrokken naar 
mate van het bedrijf, dat van de binnen
landscbe bedrijfsinrichting uit plaats vindt; 

3. voor bet bedrijf van zeescbeepvaart-, 
binnenscbeepvaart- en lucbtvaartonderne
mingen en voor de inkomsten daaruit, indien 
de plaats, waar de leiding van de onderneming 
zetelt , zicb in Nederland bevindt; 

4. voor de inkomsten uit wetenscbappe
lijken arbeid, uit arbeid van kunstenaars en 
scbrijvers, uit werkzaambeden op bet gebied 
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van onderwijs of opvoeding, uit beroepswerk
zaamheden van geneesheeren, advocaten, ar
chitecten, ingenieurs en uit de uitoefenjng 
van andere vrije beroepen, voor zoover de 
uitoefening van de beroepswerkzaamheden 
in Nederland van een vast middelpunt uit 
plaats vindt, en voor het vermogen, dat ge
wijd is aan de van dit middelpunt uit plaats 
vindende werkzaamheden ; 

5- voor de vergoedingen voor hun werk
zaamheden als commissaris, indien de plaats, 
waar de leiding zetelt van de onderneming, 
welke de vergoeding toekent, zich bevindt in 
Nederland ; 

6. voor hun uit Nederlandsche openbare 
kassen of door het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds te betalen regelmatig weder
keerende uitkeeringen of ondersteuningen 
welke in verband met een tegenwoordige of 
vroegere dienst- of arbeidsverrichting worden 
toegekend (bezoldigingen, pensioenen, wacht
gelden, uitkeeringen tot onderhoud, loonen 
en dergelijke); 

7. voor hun andere inkomsten van niet 
zelfstandigen arbeid, weike in N ederland 
verricht wordt of verricht geworden is, tenzij 
het betreft: 

a. personen, die dienst doen op verkeers
middelen, welke het internationaal verkeer 
onderhouden; 

b. personen, die ter zake van de uitoefe
ning van hun l;>etrekking slechts voorbij
gaand in Nederland verblijven en hun be
looning uitsluitend ontvangen van hun in het 
Duitsche Riik, m~t inbegrip van het protec
toraat Bohemen en Moravie, wonenden 
werkgever; 

8. voor hun deelgerechtigdheid in een 
handelsbedrijf als vennoot bij wege van geld
schieting en voor de inkomsten daaruit, in
dien de zetel van de onderneming of de 
plaats, waaruit zij wordt geleid, zich in Ne
derland bevindt; 

9. voor hun hypotheken en andere vorde
ringen of rechten, welke middellijk of on
middellijk zijn verzekerd door in Nederland 
gelegen onroerende goederen of door rechten, 
welke met daar gelegen onroerend goed wor
den gelijkgesteld, en voor de inkomsten daar
uit. Uitgezonderd zijn leeningen en vorde
ringen, waarvoor obligaties zijn uitgegeven; 

10. voor hun andere inkomsten uit roe
rend kapitaal, voor zoover te dien opzichte 
een heffing bij wijze van inhouding plaats 
vindt. 

Artikel 3. 
(1) Belastingplichtigen in den zin van dit 

besluit zijn natuurlijke personen, die de 
Nederlandsche nationaliteit of de Duitsche 
nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van 
het proteotoraat Bohemen en Moravie. 

(2) Dit besluit vindt op andere dan na
tuurlijke personen overeenkomstige toepas
sing. Niet de woonplaats, doch de plaats, 
waar de leiding zetelt , is in dezen beslissend. 

Artikel 4. 
(1) Een woonplaats in den zin van dit 

besluit heeft iemand daar, waar hij een 
wooing heeft onder omstandigheden, waaruit 
valt af te Jeiden, dat hij die woning zal blijven 
houden en gebruiken. 

(2) Voor de schippers en de scheepsbe-
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manning, die uitsluitend aan boord wonen, 
wordt de woonplaats geacht zich te bevinden 
in den staat, welks nationaliteit zij bezitten. 

(3) Heeft de belastingplichtige een woon
plaats in N ederland en in het Duitsche Rijk , 
met inbegrip van het protectoraat Bohemen 
en Moravie, dan zijn te zijnen aanzien, in
dien hij de Nederlandsche nationaliteit bezit , 
de bepalingen van artikel 1, indien hij de 
Duitsche nationaliteit bezit of onderdaan is 
van het protectoraat Bohemen en Moravie, 
de bepalingen van artikel 2 toepasselijk. 

(4) Een gewoon verblijf in den zin van dit 
besluit heeft iemand daar, waar hij verblijft 
onder omstandigheden , welke er op wijzen, 
dat hij op die plaats of in dat land niet slechts 
tijdelijk vertoeft . 

Artikel 5. 
(1) Als bedrijfsinrichting in den zin van 

dit besluit wordt beschouwd een duurzame 
inrichting van een onderneming, waarin de 
werkzaamheden van deze onderneming ge
heel of ten deele wcrden uitgeoefend. Als be,
drij fsinrichtingen word en aangemerkt: de be~ 
drijfsleiding; bijkantoren en filialen; fabrie
ken en werkplaatsen; in- en verkooplokalen; 
magazijnen en andere handelsinrichtingen, 
welke het karakter van een duurzame be
drijfsinrichting hebben, alsmede vaste ver
tegenwoordigingen. 

(2) Een bedrijfsinrichting wordt niet aan
wezig geacht: · 

1 . ingeval zakenrelaties worden onder
houden uitsluitend door een volkomen onaf
hankelijk vertegenwoordiger; 

2. ingeval een vertegenwoordiger (agent) 
gebezigd wordt, die wel is waar voortdurend 
voor een onderneming werkzaam is, doch uit
sluitend als tusschenpersoon optreedt, zonder 
tot het afsluiten van zaken voor de onder
neming gevolmachtigd te zijn. Dit geldt ook 
dan, indien de tusschenpersoon voor even
tueele spoedafleveringen een voorraad van de 
onderneming houdt; 

3. ingeval slechts een voorraad van goe
deren in commissie wordt gehouden; 

4. bij bouwwerken, ook indien de uit
voering twaalf maanden heeft overschreden 
of, naar het zich Jaat aanzien, zal over
schrijden . 

Artikel 6. 
(1) Als directe belastingen in den zin van 

dit besluit worden aangemerkt : 
de inkomstenbelasting ; 
de gemeentefondsbelasting; 
de ioonbelasting ; 
de dividendbelasting; 
de winstbelasting; 
de vermogensbelasting ; 
de verdedigingsbelasting I ; 
de commissarissenbelasting ; 
de couponbelasting ; 
de grondbelasting ; 
de gemeentelijke belastingen, welke ge

noemd zijn in de artikelen 279, 280, 281 en 
282 der Gemeentewet. 

(2) De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 , 
wordt, voor zooveel de belastingen naar het 
inkomen betreft, op de volgende wijze ver
leend: de belasting naar het zuiver ink omen 
wordt verminderd met de belasting, ' welke 
- kinderaftrek buiten beschouwing gelaten 



- verschuldigd zou zijn geweest, indien het 
zuiver inkomen had bestaan uit het gezamen
lijk bedrag van de zuivere opbrengsten van 
de in artikel r bedoelde bronnen van in
komen. 

(3) De belasting, waarvan is aangetoond, 
dat zij in het Duitsche Rijk door inhouding 
op de opbrengst van vermogen is betaald 
voor inkomsten uit roerend kapitaal, welke 
niet reeds vallen onder artikel r, wordt ver
rekend met :ie belasting naar het zuiver in- · 
k omen en met de winstbelasting. Met betrek
king tot de verrekening van de in het pro
tectoraat Bohemen en Moravie door inhou
ding op de opbrengst van vermogen betaalde 
belastingen geeft de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien bijzondere 
voorschriften. 

(4) Met betrekking tot de belastingen 
naar het vermogen over het belastingjaar 
r940/4r en over vroegere belastingjaren geeft 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien de noodige voorschriften om
trent de wijze, waarop de vrijstelling, be
doeld in artikel r , zal worden verleend. 

Artikel 7 . 
Dit besluit vindt toepassing op de belas

tingen, welke over den tijd van r Januari 
r940 af geheven worden, en op aangehouden 
belastingaangelegenheden , waaromtrent nog 
niet een beslissing is genomen, welke in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

Artikel 8 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 28 Augustus r941. 

De wnd S.-.G. van het Dep . van Financien, 
H . POSTMA . 

De S .-.G. van het Dep. van Binn . Zaken, 
K. ] . FRED ERIKS. 

(Uitgeg . 30 Aug. 1941.) 

S. S.428 

21 October 1941 . BESL UIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Justitie betref
fende de circulatie van niet-geautori
seerde betaalmiddelen. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wprdt bepaald: 

Artikel r. 
(r) Het is verboden zonder toestemming 

van den Secretaris-Generaal van het De
parteme·nt van Fjnancien hulpgeld aan te 
maken, uit te geven, aan te nemen of door 
te geven. 

(2) Onder hulpgeld wordt alles verstaan , 
wat bestemd of geschikt is in een min of meer 
beperkten kring van personen als betaal
middel te worden gebezigd, in het bijzonder 
penningen, bonnen, betaalzegels, spaarzegels, 
en andere voorwerpen met gelijke func!ie. 

Artikel 2 , 

(r) Hij die in strijd handelt met het be-
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paalde in artikel r, lid r, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste vijf duizend 
gulden. 

(2) Indien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen. 

(3) De in lid r genoemde strafbare feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 3. 
(1) Hulpgeld, hetwelk op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit besluit in omloop 
is, kan b innen een maand na dit tijdstip aan 
de uitgevers ter inwisseling worden aange
boden. 

(2) De uitgevers zijn verplicht uiterlijk 
drie maanden na de aanbieding tot inwissse
ling over te gaan. 

Art ikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 2r October r941. 

De wnd S.-G. van het Dep . van Financien, 
M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S.-G. van het Dep . van Justitie, 
SCHRIEKE. 

( Uitgeg. 10 Nov . 1941.) 

S. S.429 

12 December 1941 . BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financien en van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart tot intrekking van 
het Deviezenbesluit I . 

Ingevolge artikel 80 van het Deviezenbe
sluit r94r en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaa.ld: 

Artikel r . 
Het Deviezenbesluit I (N°. 67/r940), zoo

als dit is gewijzigd bij Besluit N° . 207/ r940, 
wordt ingetrokken. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, r2 December r94r. 
De wnd S .-G. van het Dep . van Financien , 

M. M. ROST VAN TONNINGEN. 

De S .-G. van het Dep . van Handel, Nij ver
heid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD . 

(Uitgeg. 20 D ec . r94r.) 

S. S.703 

5 April 1941. · BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet r939 (distributie 
van melk) . 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
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1939 (Staatsblad N°. 633) en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 _der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Al dan niet ontroomde melk, alsmede 

chocolademelk in den zin van het Melkbe
sluit 1929 ((Staatsblaf N°. 72), worden aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel I noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3 . 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage , 5 April 1941. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw en 
Vissch erij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 9 April 1941.) 

S. S.704 

23 April 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1929 (distributie 
van aardappelen) . 

lngevolge artikel 4 van de Distributie
wet 1939 (Staatsblad N° . 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel 1. 

Alle soorten aardappelen worden aange
wezen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Dist ributiewet 1939, 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noodige 
voorschriften worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 April 1941. 

De S .-G . van het Dep. van Landbouw en 
Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD, 

(Uitgeg. 26 April 1941.) 

S. S.750 A 

15 Augustus 1941 . BESL UIT van den Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nornische Zaken en van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financien en van Justitie betreffende 
de dividendbeperking (Besluit op de 
Dividendbeperking 1941). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
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2 en 3 der Verordening N° . 3/ 1940, van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Dividendbeperking. 

Artikel r. 
(1) Vennootschappen zijn verplicht haar 

uitdeelingen te beperken: 
1) tot 6 ten honderd van het gestorte 

aandeelenkapitaal, indien de vennootschap 
over het laatste boekjaar, dat niet onder de 
bepalingen van dit besluit valt, 6 ten honderd 
of minder dividend heeft vastgesteld; 

2) tot het percentage van het gestorte 
aandeelenkapitaal, dat over het laatste boek
jaar, dat niet onder de bepalingen van dit 
besluit valt , als dividend is vastgesteld, in
dien de vennootschap over dat boekjaar 
meer dan 6 ten honderd dividend heeft vast
gesteld . 

(2) lngeval herkapitalisatie op den voet 
van Hoofdstuk II heeft plaats gevonden, 
mag het totale bedrag der uitdeelingen niet 
grooter zijn, dan het bedrag, dat ingevolge 
het eerste lid uitgedeeld had mogen worden, 
indien herkapitalisatie niet had plaats ge
vonden. 

Artikel 2. 

(1) Van vennootschappen, welke over 
eenig boekjaar meer dan 6 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal uitdeelen, 
wordt onder den naam van superdividend
belasting naar den maatstaf van het super
dividend een belasting geheven. 

(2) Onder superdividend wordt verstaan 
het bedrag, waarmede een uitdeeling 6 ten 
honderd van het gestorte aandeelenkapitaal 
te boven gaat. 

(3) Voor de winstbepaling ingevolge ar
tikel 5 van het Besluit op de Winstbelasting 
1940 (N°. 83/ 1940) geldt de super-dividend
belasting als een uitdeeling aan deelgerech
tigden in de winst . 

Artikel 3. 
(1) De superdividendbelasting bedraagt 

bij een uitdeeling van meer dan : 
6, doch niet minder dan 7 ten honderd 

van het gestorte aandeelenkapitaal, 
50 ten honderd van het superdividend; 

7, doch niet meer dan 8 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 
100 ten honderd van het superd ividend; 

8, doch niet meer dan 9 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 
250 ten honderd van het superdividend ; 

9, <loch niet meer dan 10 ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 
300 ten honderd van het superdividend; 

10 , doch n iet meer dan I I ten honderd van 
het gestorte aandeelenkapitaal, 
350 ten honderd van het superdividend; 

1 I ten honderd of meer van het gestorte 
aandeelenkapitaal, , .. 400 ten hon-
derd van het superdividend . 

(2) Voor een vennootschap, welke niet 
meer dan 8 ten honderd van het gestorte 
aandeelenkapitaal uitdeelt en welke over de 
laatste drie boekjaren, welke niet onder de 
bepalingen van dit besluit vallen, gemiddeld 
meer dan 7 ten honderd van het gestorte aan-



177 

deelenkapitaal uitgedeeld beeft, bedraagt de 
belastin g slecbts 50 ten bonderd van bet 
superdividend. 

Artikel 4 . 

( 1) De grondslag voor de berekening van 
de superdividendbelasting wordt gevormd 
door de uitdee!ingen over een boekjaar. 

(2) De belasting wordt voor de eerste 
maal gebeven over bet boekjaar, dat op 
31 December 1940 eindigt of op dat tijdstip 
loopende is. 

(3) Indien uitdeelingen van meer dan 6 
ten bonderd van bet gestorte aandeelen
kapitaal v66r bet in werking treden van <lit 
besluit zijn vastgesteld, wordt de superdivi
dendbelasting, voor zoover bet die uitdee
lingen betreft, slecbts voor de belft gebeven. 
V ennootscbappen zijn van deze verminderde 
superdividendbelasting vrijgesteld, voor zoo
ver zij met terug~erkende kracbt to_t bet 
einde van bet boekiaar, waarover de mtdee
lingen werden vastgesteld , tot berkapitali
satie op den voet van Hoofdstuk II besloten 
bebben en voor zoover de uitdeelingen niet 
meer dan 6 ten bonderd van bet gestorte 
aandeelenkapitaal na de berkapitalisatie be
dragen. 

Artikel 5. 

Uitdeelingen in den zin van dit besluit zijn 
alle voordeelen - met uitzondering van die 
bij berkapitalisatie op den voet van Hoofd
stuk II - welke een vennootschap aan baar 
aandeelbouders op grond van bet door dezen 
gestorte aandeelenkapitaal per aandeel toe
kent. 

Artikel 6. 

(1) De superdividendbelasting wordt ge
beven, zoodra een besluit tot uitdeeling ge
nomen is. 

(2) Indien tot meer dan een uitdeeling 
over eenig boekjaar wordt besloten, wordt de 
superdividendbelasting na ieder volgend be
sluit, op grond van de dan in totaal plaats 
gevonden bebbende uitdeelingen over b_et 
boekjaar, opnieuw bere~end. De van mt
deelingen over bet boekiaar reeds gebeven 
superdividendbelasting wordt daar_bi) in aan
merking genomen . Mocbt superd1v1dendbe
lasting ingevolge artikel 4, lid 3, zin 1 , van 
<lit besluit voor de belft zijn gebeven, dan 
wordt bet bedrag in aanmerking genomen, 
dat zonder die vermindering zou zijn ge
beven. 

(3) Indien een beslu~t betr~ffend_e de 
winstverdeeling over eemg boekiaar 1s ge
nomen, worden - in afwijking van artikel 4, 
lid 1 - latere uitdeelingen over datzelfde 
boekjaar als uitdeelingen bescbouwd over 
bet boekjaar, waarin ze worden vastgesteld. 

Artikel 7. 

(1) Vennootscbappen __ in den z_in van dit 
besluit zijn binnen bet R11k gevesbgde n_aa~
looze vennootscbappen en command1ta1re 
vennootscbappen op aandeelen, waarvan bet 
aandeelenkapitaal vijfbonderdduizend gulden 
of meer bedraagt. . 

(2) Of een vennootscbap binnen ~et RiJk 
is gevestigd wordt naar de omstand1gbeden 
beoordeeld. 

!.,. en S. 1940. 
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HOOFDSUK II. 

Herkapitalisatie. 

Artikel 8. 
(1) Vennootscbappen kunnen slecbts met 

inacbtneming van de bepalingen van <lit 
boofdstuk baar aandeelenkapitaal door ver
booging berzien. 

(2) Zij kunnen bet aandeelenkapitaal ver
boogen: 

1) met bet bedrag, waarmede de zicbt
bare reserves, voorkomende op de door de 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
goedgekeurde balans, op bet in artikel 39 
van bet Besluit op de Winstbelasting 1940 
bedoelde overgangstijdstip 10 ten bonderd 
van bet aandeelenkapitaal overtreffen. 

De zicbtbare reserves worden verlaagd met 
de op de balans voorkomende verliessaldi en 
verhoogd met de op de balans voorkomende 
winstsaldi, verminderd - ingeval de winst
verdeling over bet boekjaar, waarop de 
balans betrekking beeft, niet in de balans is 
opgenomen - met de bedragen, welke vol
gens de winstverdeeling tot uitdeeling zijn 
gekomen; 

2) met bet totaal van de verscbillen tus
scben de onder I bedoelde balans en de in 
artikel 39 van bet Besluit op de Winstbe
lasting 1940 bedoelde balans. 

(3) Het aandeelenkapitaal mag ecbter na 
de berkapitalisatie niet overtreffen bet be
drag van bet zuivere vermogen volgens de 
laatste ten beboeve van de winstbelasting 
door de belastingadministratie aanvaarde 
balans. 

Artikel 9. 
(1) Herkapitalisatie kan op zijn vroegst 

met ingang van 31 December 1940 of van bet 
einde van bet op dat tijdstip loopende boek
jaar en op zijn laatst voor een boekjaar, dat 
v66r 1 Januari 1943 eindigt, plaats vinden. 

(2) Zij beeft -_bebou~ens het gev~I voor
zien in artikel 4, hd 3, zm 2 - geen mvloed 
op uitdeelingen, waarvoor een besluit is ge
nomen en kan niet meer plaats vinden, in
dien een besluit betreffende de winstverdee
ling over bet boekjaar is genomen. 

(3) Herkapitalisatie is slechts eenmaal 
toegelaten. 

Artikel 10 . 

(I) Het bestuur der vennootscbap doet 
bet voorstel tot herkapitalisatie aan de alge
meene vergadering van aandeelbouders. Van 
den dag der oproeping tot de algemeene v_er
gadering tot den afloop dezer vergadenng 
legt bet bestuur ten kantore der vennoot
scbap ter inzage van de aandeelbouders neer: 

(1) bet voorstel tot berkapitalisatie; . 
2) de bij dit voorstel beboorende berz1ene 

balans; 
(3) de schriftelijke uit7enz<;tting van het 

standpunt van de comr_ms?anssen ten '.1an
zien van bet voorstel, md1en er comm1ssa
rissen zijn; 

4) een verklaring van den inspecteur , dat 
tegen bet voorstel in verband met artikel 8 
van dit besluit geen bezwaar bestaat. 

(2) De in lia I, onder 4, b_~doel:~.;~::~-----._:::_-"7 
klaring moet door bet bestuur b1J den mspec
teur, onder overlegging van de in !id I, onder 
1, 2 en 3, genoemde stukken, worden aange-

12 
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vraagd. Indien er geen commissarissen zijn, 
moet dit bij de aanvrage word en medegedeeld. 

(3) De inspecteur zendt het bestuur de 
gevraagde verklaring of een met redenen om
kleede afwijzende beschikking per aange
teekenden brief of tegen gedagteekend ont
vangbewijs. 

(4) Tegen de afwijzende beschikking van 
den inspecteur staat het b estuur binnen een 
maand nadat de beschikking ter post is be
zorgd of tegen gedagteekend ontvangbewijs 
is uitgereikt, beroep open op den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien. De Secretaris-Generaal beslist na een 
door hem in te stellen commissie van ad vies 
te hebben gehoord. Indien hij het bestuur 
van de vennootschap in het gelijk stelt, geeft 
hij den inspecteur opdracht de in lid r, onder 
4, bedoelde verklaring af te geven. 

(S) Ten aanzien van de herziene balans 
vindt artikel 42c van het Wetboek van Koop
handel overeenkomstige toepassing. 

Artikel II. 
(r) De verhooging van het aandeelen

kapitaal behoort plaats te vinden door aan de 
aandeelhouders, in verhouding van hun deel
neming in het aandeelenkapitaal, aandeelen 
toe te wijzen. De toewijzing vindt door uit
gifte van aandeelen boven de reeds bestaande 
of door ruiling van aandeelen plaats . Bij
stempeling op aandeelen is slechts toege
laten, indien op de aandeelen afstempeling 
heeft plaats gevonden. 

(2) Het nominale bedrag van elk bij de 
herkapitalisatie uit te geven aandeel moet 
duizend, vijfhonderd of honderd gulden be
dragen. 

Artikel I2 . 
(r) De verkrijging van aandeelen, voort

v loeiende uit de herkapitalisatie, is van de 
inkomstenbelasting en van de dividendbe
lasting vrijgesteld. 

(2) Van de vennootschappen wordt onder 
den naam van belasting op de herkapitali
satie een belasting geheven naar den maat
staf van de verhooging van het aandeelen
kapitaal. 

(3) Voor de winstbepaling ingevolge ar
tikel s van het Besluit op de Winstbelasting 
1940 geldt de belasting op de herkapitalisatie 
als een uitdeeling aan deelgerechtigden in de 
winst. 

Artikel r3. 
De belasting op de herkapitalisatie be

draagt bij een verhooging van het aandeelen
kap itaal van : 

niet meer dan Ioo ten honderd _ 
10 ten honderd van de verhooging; 

meer dan roo ten honderd, doch niet meer 
dan 200 ten honderd .. ... IS ten hon-
derd van de verhooging; 

meer d an 200 ten honderd 20 ten 
honderd van de verhooging. 

Artikel 14. 
Indien ten gevolge van verhooging van het 

aandeelenkapitaal hefting van winstbelasting 
van de vennootschap moet plaats vinden, 
. tl; dier zake een afzonderlijke aanslag 
m de wmstbelasting opgelegd. Hierbij wor
den niet de in het Besluit no. 228/r940 ge
regelde opcenten geheven. 
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Artikel rs. 
Ter zake van verhooging van het aan

deelenkapitaal bij herkapitalisatie wordt 
geen registratierecht geheven. 

HOOFDSTUK III. 

Aangifte voor, aanslag in en betaling van de 
superdividendbelasting en de belasting op de 
herkapitalisatie. B ezwaar en beroep. Navor-

dering. 
Artikel r6. 

(r) De bestuurders van een vennoot
schap zijn verplicht van uitdeelingen, ter zake 
waarvan superdividendbelasting verschul
d igd is, aangifte te doen bij den inspecteur 
binnen twee weken na den dag, waarop het 
besluit tot uitdeeling is genomen, met ver
melding van den dag, waarop dat besluit is 
genomen, benevens, voor iedere soort van 
aandeelen afzonderlijk, van het bedrag der 
uitdeeling en het gestorte aandeelenkapitaal, 
waarop die uitdeeling betrekking heeft. Zijn 
zoodanige uitdeelingen v66r het inwerking
treden van dit besluit vastgesteld, dan be
hoort de aangifte binnen twee weken na het 
inwerkingtreden van dit besluit te worden 
gedaan. 

(2) De bestuurders van een vennootschap 
zijn verplicht een afschrift van een besluit 
tot herkapitalisatie aan den inspecteur over 
te leggen binnen twee weken na den dag, 
waarop het besluit is genomen. 

(3) De aangifte ingevolge lid r en het af
schrift van het besluit tot herkapitalisatie 
ingevolge lid 2 moeten door het bestuur wor
den onderteekend. Indien er meer dan twee 
bestuurders zijn, kan de onderteekening van 
deze stukken geschieden door slechts twee 
bestuurders. 

Artikel r7 . 
( r) De superdividendbelasting behoort, 

zonder dat een aanslagbi!jet is ontvangen, 
binnen een maand, nadat het besluit tot uit
deeling is genomen, te worden voldaan bij 
den ontvanger der directe belastingen, onder 
wiens kantoor de vennootschap is gevestigd. 
Is het besluit tot uitdeeling v66r het inwer
kingtreden van dit besluit genomen, dan 
behoort de belasting te worden voldaan bin
nen een maand na het inwerkingtreden. 

(2) De belasting op de herkapitalisatie 
behoort , zonder dat een aanslagbiljet is ont
vangen, binnen een maand na het besluit tot 
herkapitalisatie te worden voldaan bij den 
in het eerste lid genoemden ontvanger. 

(3) De inspecteur stelt aanslagen in de 
superdividendbelasting en in de belasting op 
de herkapitalisatie vast, zoo noodig bij ge
breke van of met afwijking van de aangifte 
of van het afschrift van het besluit tot her
kapitalisatie. De aanslag kan niet meer wor
den opgelegd nadat twee jaren zijn ver
streken sinds den dag, waarop de aangifte of 
het afschrift van het besluit tot herkapitali
satie ten kantore van den inspecteur is bin
nengekomen. 

(4) Blijkt na herkapitalisatie op den voet 
van artikel 4, lid 3, zin 2, dat te veel super
dividendbelasting is geheven, dan wordt het 
te veel geheven bedrag met de belasting op 
de herkapitalisatie verrekend. Overtreft het 
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te verrekenen bedrag de belasting op de her
kapitalisatie, dan wordt het verschil terug
gegeven. 

Artikel 18. 
Hoofdstuk IV van het Besluit op de Winst

belasting 1940, regelende de bezwaren tegen 
den aanslag, vindt overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat hetgeen in 
artikel 14, lid 4, en artikel 16, lid 3, van dat 
hoofdstuk is bepaald toepassing vindt, in
dien niet volledig aan de verplichtingen van 
artikel 16 van dit besliut en van artikel 24 
van dit besluit, in verband met artikel 25 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 is 
voldaan. 

Artikel 19. 
(1) Bijaldien eenig feit grond oplevert 

voor het vermoeden, dat een aanslag ten on
rechte is achterwege gebleven of vernietigd 
of dat een te !age aanslag is opgelegd, kan de 
te weinig geheven belasting worden nage
vorderd zoolang niet vijf jaren zijn verstreken 
sedert den termijn voor het doen van aan
gifte of voor het overleggen van het afschrift 
van het besluit tot herkapitalisatie is ver
streken. 

(2) De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 18 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940 
vinden overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20 . 
(1) Voor de toepassing van de wettelijke 

bepalingen betreffende de invordering en van 
de wet van 13 J anuari 1922 (Staatsblad n°. 9) 
worden de superdividendbelasting en de be
lasting op de herkapitalisatie als directe be 
lastingen aangemerkt. 

·(2) De superdividendbelasting en de be
lasting op de herkapitalisatie moeten - on
geacht de betalingsverplichting ingevolge ar
tikel 17, led en 1 en 2 - binnen een week na 
de dagteekening van het aanslagbiljet wor
den voldaan. 

Artikel 21. 

Hoofdelijk aansprakelijk zij n: 
1) voor de belasting, verschuldigd door 

een commanditaire vennootschap op aan
deelen: de beheerende vennooten; 

2) voor de belasting, verschuldigd door 
een naamlooze vennootschap, welke wordt 
ontbonden: de met de vereffening belaste 
personen, behoudens voorzoover zij aan
toonen, dat de niet-voldoening niet aan hen 
is te wijten. 

HOOFDSTUK IV. 
Bijzondere bepa/ingen. 

Artikel 22. 

(I) Waar in dit besluit gesproken wordt 
van aandeelenkapitaal, wordt daaronder ver
staan het nominale bedrag der uitgegeven 
aandeelen, met inbegrip van de na de uitgifte 
door de vennootschap ingekochte eigen aan
deelen. 

(2) Waar in dit besluit gesproken wordt 
van gestort aandeelenkapitaal, wordt daar
onder verstaan het op de uitgegeven aan
deelen - na aftrek van de ingekochte eigen 
aandeelen - gestorte bedrag tot ten hoogste 
het nominale bedrag der aandeelen. 
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Artikel 23. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

,, bestuur" of ,, bestuurders", zijn daaronder 
mede te verstaan de beheerende vennooten 
van een commanditaire vennootschap op 
aandeelen. 

Artikel 24. 
De artikelen 25, 26, 28 en 29 van het Be

sluit op de Winstbelasting 1940 zijn van 
overeenkomstige toe passing. 

Artikel 25. 
De Secretari.1,-Generaal van het Departe

ment van Financien is bevoegd: 
1) voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit besluit, uit te vaar
digen; 

2) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, welke zich bij 
de toepassing van dit besluit mochten voor
doen. 

HOOFDSTUK V. 
Strafbepalingen. 

Artikel 26. 
Hij, die ~iet voldoet aan een verplichting, 

opgelegd btJ dan we! krachtens de artikelen 
1, 16, 24 of 25, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of met geld
boete van ten hoogste honderdduizend gul
den. 

Artikel 27. 
(1) Hij die voor zich zelf of voor een ander 

opzettelijk een aangifte, als bedoeld in artikel 
16, lid 1, onjuist of onvolledig doet of een 
onjuist of onvolledig afschrift van een be
sluit tot herkapitalisatie, als bedoeld in 
artikel 16, lid 2, overlegt, wordt, indien daar
uit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of met geldboete van ten hoogste 
honderdduizend gulden. 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepassing 
indien de aangever of degene, die het af: 
schrift van het besluit tot herkapitalisatie 
heeft overgelegd, zoolang het Openbaar 
Ministerie nog niet is verwittigd, uit eigen be
weging alsnog een juiste en volledige aan
gifte doet of een juist en volledig ·afschrift 
van het besluit overlegt. 

Artikel 28. 
Hij die voor zich zelf of voor een ander ten 

gevolge van zijn schuld een aangifte, als be
doeld in artikel 16, lid l, onjuist of onvolledig 
doet of een onjuist of onvolledig afschrift 
van een besluit tot herkapitalisatie, ais be
doeld in artikel 16, lid 2, overlegt, wordt, in
dien daaruit nadeel voor het Rijk kan ont
staan, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste twee maanden of met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden . 

Artikel 29. 
Hij die aan den inspecteur, aan den raad 

van beroep, aan een door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
cien aangewezen ambtenaar of aan een 
den voorzitter van den raad van beroepa ::::a::n:---------------- . 
gewezen persoon opzettelijk een valsch of 
vervalscht boek of antler geschrift overlegt 
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of ter inzage aanbiedt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of met geldboete van ten hoogste honderd
duizend gulden. 

Artikel 30. 
(1) Hij die opzettelijk de hem bij artikel 

24 van dit besluit, in verband met artikel 28 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
opgelegde geheimhouding schendt , wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of met geldboete van ten hoog
ste zeshonderd gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt ge
straft met hechtenis van ten · hoogste drie 
maanden of met geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden. 

(3) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

Artikel 31. 
(1) Indien een bij dit besluit strafbaar ge

steld feit wordt begaan door of vanwege een 
naamlooze vennootschap, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de Jeden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken, tegen 
den bestuurder, van wien blijkt , dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 32. 
De bij dit besluit strafbaar gestelde feiten 

warden beschouwd als misdrijven, behalve 
de feiten, strafbaar volgens de a rtikelen 26 
en 28, welke als overtredingen worden be
schouwd. 

Artikel 33. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de ambtenaren van 's R ijks belasting
dienst. 

(2) Het proces-verbaal, opgemaakt ter
zake van een feit, strafbaar volgens de ar
tikelen 26 en 28, wordt den bekeurde in af
schrift medegedeeld. 

Artikel 34. 
(1) De feiten, strafbaar volgens de ar

tikelen 26 en 28, warden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nancien vervolgd op de wijze, als bedoeld in 
den Zesden Titel van het Vierde Boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien tot transactie warden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig artikel 7 4, vierde lid, van het 
W etboek van Strafrecht de vervolging te 
voorkomen. 

HOOFDSTUK VI. 
Slotbepa[ingen . 

Artikel 35 . 
Waar in dit besluit gesproken wordt van 

, _:_------~~t-~ specteur" is daarmede bedoeld de in= specteur der directe belastingen, of die der 
registratie , binnen wiens dienstkring de ven
nootschap is gevestigd. 
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Artikel 36. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als ,,Besluit op 

de Dividendbeperking 1941". 
's-Gravenhage, 15 Augustus 1941. 

De S.-.G. voor bijzondere economicshe zaken, 
M. M. RO S T VAN TONNINGEN. 

De wnd S .-G. van het Dep . van Financiiin, 
H. POSTMA. 

D e S.-.G. van het Dep . van Justitie , 
SCHRIEKE . 

(Uitgeg. 30 Aug. r94r .) 

S. S.751 

r6 December r94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal voor Bijzondere Eco
nomische Zaken en van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financien, van Justitie, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Bin
nenlandsche Zaken betreffende het bank-

en credietwezen. 
Op grond van § I der Verordening N° . 

23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

Di , besluit verstaat onder: 
1) ,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken ; 

2) ,,credietinstelling": iedere onderne
ming, welke als beroep of bedrijf, bank- _of 
credietzaken verricht en welke ; 

a) binnen het grondgebied van Nederland 
gevestigd is en haar bedrijf uitoefent ; 

b) we! is waar buiten het grondgebied van 
Nederland gevestigd is, doch in dit gebied 
bijkantoren, agentschappen of blijvende ver
tegenwoordigingen heeft. Op een zoodanige 
credietinstelling vindt dit besluit slechts toe
passing, voor zoover betreft haar bedrij f of 
haar werkzaamheid binnen het grondgebied 
van Nederland. 

Artikel 2. 

(1) Onder bank- of credietzaken warden 
in het bijzonder verstaan; 

1) het aannemen van gelden a deposito 
of in rekeningcourant, ongeacht of al dan 
niet rente wordt vergoed; 

2) het verstrekken van credieten, al dan 
niet tegen rente; 

3) het koopen en verkoopen van waarde
papieren voor derden ; 

4) het in bewaring nemen en beheeren van 
waardepapieren voor derden; 

5) het overnemen van aansprakelijkheid 
en het verleenen van garanties voor derden, 
voor zoover zulks niet door verzekerings 
ondernemingen geschiedt. 

(2) In geval van twijfel of een onderneming 
bank- of credietzaken verricht, beslist de 
Secretaris-Generaal. 

Artikel 3 . 
(1) Als credietinstellingen in den zin van 

dit besluit worden niet beschouwd; 
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1) de Nederlandsche Bank 
2) banken van leening in den zin van de 

Pandhuiswet (Staatsblad 1910, N° . 321); 
3) borgstellingsfondsen ; 
4) de Rijksverzekeringsbank en verzeke-

ringsondernemingen. . 
(1) De Secretaris-Generaal kan voorts ten 

aanzien van bepaalde credietinstellingen of 
ten aanzien van groepen van zoodanige in
stellingen uitzonderingen op dit besluit toe
laten. 

Artikel 4. 
(1) Het algemeen toezicht op de crediet

instellingen berust bij den Secretaris-Gene
raal, die ten aanzien van principieele vraag
stukken in overleg met de directie van de 
Nederlandsche Bank handelt . 

(2) De feitelijke uitoefening van het toe
zicht geschiedt door de directie van de Ne
derlandsche Bank, voor zoover de Secretaris
Generaal zich deze niet in bepaalde gevallen 
voorbehoudt of daarmede andere instanties 
belast . 

(3) De credietinstellingen zijn verplicht 
aan den Secretaris-Generaal, aan de directie 
van de N ederlandsche Bank en aan de andere 
instanties, welke krachtens het vorige lid be
last zijn met de feitelijke uitoefening van het 
toezicht, alle door hen binnen hun bevoegd
heid gevraagde inlichtingen te verstrekken 
en elk in te stellen onderzoek, in het bijzon
der ook dat van boeken en bescheiden, te 
gedoogen. 

Artikel 5. 
(1) De Secretaris-Generaal is bevoegd 

voorschriften te geven ter regeling van ren
ten, provisien, commissien of soortgelijke 
vergoedingen in het bank- en credietbedrijf. 

(2) Het bepaalde in de Verordening N°. 
218/ 1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen blijft onverlet. 

Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal vaardigt de 

voor de uitvoering van dit besluit noodige 
voorschriften uit. 

(2) Hij kan in het bijzonder voorschriften 
geven betreffende: 

1) de uitoefening van het toezicht op de 
credietinstellingen; 

2) de voorwaarden voor de oprichting, 
fusie en liquidatie van credietinstellingen; 

3) de uitoefening van het credietbedrijf, 
de liquiditeit van credietinstellingen en de 
inrichting van haar balansen; 

4) de bestraffing van overtredingen van 
dit besluit en van de op grond van dit be
sluit uitgevaardigde voorschriften . 

(3) Deze voorschriften word en in de N eder
landsche Staatscourant openbaar gemaakt. 

Artikel 7-
Aanspraken op schadevergoeding ter zake 

van de uitvoering van dit besluit en de op 
grand daarvan uitgevaardigde voorschriften 
kunnen tegen den Staat of de Nederlandsche 
Bank niet warden geldend gemaakt. 

Artikel 8. 
De op het stuk van het bank- en crediet

wezen geldende wetten, Koninklijke besluiten 
en ministerieele beschikkingen , alsmede de 
sedeft ro Mei 1940 op dat gebied afgekon-
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digde verordeningen, besluiten en andere 
rechtsvoorschriften, blijven van kracht, voor 
zoover zij vereenigbaar zijn met dit besluit. 

Artikel 9. 
(1) Een ieder is verplicht tot geheimhou

ding van hetgeen uit hoofde van zijn ambt, 
betrekking of eenige andere hem verleende 
bevoegdheid bij de uitvoering van dit besluit 
te zijner kennis komt, voor zoover hij niet 
uit hoofde van dat ambt, die betrekking of 
die bevoegdheid tot mededeeling daarvan 
gerechtigd is. 

(2) Deze plicht tot geheimhouding blijft 
ook na het verlaten van het ambt of de be
trekking of na het eindigen van de bevoegd
heid bestaan. 

Artikel ro. 
(1) Hij die opzettelijk den in artikel 9 

opgelegden plicht tot geheimhouding schendt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden . 

(2) Hij aan wiens schuld schending van 
den in artikel 9 opgelegden plicht tot ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
ge!dboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

(3) De bij lid 1 en 2 strafbaar gestelde 
feiten warden beschouwd als misdrijven. 

(4) Geen vervolging wordt ingesteld dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

Artikel 1 r. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, 
's-Gravenhage, 16 December 1941. 

De S.-G. voor Bijzondere Economische Zaken , 
M . M. ROST VAN TONNINGEN. 

De wnd S.-G. van het Dep. van Financiiin, 
M. M. ROST VAN T0NNINGEN. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie , 
ScHRIEKE . 

De S .-G. van het Dep . van Handel, N ijver
heid, en Scheepuaart , 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. t•an het Dep . van B innenl . Zaken, 
K. ] . FREDERIKS. 

(Uitgeg. I7 Dec. r94r .) 

S. S.80 8 

30 Augustus 194r. EERSTE UITVOE
RINGSBESL UIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit. 

Op grond van artikel IS , tweede lid, van 
het Ziekenfondsenbesluit N°. 160/1941 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche geb1ed 
wordt bepaald : 

Artikel l. 

De raad van bijstand bestaat ~it vij 1 
leden. De in artikel 13 van het Z1ekenfond
senbesluit bedoelde deskundige ambtenaren, 
vertegenwoordigers der verzekerden en ver-
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tegenwoordigers der geneeskundigen en van 
de kringen der overige deelnemers hebben 
daarin als lid zitting in groepen van elk vijf 
leden. 

Artikel 2. 

(1) De eerste groep leden, bedoeld in ar
tikel 1, bestaat uit: 

1) twee ambtenaren, deskundig op het 
gebied der volksgezondheid, te weten den 
geneeskundigen en den pharmaceutischen 
hoofdinspecteur van de Volksgezondheid; 

2) twee ambtenaren, deskundig op het 
gebied der sociale verzekering, waaronder het 
hoofd van de afdeeling Arbeidersverzekering 
van het Departement van Sociale Zaken of 
diens p!aatsvervanger ; 

3) een ambtenaar, deskundig op het ge
bied der private verzekering. 

(2) Als plaatsvervangers van de onder 1 
bedoelde leden treden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken aan te wijzen inspecteurs van de Volks
gezondheid op . 

(3) Het onder 3 bedoelde lid en diens 
plaatsvervanger worden benoemd na over
leg met de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financien en van Ju
stitie. 

Artikel 3. 
Van de tweede groep leden, bedoeld in 

artikel 1, word en drie led en benoemd, ge
hoord de organisaties der werknemers, en 
twee leden, gehoord de organisaties der 
ziekenfondsen. 

Artikel 4. 
(1) De derde groep leden, bedoeld in ar

tikel 1, bestaat uit: 
1) twee geneeskundigen, te weten een 

huisarts en een specialist; 
2) een apotheker; 
3) een tandarts; 
4) een vroedvrouw; 
(2) De benoeming der in het eerste lid 

bedoelde leden geschiedt, gehoord de orga
nisatie of vereeniging, welke het bedoelde lid 
vertegenwoordigt. 

Artikel 5. 
Voor ieder lid van den raad van bijstand 

wordt op dezelfde wijze als de leden een 
p!aatsvervanger benoemd. Deze vervangt het 
lid bij ontstentenis of wanneer het in de uit
oefening van zijn ambt om geldige redenen 
verhinderd is. 

Artikel 6. 
De ambtsperiode der leden van den raad 

van bijstand duurt voor de eerste maal tot 
en met 31 December 1941. Overigens duurt 
hun ambtsperiode vijf jaren. 

Artikel 7. 
Tot leden van den raad van bij stand kun

nen zij, die door hun eigen afstamming of 
door die van hun echtgenoote geen ambte
naar mogen worden, niet worden benoemd. 

Artikel 8. 
(1) De leden van den raad van bijstand 

oef bun ambt zonder bezoldiging uit als 
eereambt. 

(2) Zuivere onkosten worden hun volgens 
het Reisbesluit 1916 vergoed. Tevens wordt 
hun een vergoeding wegens loonderving of 
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in plaats daarvan een vacatiegeld toegekend. 
(3) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Sociale Zaken stelt het va
catiegeld vast. 

Artikel 9. 
(1) Een lid van den raad van bijstand 

wordt door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken ontslagen, 
indien van hem feiten bekend worden, welke 
niet zouden toelaten hem te benoemen of 
vertrouwen in hem te stellen. 

(2) Alvorens hem te ontslaan wordt het 
lid , zoo hij dat wenscht, gehoord. 

Artikel 10. 

Aan den raad van bijstand wordt een secre
taris toegevoegd, te benoemen door den com
missaris , belast met het toezicht op de zieken
fondsen. 

Artikel 11. 

De commissaris, belast met het toezicht op 
de ziekenfondsen, wordt in zijn werkzaam
heden bijgestaan door een bureau . Hij be
noemt het daaraan verbonden personeel. 

Artikel 12. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken regelt de bezoldiging 
van den secretaris van den raad van bijstand 
en van het personeel van het bureau. 

Artikel 13. 
De commissaris, belast met het toezicht op 

de ziekenfondsen, hoort den raad van bij
stand over alle door hem vast te stellen voor
schriften en over maatregelen tot vereeniging 
of ontbinding der ziekenfondsen. 

Artikel 14. 

De commissaris, belast met het toezicht op 
de ziekenfondsen, kan uit de leden van den 
raad van bijstand commissies samenstellen 
en deze met de uitvoering van door hem te 
verstrekken opdrachten belasten. 

Artikel 15. 
(1) De vergaderingen van den raad van 

bijstand en van de commissies, bedoeld in 
artikel 14, worden door den commissaris, be
last met het toezicht op de ziekenfondsen, 
bijeengeroepen. 

(2) De commissaris, belast met het toe
zicht op de ziekenfondsen, is niet gebonden 
aan meeningen van leden van den raad van 
bijstand , welke van de zijne afwijken. Hij 
moet zijn opvatting met redenen omkleed 
aan de !eden van den raad van bijstand be
kend maken, wanneer hij in principieele 
meeningsverschillen een beslissing treft. In
dien hierdoor de door de gezamenlijke leden 
van ten minste een der in artikel 1 bedoelde 
groepen tot uiting gebrachte opvatting ver
worpen wordt, hebben deze leden het recht 
de eindbeslissing van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in 
te roepen. De beslissing van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken is bindend. 

Artikel 16. 
(1) De leden, de plaatsvervangende leden 

en de secretaris van den raad van bijstand 
zijn verplicht tot geheimhouding van het in 
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de vergaderingen van den raad van bijstand 
en van de commissje verhandelde. 

(2) Bij overtreding van den plicht tot 
geheimhouding kan de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken een 
disciplinaire geldboete van ten hoogste dui
zend gulden opleggen. 

Artikel r7 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
' s-Gravenhage, 30 Augustus r94r. 

D e wnd S .-G. van het Dep. van S ociale Z aken , 
VERWEY. 

(Uitgeg. 6 Sept. r94r .) 

S. S.810 

8 November r 94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot aanvulling van 
het Ziekenfondsenbesluit. 

Op grond van artikel I der Verordening 
N°. 23/ x940 en in overeenstemming met de 
art ikelen 2 en 3 der Verordening N°. 3/ r940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt , ter aanvulling 
van het Ziekenfondsenbesluit (N°. x60/ x94I), 
bepaald: 

Artikel I. 
De bepalingen van het Ziekenfondsenbe

sluit (N° . x60/ x94x) en de ingevolge dit be
sluit vastgestelde of nog vast te stellen uit
voeringsvoorschriften blijven buiten toe
passing ten aanzien van de arbeiders , werk
zaam bij de Duitsche Weermacht, de 
,, Waffen-SS" en de Duitsche politie, ten aan
zien van wie de voorwaarden van bedoeld 
besluit vervuld zijn. 

Artik el 2 . 
De aanmelding der in artikel I bedoelde 

arbeiders bij een Algemeen Ziekenfonds in 
d en zin van artikel 35 van het Tweede Uit
voeringsbesluit ingevolge het Ziekenfondsen
besluit (N°. 2ox/ x94x) is ontoelaatbaar. De 
Algemeene Ziek enfondsen zijn verplicht zoo
danige aanmeldingen te weigeren. 

Artikel 3. 
Dit besluit wordt geacht in werking te zijn 

getreden met ingang van I NovemlJer x94r. 
's-Gravenhage, 8 November x94r. 

De wnd. S.-G. van het Dep . van Sociale Zaken , 
VERWEY. 

(Uitgeg. 25 N ov . r94r.) 

S. S.812 

I S N ovember I94 I . DERDE UITVOE
RINGSB ES LUIT van den Secretaris
Generaal van_ het Departement van So
ciale Zaken ingevolge het Ziekenfondsen
besluit. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ x940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt ter uitvoering van de 
artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Ziekenfondsen
beslu it (N°. x60/ x94r) bepaald: 
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HOOFD~TUK I. 
De verzorg ing bij Algemeene Ziekenfondsen. 

Artikel r. 
(1) Voor de door de Algemeene Zieken

fondsen (in dit hoofdstuk ,,Ziekenfondsen'' 
genaamd) te verstrekken geneeskundige en 
specialistische verzorging wordt den ver
zekerden de keuze gelaten uit alle in hun 
woonplaats of in de naaste omgeving daarvan 
gevestigde huisartsen en specialisten , als
mede, zoo aldaar geen specialist is gevestigd, 
uit de specialisten, gevestigd in een p1aats, 
zoo dicht mcigelijk ge!ege,i nabij die woon
p!aats, een en antler voor zoover dezen aan 
het betreffende ziekenfonds zijn verbonden . 

(2) Iedere arts , gevestigd in een gemeente, 
waarover een of meer ziekenfondsen hun 
werkzaamheid uitstrekken, wordt op zijn 
verzoek door het hoofd of het bestuur van 
het ziekenfonds daaraan verbonden, tenzij 
hiertegen bij het hoofd of het bestuur be
zwaar bestaat, in welk geval artikel 7 van 
toepassing is. 

Artikel 2. 
(I) Voor de door de ziekenfondsen te ver

strekken tandheelkundige verzorging wordt 
den verzekerden de keuze gelaten uit alle in 
hun woonplaats of in de naaste omgeving 
daarvan gevestigde tandartsen, voor zoover 
dezen aan het ziekenfonds zijn verbonden. 

(2) Iedere tandarts, gevestigd in een ge
meente , waarover een of meer ziekenfondsen 
hun werkzaamheid uitstrekken, wordt op 
zijn verzoek door het hoofd of het bestuur 
van het betreffende ziekenfonds daaraan ver
bonden, tenzij hiertegen bij het hoofd of het 
bestuur bezwaar bestaat, in welk geval ar
tikel 7 van toepassing is . 

(3) De Commissaris, belast met het toezicht 
op de ziekenfondsen (verder ,,Commissaris" 
genaamd) , kan aan een arts op diens verzoek 
vergunning verleenen zich te verbinden aan 
een of meer ziekenfondsen tot het verleenen 
van tandheelkundige verzorging. De Com
missaris kan een zelfde vergunning v erleenen 
aan tandheelkundigen, die op I November 
I94I aan een ziekenfonds waren verbonden. 

Artikel 3 . 
(I) De verzekerden hebben het recht per 

jaar ten hoogste tweemaal hun keuze, a ls be
doeld in de artikelen I en 2, te bepalen; om 
bijzondere redenen kan in uitzonderingsge
vallen afwiiking van deze bepaling worden 
toegestaan: 

(2) De Commissaris is bevoegd nadere 
voorschriften betreffende de keuze vast te 
stellen. 

Artikel 4. 
(I) Voor d e door de ziekenfondsen t e ver

stre kken verzorging met geneesmiddelen 
wordt den verzekerden de k euze gelaten uit 
alle in hun woonplaats of in de naaste om
geving daarvan gevestigde apotheken, waar
onder mede worden begrepen die van apo
theek houdende geneeskundigen, voor zoover 
de apothekers en apotheek houdende genees-
kundigen aan het betreffende zieken~ ds 
zijn verbonden . 

(2) Iedere apotheker en iedere apotheek 
houdende geneeskundige, gevestigd in een 
gemeente, waarover een of meer ziekenfond-
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sen hun werkzaamheid uitstrekken, wordt op 
zijn verzoek door het hoofd of het bestuur 
van een dier ziekenfondsen daaraan verbon
den, tenzij hiertegen bij het hoofd of het be
stuur bezwaar bestaat , in welk geval het 
bepaalde in artikel 7 van toepassing is . 

Artikel 5. 
(1) Voor de door de ziekenfondsen te ver

strekken verloskundige verzorging wordt den 
verzekerden de keuze gelaten uit alle in hun 
woonplaats of in de naaste omgeving daar
van gevestigde vroedvrouwen, voor zoover 
d ie vroedvrouwen aan het ziekenfonds zij n 
verbonden. 

(2) Iedere vroedvrouw , gevestigd in een 
gemeente, waarover een of meer ziekenfond
sen hun werkzaamheid uitstrekken, wordt 
op haar verzoek door het hoofd of het be
stuur van een dier ziekenfondsen daaraan 
verbonden, tenzij hiertegen bij het hoofd of 
het bestuur bezwaar bestaat , in welk geval 
het bepaalde in a rtikel 7 van toepassing is. 

Artikel 6. 
(1) Voor de door de ziekenfondsen te ver

strekken verzorging in ziekenhuizen wordt 
den verzekerden de keuze gelaten u it alle in 
hun woonplaats of in de naaste omgeving 
daarvan gevestigde ziekenhwzen, a lsmede, 
zoo aldaar geen ziekenhuis is gevestigd, uit 
de ziekenhuizen, gevestigd in een plaats, zoo 
dicht mogelijk gelegen bij die woonplaats, 
een en antler voor zoover de besturen dezer 
ziekenhuizen met de ziekenfondsen overeen
komsten hebben gesloten, waarbij zij zich 
hebben verbonden, verzekerden van die 
ziekenfondsen in de ziekenhuizen, onder hun 
bestuur, op te nemen . 

(2) Met het bestuur van elk ziekenhuis, 
gevestigd in een gem eente, waarover een of 
meer ziekenfondsen hun werkzaamheid uit
strekken, wordt op verzoek door het hoofd 
of het bestuur van een dier ziekenfondsen 
een overeenkomst gesloten, waarbij dat be
stuur zich verbindt, verzekerden van het 
ziekenfonds op te nemen in het ziekenhuis, 
tenzij hiertegen bij het hoofd of het bestuur 
bezwaar bestaat, in welk geval het bepaalde 
in artikel 7 van toepassing is. 

Artikel 7. 
Indien bij het hoofd of het bestuur van 

een ziekenfonds bezwaar b estaat tegen het 
vo!doen aan een overeenkomstig het be
paalde in de artikelen 1, 2 en 4 tot en met 6 
gedaan verzoek, k an degene, die het verzoek 
heeft gedaan, de beslissing inroepen van den 
Commissaris; deze beslissing is voor beide 
partijen bindend . 

Artikel 8. 
Wanneer dat in verband met den aard van 

een ziektegeval noodig wordt geacht, kan 
den verzekerden sp ecialistische verzorging 
worden verstrekt door andere specialisten 
dan bedoeld in het eerste lid van artikel 1 
en kan opneming geschieden in andere zieken
huizen dan bedoeld in het eerste lid van ar
tikel 6. 
-- Artikel 9. 

De aan een ziekenfonds verbonden artsen 
(specialisten), tandartsen, apothekers en 
vroedvrouwen zijn verplicht zich op daartoe 
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1 door de hoofden of de besturen van elk antler 
ter plaatse zijn werkzaamheid uitstrekk end 
ziekenfonds gedaan verzoek zich te verbinden 
aan dat ziekenfonds. 

Artikel ro. 
De hoofden en besturen van ziekenfondsen 

zijn verplicht aan den Commissaris onver
wij Id mededeeling te doen van naam en woon
plaats van alle aan het ziekenfonds verbon
den artsen (specialisten), tandartsen, apo
thekers en vroedvrouwen. 

Artikel l l . 

De ziekenfondsen zijn verplicht door con
troleerende geneeskundigen toezicht te doen 
uitoefenen op de verzorging der verzekerden. 
Omtrent aantal , benoeming en taak van de 
controleerende geneeskundigen stelt de Com
missaris nadere regelen vast . 

HOOFDSTUK II. 
N adere voorschriften voor a/le ziekenfondsen. 

Artikel 12. 

De Commissaris is bevoegd nadere voor
schriften vast te stellen betreffende : 

1) het grootste toegelaten aantal ver
zekerden per arts, tandarts en apotheker; 

2) den welstandsgrens; 
3) de begrenzing van de taak van het con

troleerend personeel bij de ziekenfondsen ; 
4) de rechten en verplichtingen van de 

verzekerden bij de ziekenfondsen; 
5) de besteding van de gelden der zieken

fondsen; 
6) het geldelijke en het administratieve 

beheer bij de ziekenfondsen . 

HOOF DSTUK III. 
Overgangsbepa/ingen. 

Artikel 13. 
(1) In afwijking van het bepaalde in het 

tweede lid van de artikelen r , 2, 4 en 5 kan 
de Commissaris, al dan n iet ender het stellen 
van bepaa lde voorwaarden , op verzoek van 
hoofden of besturen van Algemeene Zieken
fondsen , welke op l Augustus 1941 beston
d en, vergunning verleenen, dat uiterlijk tot 
1 Juli 1942 aan die ziekenfondsen slechts 
zullen zijn verbonden de artsen (specialisten), 
tandartsen, apothekers en v roedvrouwen, die 
op 1 November 1941 bij die ziekenfondsen in 
vasten loond ienst waren of in een feitelijk 
daaraan gelijk te stellen verhouding tot die 
ziekenfondsen stonden. Aan die ziekenfond
sen kunnen v66r 1 Juli 19 42 geen andere dan 
de hierbedoelde artsen (specialisten) , tand
artsen, apothekers en vroedvrouwen worden 
verbonden. 

(2) De in de eerste zinsnede van het eerste 
lid bedoelde artsen (specialisten), tandartsen, 
apothekers en vroedvrouwen zijn niet be
voegd zich v66r 1 Juli 1942 aan een antler 
Algemeen Ziekenfonds dan b edoeld in het 
eerste lid te verbinden. Artikel 9 is op hen 
niet van toepassing. 

(3) Arbeidsovereenkomsten en andere 
overeenkomsten van de in den eersten zin 
van het eerste Hd bedoelde artsen (specia
listen), tandartsen, apothekers en vroed
vrouwen komen op 1 Juli 1942 van rechts
wege te vervallen . 
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lid 2, bedoelden directeur kosteloos erkend 
en executoir verklaard. De erkenning moet 
uitdrukkelijk warden uitgesproken. Vrij
heidsstraffen zijn van de tenuitvoerlegging 
uitgesloten. 

(2) De in lid 1 bedoelde beschikkingen 
warden ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
de voorschriften, welke op het gebied van 
de aangezochte autoriteit met betrekking tot 
de directe belastingen van kracht zijn. 

(3) Aan het verzoek om tenuitvoerleg
ging wordt gevolg gegeven, indien een ver
klaring van de bevoegde autoriteit van het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het Protec
toraat Bohemen en Moravie, is bijgevoegd, 
dat de beschikking opeischbaar en onaan
vechtbaar is geworden en indien van de be
voegdheid van deze autoriteit blijkt uit een 
schriftelijke verklaring van den ,,Oberfinanz
pri.isident" of in het Protectoraat Bohemen 
en Moravie van de ,,Finanzlandesbehorde". 

(4) Tot titel van de tenuitvoerlegging 
kunnen in de plaats van de in l id 1 bedoelde 
beschikkingen ,,Ri.ickstandsausweise" (stuk
ken, waaruit de achterstallige schuld blijkt) 
treden. Zoodanig stuk moet inhouden: 

1) den familienaam, voornaam, beroep 
en adres van den schuldenaar; 

2) de hoofdschuld, met vermelding op 
welken grand deze is ontstaan (bijv. opgave 
van de soort van belasting en, voor zoover 
noodig, ook opgave van het tijdvak, waarop 
de belasting betrekking heeft); 

3) loopende renten en bijslagen wegens 
te late betaling, onder opgave van: 

a) den rentevoet; 
b) het tijdvak, waarover de rente gehe

ven wordt; 
c) het bedrag van de hoofdschuld, waar

over de rente en de bijslag wegens te late 
betaling berekend moeten warden; 

d) het tijdstip, sedert hetwelk rente en 
bijslag wegens te late betaling moeten war
den berekend; 

4) de verdere bijkomende schulden (kos
t en van vervolging, enz.). 

(5) Het stuk moet door den bevoegden 
ambtenaar, onder vermelding van de plaats 
en van de dagteekening der uitvaardiging, 
alsmede van het kantoor, door hetwelk het 
is uitgevaardigd, zijn onderteekend en zijn 
voorzien van zegel of stempelafdruk. 

(6) Overigens vinden op dit stuk de be
palingen betreffende de executoriale be
schikkingen overeenkomstige toepassing 
(verklaring van de bevoegde autoriteit in 
zake de onaanvechtbaarheid van de in het 
stuk vermelde bedragen, verklaringen in za
ke de bevoegdheid van de desbetreffende 
autorite i t) . 

Artikel 1:i. 

Op grand van executoriale beschikkingen, 
welke nog niet onaanvechtbaar zijn gewor
den, kan slechts het leggen van conservatoir 
beslag warden verlangd. Degene wien het 
aangaat, is bevoegd de opheffing van het 
beslag te eischen door h et stellen van een 
zekerheid, waarvan aard en grootte in het 
verzoek moeten zijn bepaald. Artikel 11 
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vindt overeenkomstige toepassing. Deze be
paling geldt niet voor geldboeten. 

Artikel 13. 

Aan het verzoek een bepaalde wijze van 
tenuitvoerlegging of veiligstelling toe te pas
sen, dient slechts te warden voldaan, voor 
zoover deze wijze van tenuitvoerlegging of 
veiligstelling toegelaten is zoowel volgens 
het recht, hetwelk van kracht is op het ge
bied van de verzoekende autoriteit, als vol
gens het recht, hetwelk van kracht is op het 
gebied van de aangezochte autoriteit. Ove
rigens is de wij ze van tenuitvoerlegging of 
van veiligstelling afhankelijk van het recht, 
hetwelk op het gebied van de aangezochte 
autoriteit van kracht is . 

Artikel 14. 
(1) De t enuitvoerlegging van Duitsche 

belastingvorderingen en geldboeten vindt 
plaats in guldens. Te <lien einde wordt het 
door executie in te vorderen bedrag door de 
autoriteit, welke met de tenuitvoerlegging is 
belast, in guldens omgerckend. In aanmer
king komt het gemiddelde van de koersen, 
welke op het tijdstip van ontvangst van het 
verzoek door de autoriteit, welke met de 
tenuitvoerlegging is belast, door de Neder
landsche Bank voor telegrafische uitbetaling 
in het Duitsche Rijk zijn vastgesteld . Het 
berekende bedrag in guldens is voor de ten
uitvoerlegging van de executie beslissend. 

. (2) De opbren gst van de t enuitvoerleg
gmg wordt aan de verzoekende autoriteit -
in voorkomende gevallen na aftrek van de 
kosten (artikel 9) - overgemaakt. De kos
ten, aan het overmaken verbonden, komen 
ten laste van den geadresseerde. 

Artikel 15. 
Verzoeken, welke tot gevolg zouden heb

ben, dat binnen het grondgebied van Neder
land toelaatbare inlichtingen, mededeelingen 
of rapporten zouden warden ingewonnen van 
personen, die niet als belastingµlichtigen in 
aanmerking komen, kunnen warden afgewe
zen, in zoover de verzoekende autoriteit van 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie, volgens het 
voor haar geldende recht niet in de gelegen
heid is daarmede overeenkomende inlich
tingen, mededeelingen of rapporten te vor
deren. Dit geldt ook voor verzoeken, welke 
strekken tot h et verkrijgen van inlichtingen 
omtrent feitelijke omstandigheden of rechts
verhoudingen, indien de k ennis van deze om
standigheden of verhoudingen slechts ver
worven is door het opleggen van de ver
plichting tot het geven van inlichtingen 
verklaringen of a dviezen, welke op h et ge~ 
bied van de verzoekende autoriteit niet be
staat, alsmede voor alle verzoeken, voor zoo
ver daaraan slechts kan warden voldaan door 
schending van een bedrijfs- of beroe_psge
heim. 

Artikel 16. 
(1) Indien aan het verzoek geheel of ten 

deele wordt voldaan, wordt de verzoekende 
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autoriteit onverwijld omtrent den aard van 
de afdoening ingelicht. 

(2) Voor zoover aan het verzoek niet 
wordt voldaan, dient de aangezochte auto
riteit de verzoekende autoriteit daarom
trent onverwijld in te lichten, onder vermel
ding van de gronden en de overigens bekend 
geworden omstandigheden, welke voor de 
verdere afwikkeling van de aangelegenheid 
van belang zijn. Indien omstandigheden a?"1-

wezig zijn, welke volgens het recht, hetwelk 
op het gebied van de aangezochte autoriteit 
van kracht is , aanleiding geven de vervol
ging wegens oninbaarheid te staken, wordt 
een schriftelijke verklaring omtrent die aan
wezigheid bijgevoegd. 

Artikel 17. 
Toezending van stukken kan in beginsel 

niet worden gevorderd. In uitzonderingsge
vallen is de overeenstemming noodig tus
schen den Secretaris -G eneraal van het De
partement van Financien en den Duitschen 
Rijksminister van Financien of in het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie den Minis
ter van Financien. Niettemin blijft onverlet 
de bevoegdheid om aan een verzoek eigen 
processtukken toe te voegen, welke voor de 
uitvoering van het verzoek dienstig kunnen 
zijn. 

Artikel 18. 
Duitsche belastingvorderingen worden in 

Nederland niet als bevoorrecht aangemerkt. 

Artikel 19. 
Met betrekking tot aanvragen, inlichtin

gen, aangiften en rapporten, alsmede op an
dere mededeelingen, welke door middel van 
den bijstand in rec:hte bij een Nederlandsche 
autoriteit binnenkomen, vinden de wette
lijke voorschriften in zake het ambtsgeheim 
en de geheimhouding toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Legalisatie van akten. 

Artikel 20. 

(1) De akten, welke door de Duitsche 
gerechten, fiscale of andere gerechten in be
lastingzaken (Finanz- oder Verwaltungsge
richten in Steuersachen) zijn opgemaakt, 
uitgevaardigd of gewaarmerkt, behoeven, 
indien zij met bet zegel of den stempel van 
het gerecht zijn voorzien, voor het gebruik 
binnen Nederlandsch grondgebied ter zake 
van belastingen niet te worden gelegaliseerd. 

(2) Tot de bedoelde akten behooren ook 
de ter griffie onderteekende akten, indien 
deze onderteekening volgens de Duitsche 
wetgeving voldoende is. 
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Artikel 21. 

Akten, welke door de hoogste of een der 
hoogere autoriteiten van de Duitsche be
lastingadministratie zijn opgesteld, uitge
vaardigd of gewaarmerkt en van het zegel of 
den stempel van die autoriteit zijn voor
zien, behoeven voor het gebruik binnen Ne
derlandsch grondgebied ter zake van belas
tingen niet te worden gelegaliseerd. 

HOOFDSTUK V. 

Slotbepalingen. 

Artikel 22. 
Met betrekking tot de invordering wordt 

aangenomen, dat de wederkeerigheid bestaat. 
Overigens wordt aangenomen, dat de weder
keerigheid, welke een voorwaarde vormt 
voor de behandeling van een verzoek om 
administratieve hulp en bijstand in de 
rechtsuitoefening, bestaat, indien bij elk af
zonderlijk verzoek om administratieve hulp 
en bijstand in de rechtsuitoefening een ver
klaring is bijgevoegd van de autoriteit van 
het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Pro
tectoraat Bohemen en Moravie, welke tot 
het doorzenden van het verzoek bevoegd is, 
waarin ambtelijk wordt vastgesteld, dat aan 
een overeenkomstig v erzoek volgens het voor 
haar geldende recht zou worden voldaan. 

Artikel 23. 
Administratieve hulp en bijstand in de 

rechtsuitoefening krachtens dit besluit wordt 
niet verleend ter uitvoering van belasting
aanspraken, welke op den tijd v66r 1 J anuari 
1936 betrekking hebben. 

Artikel 24. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien kan de ter uitvoering 
van dit besluit noodige voorschriften uit
vaardigen. 

Artikel 25. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 December 1941. 

De waarnemend S .-G . van het Departe
ment van Financien, 

H . POSTMA. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
S CHHIEKE. 

De S.-G. van het Dep. van Binnen
landsche Zaken, 

K . ] . FREDERIKS. 

(Uitgeg. I7 Januari I942 .) 
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AANVULLINGEN ST AATSBLAD 1941 

(Stet. no. 177) 
IO F ebruari 1941. DERDE UITVOERINGS

BESL UIT van het Hoofd van het Af
wikkelingsbureau van het Departemen t 
van Defensie nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldig:ng en verzor
ging van milita ir en burgerlij k personeel 
der voormal ige Nederlandsche zee- en 
lamlmacht . 

Op grond van a r t ikel 1 der Verordening 
No. n4/ 1940 nopens maatregelcn ten aan
zien van de bezoldiging en verzorging van 
militair en burger!ijk personeel der voorma
lige Nederlandsche zee- en landmacht en in 
overeenstemming m et § 2 der Verordening 
N° . 3/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied en na v er
kregen inst emming van de Secret a rissen
Generaal van de Departementen van Finan
d en en van Binnenlandsche Zaken wordt be
paald: 

Art . 1. (1) Met ingang van 1 December 
1940 wordt van de tot het beroepspersoneel 
behoorende gehuwde militairen van de voor
malige zeemacht, zoomede aan de tot het be
roepspersoneel behoorende gehuwde, jaar
wedde of soldij genietende militairen van 
de voormalige landmacht. een tijdelijke toe
lage v erleend van zes ten honderd van de 
bruto-bezoldiging, voor zoover de bruto
bezoldiging, vermeerderd met de7.e toelage, 
een bedrag van f 1900 's jaars niet over
schrijdt. Het bovenstaande is niet van toe
passing, wanneer ingevolge een algemeene 
b ezoldigingsverhooging na 31 December 
1037 de bezoldiging van vorenbi>doelde mili
tairen is verhoogd. 

(2) Voor de toepassing van deze rege!ing 
wordt onder brutobezo!diging v erstaan de 
bezoldiging (voor het personeel der zeemacht 
bij plaatsing aan wal), vermeerderd met de 
geldelijke inkomsten, voor zoover deze bij 
de berekening van den pensioengrondslag in 
aanmerking komen. Dage!ijksche soldijen en 
andere dagelijksche inkomsten worden tot 
inkomsten over een jaar herleid, waarbij het 
jaar wordt gerekend op 365 dagen. 

2. Het bedrag der in artikel 1 bedoelde 
tijdelijke toelage wordt naar boven afgerond 
tot een vollen gulden. 

3. Met ingang van I Januari 1941 wordt, 
bij wijze van tijdelijken maatregel, het mini
mum bedrag van de kindertoelage, bedoeld 
in artikel 69 van de .,Regeling van de bezol-

diging van het militaire personeel der zee
m acht" , vastgesteld b ij K onink lijk besluit 
van l -l Maart 1929 n°. 60, en artikel 39 
eerste lid , va n het .,R egiement v oor de m ili~ 
t aire ambtenaren der landmacht " , vastge
st eld bij Koninklijk beslui t van 22 Augustus 
1931 _(Staatsblad n°. 378), va n f 60 's jaa rs 
per kmd opgevoerd t ot f 75 's _i aars per kind . 
's-Grav<!nhage, 10 Februari 1941. 

H et H oof d van het Afwikke[ingsbu•eau 
van het Departement van D efensie , 

B. H AS SELMAN. 

(Stet. no. 50) 
26 Februari 1941. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal va n het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging en aan
vulling van het Broodbesluit (Staatsblad 
1925, n°. 478). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N eder!andsche 
gebied wordt onder ge!ijktijdige intrekking 
van het besluit van 24 Oct ober 1940 (Neder
landsche Staatscourant van 30 October 1940, 
n°. 212) betreffende brood, het Broodbesluit 
(Staatsblad 1925, n° . 478), zooals dit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 
December 1937 (Staatsblad n°. 870) , nader 
gewijzigd en aangevuld a ls v olgt : 

Art . I. Artikel IO, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt : 

r. Met uitzondering van krentenbrood, 
dat ten minst e 20 pet. aan krenten, rozijnen 
en/of sucade bevat, en van suikerbrood, dat 
ten minste 30 pet. suiker (sa ccha rose) bevat , 
mag het gewicht van de droge stof van een 
brood, waaronder bij gesneden brood wordt 
verstaan het gewicht van de droge stof van 
de sneden brood, welke in een verpakking 
aanwezig zijn, niet lager zijn of meer d a n 
10 pet . hooger zijn dan 30 gram, 60 gram, 
120 gram, 240 gram of v eelvouden van 240 
gram; bij roggebrood moeten deze veelvou
den zijn het 2,- 3- , 5-, 10-, IS- , 20- of 30-voud 
tenzij een antler veelvoud door een duidelijk 
leesbaar getal van ten minste 3 cm hoogte 
in het brood zelf is aangegeven. 

Art. II. H et bepaalde in artikel 2 en m 
artikel 8, onder b, voor zoover het weipoeder 
betreft, van het Broodbesluit (Staatsblad 
1925, n°. 478), zoomede het Koninklijk be-
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sluit van 6 September 1930 n°. r4 (Neder
landsche Staatscourant van 1930, no. 178) 
zijn, zoolang brood en de als zoodanig aan
geduide waar als distributiegoederen op 
grond van artikel 4 der Distributiewet 1939 
zijn aangewezen, niet van toepassing. 

Art. Ill. Zoolang een verbod tot berei
ding en aflevering van melkbrood van kracht 
is, blijven de artikelen 4, II en r2 van het 
Broodbesluit (Staatsblad 1925 , n° . 478) bui
ten toepassing. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
den dag na dien van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Februari r94r. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

Stet. no. 57) 
5 Maart r94r. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van Sociale Zaken tot wijziging 
van de Drankwet (Staatsblad r93r, no. 
476), zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van r4 Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 129). 

Op grond van § I der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt de Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476), zooals deze laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 14 Maart I935 (Staatsblad 
n°. 129), gewijzigd als volgt: 

Art. 1. Artikel 69 wordt gelezen als volgt: 
Het eerste lid van artikel 3 is niet van toe

passing op verkoop van sterken drank in 
het klein door wijnhandelaren in bedrijven 
voor welke ingevolge artikel 13 van de wet 
van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) op 1 Mei 
1904 een verlengbaar crediet gold, indien 
dat tot op 31 Januari 1941 onafgebroken 
voortbestond en in die bedrijven sterke drank 
niet anders dan bij hoeveelbeden van ten 
minste drie liter tegelijk voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop verkocht wordt. 
Deze vrijstelling geldt alleen voor den ver
koop van sterken drank in de inrichtingen 
d~: ' 

a. op JI Januari 1941 wijn met verleng
baar crediet in voorraad had den; 

b. ter beoordeeling van den inspecteur 
strekken tot vervanging van inrichtingen 
die op 9 Mei 1940 wijn met verlengbaar ere~ 
diet in voorraad hadden . 

2. Artikel 79, vierde lid , tweede volzin 
wordt gelezen als volgt: ' 

Burgemeester en wethouders trekken even
eens de vergunning in, zoodra ten aanzien 
van de bedrijven, als bedoeld in bet tweede 
lid_, waarvoor een verlengbaar crediet voor 
w1Jn gold, de verkoop van wijt gedurende 
zes maanden niet meer heeft pfaats gebad 
.. 3. Dit besluit wo~dt geacbt in werking t~ 

z1Jn getreden met mgang van 1 Februari 
1941. 

's-Gravenbage, 5 Maart 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken 
VERWEY. • 
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(Stet. no. 62) 

IO Maart 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van bet Departement van 
Sociale Zaken tot afwijking van bet 
bepaalde in artikel 2, onder 3, van het 
Bierbesluit (Staatsblad 1926, n°. 280). 

Op gro_nd van § 1 der V_erordening N°. 23/ 
1940 en m overeenstemmmg met §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt , gelet op de artikelen 
14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. _793), en in afwijking van bet bepaalde in 
artikel 2 , onder 3, van bet Bierbesluit 
(Staatsblad 1926, n°. 280), bepaald: 

Art. 1. Het procentisch extractgebalte 
van de stamwort, waaruit bet bier is bereid 
moet liggen boven een door den Secretaris: 
Generaal van bet Departement van Sociale 
Zaken vastgesteld minimum; dit besluit ver
staat onder bier de in artikel 1 van bet Bier
besluit (Staatsblad 1925, n°. 280) bedoelde 
dranken en de met een der in dat artikel be
doelde namen aangeduide of als bier voor
banden dranken. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner affcondiging. 

's-Gravenbage, 10 Maart 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaa/ van het 

Departement van Sociale Z aken 
VERWE..;. 

(Stet. no. 60) 
rr Maart 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien ter uitvoering van 
het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverbeid en Scbeepvaart 
betreffende beffingen ter zake van den 
invoer van Duitscbe goederen. 

In overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor bet bezette Nederlandscbe ge
bied, op grond van artikel 1 van bet besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Financien en v an Handel 
Nijverheid en Scbeepvaart van 16 Decembe; 
~940 (Verordeninge~blad Stuk 42, no. 241) en 
m verband met artikel 2 van bet besluit van 
den Secretaris-Generaal van bet Departement 
v:in Financien van II Maart 1941, tot wijzi
gmg van den accijns op zout en tot wijziging 
van bet tot de Tariefwet 1934 behoorend 
tarief, wordt bepaald : 

Art. 1. Het specifiek invoerrecbt voor 
Duitsche goederen, vallende onder de posten 
n°· 148, onderdeel III , letter C, en no. 160 van 
bet tot de Tariefwet 1934 behoorend tarief 
zooals dat is vastgesteld bij de dezerzijdscb~ 
bescbikking van 20 December 1940, n°. 118 
(Nederlandsche Staatscourant van 27/28 De
cember 1940,) wordt nader vastgesteld op de 
bierna vermelde bedragen, te weten: 

f 0.65 op f r.90 
1.- Op 3.05 
2.25 ,, 6.75 
2.55 ,, 7.65 
3.-,, 9.-. 
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2. Deze beschikking treedt op I April 1941 
in werking. 

's-Gravenhage, II Maart 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Financien, 
TRIP. 

(Stet. no. 62) 

12 Maart 1941. BESLUIT van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Vis
scherij, in zake het wijzigen van de be
stemming van gepachte gronden. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Wordt bepaald: 
Art. 1. Dit besluit geldt: 
a. voor pachtovereenkomsten voor onbe

paalden tijd; 
b. voor pachtovereenkomsten voor bepaal

den tijd, welke v66r I Januari 1936 zijn aan
gegaan. 

2. De pachter is - na overleg met den 
verpachter - bevoegd de bestemming van 
het gepachte geheel of gedeeltelijk te wijzi
gen, indien de algemeene of landbouwkundi
ge belangen dit wenschelijk maken. Indien 
de verpachter zich hiertegen verzet, richt de 
pachter zich tot het Pachtbureau, met het 
verzoek om machtiging tot geheele of gedeel
telijke wijziging van de bestemming van het 
gepachte. Het Pachtbureau geeft deze mach
tiging niet, dan na het desbetreffende advies 
van den Rijkslandbouwconsulent te hebben 
ingewonnen. 

Het Pachtbureau kan aan het verleenen 
der machtiging voorwaarden verbinden. 

Elk beding, waarbij ten nadeele van den 
pachter van het in dit artikel bepaalde is of 
wordt afgeweken, is nietig. 

3. Het Pachtbureau kan voor de werk
zaamheden, welke uit de toepassing van dit 
besluit voortvloeien, van den aanvrager een 
vergoeding verlangen, volgens een tarief, 
hetwelk de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij behoeft. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. Het wordt aangehaald 
als .,Scheurbesluit Pachtovereenkomsten". 

's-Gravenhage, 12 Maart 1941. 
De Secretaris-Generaal van h ,t 

Departement van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 53) 
13 Maart 1941. BESLUIT van den Seereta

ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken betreffende kos
telooze verstrekking van bewijzen van 
goed gedrag, welke moeten worden over
gelegd door hen, die in aanmerking 
wenschen te komen voor de vrijwillige 
dienstneming bij den Nederlandschen 
Arbeidsdienst. 

13 Maart 1941. 
B.Z. N°. I B.B. 
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Op grond van § 1 der Verordening N°. 23 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. I. De bewijzen van goed gedrag, wel
ke moeten worden overgelegd door hen, 
die in aanmerking wenschen te komen voor 
de vrijwillige dienstneming bij den Neder
landschen Arbeidsdienst, worden kosteloos 
verstrekt. 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden op 15 Februari 1941; 
ten onrechte betaalde bedragen kunnen war
den teruggevorderd. 

Art. III. De afkondiging van dit besluit 
geschiedt in de Nederlandsche Staatscourant 

's-Gravenhage, 13 Maart 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van B innenlandsche Zaken. 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 57) 

21 Maart 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, ter uitvoering van artikel 
7, tweede lid, III, der Ongevallenwet 
1921. 

Gelet op artikel 7, tweede lid, III, der On
gevallenwet 1921 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het dagloon van een werkman, als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, III, onder 
1° ., der Ongevallenwet 1921, wordt, tenzij 
de berekening van dat dagloon naar het on
der I en II van het tweede lid van artikel 7 
dier wet tot een hoogere uitkomst leidt, here -
kend door het loon, door hem van zijn werk
gever ontvangen gedurende het aan het on
geval voorafgaande jaar, te deelen door het 
aantal dagen, waarover de werkman loon 
heeft ontvangen. Indien op een dag niet 
meer is gewerkt dan de helft van het in het 
bedrijf normale aantal arbeidsuren en hier
naar loon is ontvangen, telt zoodanige dag 
voor de berekening van het dagloon slechts 
voor de helft mede. 

2. Het dagloon van een werkman, als be
doeld in artikel 7, lid 2, III, onder 2 °., der 
Ongevallenwet 1921, wordt, tenzij de bereke
ning van dat dagloon naar het onder I en 
II van het tweede lid van artikel 7 dier wet 
tot een hoogere uitkomst leidt, gerekend 
te bedragen ten minste 3/4 van het loon, 
dat in het aan den dag van het ongeval voor
afgaande jaar gemiddeld per gewerk~en d~ 
is verdiend door gelijksoortig~ arbe1d~_rs !n 
hetzelfde of in een soortgehJk bednJf m 
dezelfde of in een naburige gemeente. 

3. Het dagloon van een werkman, als be
doeld in artikel 7, tweede lid, III, onder 3° -, 
der Ongevallenwet 1921, wordt geacht _te 
zijn het bedrag, dat door den Secreta!1s
Generaal van het Departement van Soc1ale 
Zaken krachtens de Ziektewet als dagloon 
is vastgesteld voor de bij de werkverscha~ 
te werk gestelde arbeiders voor de gemeente, 
waar de arbeider woonplaats heeft. ls voor 
de gemeente, waar de arbeider woonplaats 
heeft, geen dagloon vastgesteld, dan treedt 
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daarvoor in de plaats een soortgelijke nabu
rige gemeente, waarvoor een dagloon werd 
vastgesteld. 

4, De bedragen, welke ingevolge artikel 3 
als dagloon worden beschouwd, zul!en bij 
de premieberekening als werkelijk verdiend 
loon worden aangemerkt. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
eersten Maandag, volgende op den dag der 
afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 21 Maart 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet. no. 59) 
24 Maart 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
10300 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht) , betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Herpen en 
Ravenstein. 

Op grond van § I der Verordening N°. 79/ 
1940 van den R ijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. Met ingang van r April 1941 wor
den de gemeenten Herpen en Ravenstein 
samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
welke den naam Ravenstein draagt. 

2. r. Zoo spoedig mogelijk na ingang dezer 
samenvoeging worden de zittende raden der 
gemeenten Herpen en Ravenstein vervangen 
door een nieuwen raad, waarvan dee! uit
maken : 

5 Jeden van den zittenden raad der gemeen-
te Herpen; 

6 leden van den zittenden raad der ge
meente Ravenstein. 

2. De in het vorige lid bedoelde leden wor
den aangewezen met inachtneming van de 
bepalingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uitslagen der laatste
lijk in de in het vorige lid genoemde gemeen
ten gehouden gemeenteraadsverkiezingen. 
De aanwijzing geschiedt door de voorzitters 
van de hoofdstembureaux, aangewezen in 
artikel 34, tweede lid, der kieswet, elk voor 
zijn gemeente, met dien verstande, dat na 
den datum der samenvoeging al!e alsnog 
ter zake te verrichten handelingen geschieden 
door den voorzitter van het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede lid, 
der kieswet , der nieuwe gemeente. 

3. De ingezetenen van de samen te voegen 
gemeenten, met inbegrip van hen, die in den 
loop der laatste twaalf maanden van de 
eene naar de andere gemeente zijn vertrok
ken, worden vanaf den datum van de samen
voeging als ingezetenen der nieuwe gemeente 
Ravenstein beschouwd. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden vinden de bepalingen van de gemeente
wet , voor zoover mogelijk, overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat tot aan 
den, door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant te bepalen , dag der eerste vergade
ring van den raad der nieuwe gemeente 
Ravenstein, voor het geven van toepassing 
aan de artikelen IS, 17, 18, 32, 33, 34 en 35 
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der gemeentewet Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant en hun voorzitter in de plaats 
treden onderscheidenlijk van den gemeente
raad en diens voorzitter en de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken in die van Gedeputeerde 
Staten. 

5. In de eerste vergadering van den raad 
der nieuwe gemeente Ravenstein leggen de 
leden der in het eerste lid van artikel 45 der 
gemeentewet bedoelden eed of de aldaar 
bedoelde belofte af en worden door den 
nieuwen raad de wethouders gekozen. 

6. Met afwijking inzooverre van het be
paalde in artikel 29 der gemeentewet hebben 
de leden van den krachtens deze beschikking 
nieuw aangewezen raad zitting uiterlijk tot 
den eersten Dinsdag van September 1943. 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
raad der nieuwe gemeente Ravenstein open
vallende plaatsen wordt voorzien op de wijze, 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald, met 
dien verstande, dat de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet, van de nieuwe ge
meente Ravenstein een candidaat benoemt, 
die voorkomt op de candidatenlijst(en) van 
de gemeente, waaruit de aftredende was 
aangewezen. 

8. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, 
tot aan de bekendmaking van de uitkomsten 
der eerstvolgende openbare volksteiling, in 
de nieuwe gemeente het getal inwoners, da t 
op 31 Maart 1941 volgens de bevolkingsregis
ters der samen te voegen gemeenten aan
wezig is, zooals dit door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant, burgemeester en wet
houders der samen te voegen gemeenten 
gehoord, wordt vastgesteld. 

3. r. De burgemeester en de secretaris
ontvanger der gemeente Ravenstein, zoomede 
de burgemeester-secretaris en de ontvanger 
der gemeente Herpen worden geacht met 
ingang van I April 1941 uit hun ambt te 
zijn ontslagen. 

Te rekenen van dien datum worden de 
personen, die het ambt van burgemeester 
en secretaris-ontvanger der gemeente Raven
stein bekleeden en de persoon, belast met de 
waarneming van het ambt van secretaris der 
gemeente Herpen , geacht te zijn benoemd 
onderscheidenlijk tot burgemeester, secreta
ris en ontvanger der nieuwe gemeente Raven
stein. 

2. De zittende raad der gemeenfe Raven
stein en de door dien raad gekozen wethou
ders oefenen, te rekenen van den in het eerste 
lid genoemden datum, tot aan den dag, 
waarop de eerste vergadering van den nieu
wen raad wordt gehouden, de bevoegdheden 
uit van den raad en de wethouders der nieu
we gemeente. 

3. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid worden de door of vanwege het 
bevoegd gezag der samen te voegen gemeen
ten aangestelde ambtenaren - met inbegrip 
van de personen, in dienst dier gemeenten op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - te rekenen van 1 April 1941, 
geacht in denzelfden rang en op denzelfden 
voet in dienst te zijn van de nieuwe gemeente, 

K 2663 



193 

met dien verstande, dat het bevoegd gezag 
dezer gemeente verplicht is binnen drie 
maanden, te rekenen van den datum der 
samenvoeging, te bepalen, of, en zoo ja in 
welken rang en op welken voet, de hierbe
doelde personen in dienst van de nieuwe ge
meente werkzaam zullen blijven. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, wordt ten 
minste de diensttijd in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de 
berekening van hun wedden zou hebben 
gegolden. 

4. De op den datum der samenvoeging in 
de gemeenten Herpen en Rauenstein geldende 
besluiten behouden rechtskracht, totdat door 
het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
anders zal zijn bepaald. 

Dat gezag is verplicht binnen drie maan
den, te rekenen van den datum der samen
voeging, ten aanzien van de besluiten, rege
lende den rechtstoestand van de in dienst 
der nieuwe gemeente werkzame personen, 
een nadere regeling te treffen. 

5. De jaarwedden van den burgem.eester, 
de wethouders, den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 
der nieuwe gemeente Rauenstein worden zoo 
noodig opnieuw vastgesteld door Gedepu
teerde Staten van Noord Brabant, overeen
komstig de ter zake in die provincie geldende 
regelen. 

4. 1. Aan de vaste ambtenaren, die tenge
volge van deze samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente Rauenstein wacht
geld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld , tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente Rauenstein, met in.achtne
ming van de volgende bepalingen . 

2 . Aan de personen, bedoeld in het eerste 
lid , wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 31 Maart 1941 een dienst
tijd van ten minste 10 jaren hebben vol
bracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, te zamen met het aantal jaren van den 
leeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt , 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het hieronder be
paalde het wachtgeld eindigt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid , onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad no. 240 - te genieten. Voor hem, 
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die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen , als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande tijd, 
welke in aanmerking komt voor pensioen, 
onverschillig in dienst van welke lichaam die 
tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen, laatstelijk v66r 
1 April 1941 was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien 
verstande, dat de wedde of de som van wedde 
en kindertoelage dezelfde vermindering of 
vermeerdering ondergaat , welke de kinder
toelage tengevolge van de wijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in aan
merking komt, zou ondergaan, indien de 
belanghebbende in. dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde of de som van wedde en 
kindertoelage en bedraagt daarna gedurende 
drie maanden 85 en vervolgens 70 ten hon
derd van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der nieuwe gemeente Rauenstein een wijzi
ging wordt gebracht, welke geen verband 
houdt met de samenvoeging, wordt de in 
het derde lid bedoelde wedde of de som van 
wedde en kindertoelage voor de toepassing 
van dat lid en van bet vijfde en zesde lid 
van dit artikel op overeenkomstige wijze ge
wijzigd . 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of 
na 1 April 1941 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op 1 December 1940 niet 
genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage, 
de in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den , het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen het wacht-
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geld en de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage ; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, also£ zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij 
dit laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant , den belanghebbende if diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde in 
den zin dier wet, vermeerderd, indien de toe
Jage niet reeds in de wedde is begrepen, m et 
kinderto elage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging der gemeenten uit 
meer dan een betrekking is ontslagen, de 
verschillende wachtgelden , en de vers :hil
lende wedden , in het derde lid bedoeld, tot 
een wachtgeld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is , v66r het tijdstip, waarop het 
wachtge!d volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, ver
klaren, dat het verlies het gevo!g was van 
eigen schuld of van eigen verzoek, en daar
voor geen deugdelijke gronden aanwezig 
worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld . 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld, de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, a!s be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente Ravenstein. De op wachtgeld ge
stelde is gehouden ten aanzien van die in-
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komsten alle door genoemd college en door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
verlangde inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan burgemees
ter en wethouders der nieuwe gemeente 
Ravenstein. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van genoemde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der P ensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant , burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente Ravenstein , benevens den 
belanghebbende of diens gemachtigde ge
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen 
verklaren . 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente Ravenstein, benevens 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, be
slist door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant . 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

S. 1. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht , wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922 , Staats
blad n°. 240, aangemerkt , indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen-tijd geldt als wedde 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der 
wedden, onderscheidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der pen
sioensgrondslagen dezelfde wijzigingen on
dergaan, welke zij op grond van het bepaalde 
in artikel 150 der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, zouden hebben ondergaan, in
dien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij 
tengevolge van de samenvoeging der ge-
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meenten werd ontslagen, dan wordt voor 
de toepassing van de artikelen 33 en 151 der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, de 
wedde of de som der wedden in de nieuwe 
betrekking of betrekkingen geacht te zijn 
verboogd tot bet bedrag van de wedde of de 
som der wedden, bedoeld in bet derde lid 
van bet vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan 
wordt voor de berekening van bet eigen pen
sioen de pensioensgrondslag in elk dier aan
gebouden betrekkingen geacbt dezelfde wij
ziging te ondergaan, welke deze op grond van 
artikel 150 dier wet zou ondergaan, indien 
de in den eersten en Iaatsten volzin van dit 
lid bedoelde wedde of som van wedden als 
ambtenaar in den zin dier wet zou worden 
genoten. 

3. De nieuwe gemeente Rauenstein is voor 
de betrokken personen, gedurende den tijd, 
dien zij kracbtens deze bescbikking op wacbt
ge!d doorbrengen, een bijdrage voor eigen 
pensioen verscbuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922 , Staatsblad n°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van bet tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in bet 
geval, bedoeld in den laatsten volzin van 
dat lid, naar bet verscbil tusscben dezen pen
sioensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of betrekkingen, waarin na bet 
ontslag de boedanigbeid van ambtenaar in 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van bet tweede lid zou 
of zouden bebben gegolden. 

4. De nieuwe gemeente Ravenstein ver
baalt de in bet derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen, op den voet van 
bet vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240 . 

5. Het licbaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35, en artikel 36, eerste lid , 
on der a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, verschuldigd naar den pensi
oensgrondslag of de pensioensgrondslagen, 
welke zonder de werking van het eerste lid 
zou of zouden hebben gego!den. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125 , 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922 , Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

6. 1. De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Herpen en Ravenstein , vastgesteld 
voor het dienstjaar 1940, wordt afzonderlijk 
voortgezet door de nieuwe gemeente Rauen
stein . 

2 . De begrootingen van de gemeenten 
Herpen en Ravenstein voor het dienstjaar 
1941 gelden slechts voor het tijdvak van 
1 Januari 1941 tot en met 31 Maart 1941. 

3 . De raad der nieuwe gemeente Raven
stein stelt binnen een door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant te bepalen termijn 
voor de nieuwe gemeente Ravenstein een 
begrooting vast, welke zal gelden voor het 
verdere gedeelte van het dienstjaar 1941. 
Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe ge
meente Rauenstein nog geen begrooting is 
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vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bevoegd burgemeester en 
wethouders van de nieuwe gemeente te 
machtigen tot bet ontvangen van de inkom
sten en het doen van de door Gedeputeerde 
Staten van N oord-Brabant noodig geachte 
betalingen. · 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1940 
en over het tijdvak van I Januari 1941 tot 
en met 31 Maart 1941 voor de gemeenten 
Herpen en Ravenstein worden opgemaakt 
door den ontvanger der nieuwe gemeente 
Ravenstein en voorloopig vastgesteld door 
den raad dezer gemeente, met inachtneming 
van de regelen ter zake in de gemeentewet 
gesteld. 

5- Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant zijn bevoegd, met inacbtneming van het 
bepaalde in de voorgaande leden van dit 
artikel , nadere aanwijzingen te geven om
trent de verantwoording van de saldi der 
rekeningen en de bij bet sluiten van het 
dienstiaar 1940 nog te ontvangen of te beta
Jen posten. 

7. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Herpen 
en Ravenstein , overeenkomstig de bepalingen 
dier wet en het Financieele-verhoudingsbe
sluit, vastgesteld voor het uitkeeringstijdvak 
1940/1941, wordt verminderd met een twaalf
de gedeelte. 

2 . Voor de nieuwe gemeente Ravensfein 
bedraagt deze uitkeering f 250 . 

8. I. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 338), 
sedert gewijzigd , vindt voor de nieuwe ge
meente Ravenstein voor bet u itkeeringstij d
vak I Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
p!aats volgens de voor den burgemeester en 
den secretaris op I April 1941 geldende 
jaarwedderege!ing. 

2. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ter-secretaris der gemeente Herpen wacht
geld geniet krachtens artikel 4 dezer bescbik
king, zal de nieuwe gemeente Ravenstein 
van het Rijk jaarlijks een bijdrage iri dat 
wachtgeld ontvangen en we! in dezelfde 
verhouding als waarin de voor de gemeente 
Herpen voor het uitkeeringstijdvak 1940/1941 
vastgestelde uitkeering, ingevolge artikel 3, 
onder b, juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, 
staat tot de door bedoelden burgemeester
secretaris laatstelijk voor I April 1941 in 
totaal genoten jaarwedden. 

9. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, wordt deze 
beschikking geacht in werking te treden met 
ingang van I Mei 1941. 

2 . De met toepassing van bet vorige lid 
voor de gemeenten Herpen en Ravenstein 
voor het uitkeeringstijdvak 1940/ 1941 vast 
te stellen uitkeeringen worden, voorzoover 
zij op of na 1 April 1941 vervallen, uitbetaald 
aan de nieuwe gemeente Ravenstein. 

10. 1. Voor de vaststelling van de uit 
keering, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
c1rtikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats -
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blad n°. 388), sedert gewijzigd, over het uit
keeringstijdvak 1 Mei 1941 tot en met 31 
December 1941 en, zoo noodig, ook over vol
gende uitkeeringstijdvakken, worden voor 
de nieuwe gemeente Ravenstein de factoren 
ontleend aan boekingstijdvakken of reke
ningsjaren, welke aa:n 1 April 1941 geheel of 
gedeeltelijk voorafgaan of aan tijdstippen, 
v66r 1 April 1941 vallende, berekend naar 
de som dier factoren voor de gemeenten 
Herpen en Ravenstein. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit voor elk re
keningsjaar, als het quotient , bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk het quotient, bedoeld in artikel 
16 van het Financieele-verhoudingsbesluit, 
en het quotient, bedoeld in artikel 21 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meenten Herpen en Ravenstein is vastgesteld, 
wordt het vastgestelde quotient, met in
achtneming van de bepalingen van het eerste 
en het tweede lid van dit artikel, door de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien opnieuw vastgesteld. 

11. I. Aan de nieuwe gemeente Raven
stein wordt ten laste van het gemeentefonds 
over het uitkeeringstijdvak 1941/1942, boven 
de uitkeering volgens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, een 
garantie-uitkeering gedaan ten bedrage van 
3/10 van het verschil tusschen de som der 
uitkeeringen, welke de gemeenten Herpen en 
Ravenstein volgens artikel 3, letter b (oud), 
dier wet over het tijdvak 1934/ 1935 hebben 
genoten, en de som van de voor die gemeen
ten vastgestelde uitkeeringen volgens artikel 
3, letter c, dier wet voor het uitkeeringstijd
vak 1935/ 1936 . 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/1944 zal een garantie-uitkeering 
worden verleend ten beloope van onder
scheidenlijk 2/3 en 1/3 van het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1941/ 
1942. 

3 De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Ravenstein 
buiten toepassing. 

12. De uitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de gemeenten Herpen en Ravenstein toe
komende hoofdsom en opcenten van belas
tingen, geheven over een op het tijdstip van 
de samenvoeging loopend belastingjaar, war
den gedaan aan de nieuwe gemeente Raven
stein. 

13. I. Te rekenen van 1 April 1941 gaan 
alle rechten, lasten, verplichtingen en bezit
tingen van de samen te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 
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14. Alie kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op het ge
bied der samen te voegen gemeenten , war
den overgedragen aan de nieuwe gemeerite . 

15. Het bestuur der gemeente H erpen 
zendt op 31 Maart 1941 aan het bestuur der 
gemeente Ravenstein het bevolkingsregister 
der gemeente Her pen; de bevolkingsregisters 
der beide gemeenten vormen samengevoegd 
het bevolkingsregister der nieuwe gemeente. 

16. 1. Het bestuur der gemeente Herpen 
zendt op 31 Maart 1941 aan het bestuur de r 
gemeente Ravenstein de op dien datum gel
dende kiezerslijst der gemeente Her pen; 
de kiezerslijsten der beide gemeenten vor
men samengevoegd de kiezerslijst der nieuwe 
gemeente, totdat zij overeenkomstig de 
kieswet door een n!euwe lijst is vervangen. 

2 . De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt door het bestuur 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van elken kiezer na den 
datum der samenvoeging en van vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dienten
gevolge behoort. 

17 . 1. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die tijdens of na de samenvoe
ging werkloos zijn of worden , zullen onmid
dellijk opgenomen worden in de steunrege
ling van de nieuwe gemeente of aldaar tot 
de werkverschaffing worden toegelaten, in
dien en voor zoover zij daarvoor, op grond 
van de regelen, welke in de gemeente Raven
stein gelden, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, geldt. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Socia
le Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

18. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten , ko
men, voor zoover die krankzinnigen, ten tijde 
dat de rechterlijke machtiging om hen in 
een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in een van die gemeenten, 
te rekenen van l April 1941 voor rekening 
der nie:.iwe gemeente. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweede zin, en tweede 
lid , en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming hoofdverblijf 
hadden in het gebied van een der samen te 
voegen gemeenten. 

19. l . De namen der personen, voorko
mende op de lijsten, bedoeld in de artikelen 
17 en 45, tweede lid , der Drankwet (Staats
blad 1931, N°. 476) van elk der samen te 
voegen gemeenten worden overgeschreven 
op de overeenkomstige lijsten van de nieuwe 
gemeente. 

2. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie-
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den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk verlof A , bij het bestuur van elk der 
samen te voegen gemeenten inkwamen, met 
dien verstande, dat, voor zoover verzoeken 
op denzelfden dag zijn ingekomen, de in 
leeftijd oudere verzoeker voorgaat en dat 
bij gelijken ouderdom het lot beslist . 

20. Met ingang van I April 1941 vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding van de gemeente Herpen en 
wordt onder de gemeente Ravenstein ver
staan de krachtens deze beschikking ge
vormde gemeente van dien naam. 

21. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant . 

's-Gravenhage, 24 Maart 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 59) 
24 Maart 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
10956 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht). betreffende samenvoe
ging der gemeenten Colijnsplaat, Kats 
en Kortgene. · 

Op grond van § I der Verordening n°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied bepaal ik : 

Art. 1. Met ingang van I April 1941 wor
den de gemeenten Colijnsplaat, Kats en 
Kortgene samengevoegd tot een nieuwe ge
meente, welke den naam Kortgene draagt. 

2. 1. Zoo spoedig mogelijk na ingang 
dezer samenvoeging worden de zittende ra
den der gemeenten Colijnsplaat , Kats en 
Kortgene vervangen door een nieuwen raad, 
waarvan dee! uitmaken: 

5 leden van den zittenden raad der gemeen
te Colijnsplaat, 

2 leden van den zittenden raad der gemeen
te Kats en 

4 leden van den zittenden raad der gemeen
te Kortgene. 

2. De in het vorige lid bedoelde leden war
den aangewezen met inachtneming van de 
bepa!ingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uitslagen der laatste
lijk in de in het vorige lid genoemde gemeen
ten gehouden gemeenteraadsverkiezingen. 
De aanwijzing geschiedt door de voorzitters 
van de hoofdstembureaux, aangewezen in 
artikel 34, tweede lid, der kieswet , elk voor 
zijn gemeente, met dien verstande, dat na 
den datum der samenvoeging alle alsnog 
ter zake te verrichten handelingen geschie
den door den voorzitter van het hoofdstem
bureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid, der kieswet, der nieuwe gemeente. 

3. De ingezetenen van de samen te voegen 
gemeenten; met inbegrip van hen, d ie in 
den loop der laatste twaalf maanden van 
een der gemeenten naar een der beide andere 
gemeenten zijn vertrokken, worden vanaf 
den datum van de samenvoeging als inge
zetenen der nieuwe gemeente beschouwd . 
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4. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden vinden de bepalingen van de gemeente
wet, voor zoover mogelijk, overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat tot aan 
den, door Gedeputeerde Staten van Zeeland 
te bepalen, dag der eerste vergadering van 
den raad der nieuwe gemeente Kortgene, 
voor het geven van toepassing aan de arti
kelen 15, 17, 18 , 32, 33, 34 en 35 der gemeen
tewet, Gedeputeerde Staten van Zeeland en 
hun voorzitter in de p!aats treden onder
scheidenlijk van den gemeenteraad en diens 
voorzitter en de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
die van Gedeputeerde Staten. 

5. In de eerste vergadering van den raad 
der nieuwe gemeente Kortgene leggen de leden 
den in het eerste lid van artikel 45 der ge
meentewet bedoelden eed of de aldaar be
doelde belofte af en worden door den nieu
wen raad de wethouders gekozen. 

6. Met afwijking inzooverre van het be
paalde in artikel 29 der gemeentewet hebben 
de leden van den krachtens deze beschikking 
nieuw aangewezen raad zitting uiterlijk tot 
den eersten Dinsdag van September 1943 . 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
raad der nieuwe gemeente Kortgene open
vallende plaatsen wordt voorzien op de wijze, 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald , met 
dien verstande, dat de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet, van de nieuwe ge
meente Kortgene een candidaat benoemt, die 
voorkomt op de candidatenlijst(en) van de 
gemeente , waaruit de afgetredene was aan
gewezen. 

8. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4., eerste lid , der gemeentewet geldt, 
tot aan de bekendmaking van de uitkomsten 
der eerstvolgende openbare volkstelling, in 
de nieuwe gemeente het getal inwoners, 
dat op 31 Maart 1941 volgens de bevolkings
registers der samen te voegen gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland , burgemeester en wethou
ders der samen te voegen gemeenten ge
hoord, wordt vastgesteld. 

3. 1. De burgemeester en de secretaris 
van de gemeenten Colijnsplaat , Kats en 
Kortgene , zoomede de ontvanger der ge
meente Kortgene worden geacht met ingang 
van I April 1941 uit hun ambt te zijn ont
slagen; te rekenen van dien datum worden 
deze personen geacht te zijn benoemd on
derscheidenlijk tot burgemeester, secretaris 
en ontvanger van de nieuwe gemeente Kort
gene. 

2. De zittende raad der gemeente Kort
gene en de door dien raad gekozen wethou
ders oefenen, te rekenen van I April 1941 , 
tot aan den dag, waarop de eerste vergade
ring van den nieuwen raad wordt gehouden, 
in het gebied der nieuwe gemeente de be
voegdheden uit van den raad en de wethou
ders der nieuwe gemeente. 

3. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid worden de door of vanwege het 
bevoegd gezag der samen te voegen gemeen
ten aangestelde ambtenaren - met inbegrip 
van de personen, in dienst dier gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
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recht werkzaam - te rekenen van den datum 
der samenvoeging, geacht in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van 
de nieuwe gemeente, met dien verstande, 
dat het bevoegd gezag dezer gemeente ver
plicht is binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der samenvoeging, te bepa
len, of en zoo ja in welken rang en op welken 
voet, de hierbedoelde personen in d ienst der 
nieuwe gemeente werkzaam zullen blijven . 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, wordt ten min
ste de diensttijd in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeen.te voor de 
berekening van hun wedden zou hebben ge
golden . 

4. De op den datum der samenvoeging in 
de samen te voegen gemeenten geldende 
besluiten behouden rechtskracht, totdat door 
het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
anders zal · zijn bepaald. 

Dat gezag is verplicht binnen d rie maan
_den , te rekenen van den datum der samen
voeging, ten aanzien van de besluiten, rege
lende den rechtstoestand van de in dienst 
der samen te voegen gemeenten werkzame 
personen, een nadere regeling te treffen. 

5. De jaarwedden van den burgemeester, 
de wethou ders , den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 

· der nieuwe gemeente worden voor zoover 
noodig opnieuw vastgesteld door Gedepu
teerde Staten van Zeeland, overeenkomstig 
d e terzake in deze provincie geldende regelen . 

6. De bij deze beschikking aangewezen 
burgemeester der nieuwe gemeente geniet, 
boven zijn overeenkomstig het vorige lid 
vast te stellen jaarwedde, een persoonlijke 
toe!age uit de gemeentekas, gelijk aan het 
verschil tusschen de som der jaarwedden, 
welke door hem op 3 1 Maart 194 1 als burge
meester der samen te voegen gemeenten 
werden genoten, en het bedrag zijner boven
bedoelde jaarwedde als burgemeester der 
nieuwe gemeente. Deze toelage wordt als 
dee! zijner jaarwedde beschouwd. 

4. I. Aan de vaste ambtenaren , die ten
gevolge van de samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48 , eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente Kortgene een 
wachtgeld verleend . 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
_merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst , 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente , met inachtneming van de 
volgende bepalingen . 

2. Aan de per3onen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a . indien zij op 1 April 1941 een diensttijd 
van ten minste 10 jaren hebben volbracht eu 
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het aantal jaren van dien diensttijd, te zamen 
met het aantal jaren van,- den leeftijd, dien 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
•geld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd . 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo -
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervr iegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande t ijd , 
welke in aanmerking komt voor pensioen, on
verschillig in dienst van welk lichaam die 
tijd is doorgebracht, met dien verstande, dat 
alle diensttijd slechts eenmaal wordt mede
geteld en diensttijd uit een nevenbetrekking 
slechts in aanmerking komt , indien het 
wachtge!d uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bed rag van het wachtgeld word t 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke 'aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen , laatstelijk v66r 
l April 1941, was verbonden, vermeerderd 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien ver
stande, dat de wedde of de som van wedde en 
kindertoelage dezelfde vermindering of ver
meerdering ondergaat, welke de kindertoe
lage tengevolge van de w ijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toe!age in 
aanmerking komt, zou ondergaan, indien 
de belanghebbende in dienst zou zijn geble
ven. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
drie maanden gelijk aan de in den eer ,ten 
volzin omschreven wedde of de som van wed
de en kindertoe]age en bedraagt daarna ge
durende drie maanden 85 en vervolgens 70 
ten honderd van de vorenbedoelde wedde of 
som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoe
lagen van den burgemeester en de ambtena
ren der nieuwe gemeente een wijziging wordt 
gebracht, welke geen verband houdt met de 
samenvoeging, wordt de in het derde lid 
bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat lid 
en van het vijfde en zesde lid van dit artikel 
op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of 
na 1 April 1941 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op 1 November 1940 niet 
genoot, wordt: 

a . indien hij d ie inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
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het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin 
dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kinder
toelage, de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en kindertoelage zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd , met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen het wacht
geld en de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wed de en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Zee
land, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde, 
of de som van de wedde en kindertoelage in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922 , Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin dier wet , vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7- Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval-
1en, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging der gemeenten uit 
meer dan een betrekking is ontslagen, de 
verschillende wachtgelden, en de verschil-
1ende wedden, in het derde lid bedoeld, tot 
een wachtgeld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van ·de betrekking of andere 
bron van inkomsten , waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is , v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, den be
langhebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, verklaren, 
dat het verlies het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, en daarvoor 
geen deugdelijke gronden aanwezig worden 
geacht . 
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9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt , vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11 . Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente. De op wachtgeld gestelde is ge
houden ten aanzien van die inkomsten alle 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan burgemees
ter en wethouders der nieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meest~r en wethouders van bedoelde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente, benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of 
gedeeltelijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente , benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Zeeland. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

5. l. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, aangemerkt, indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met genot van 
wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambtenaar, in den 
zin van die wet, in een betrekking of in be
trekkingen, waarin deze hoedanigheid na het 
ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
vo·or pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dez;ilfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
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indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij tenge
volge van de samenvoeging werd ontslagen, 
dan wordt voor de toepassing van de artike
len 33 en 151 der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, de wedde of de som der wedden 
in de nieuwe betrekking of betrekkingen ge
acht te zijn verhoogd tot een bedrag van de 
wedde of de som der wedden, bedoeld in het 
derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijzjging 
te ondergaan, welke deze op grond van arti
kel 150 dier wet zou ondergaan, indien de 
in den eersten en laatsten volzin van dit 
lid bedoelde wedde of som van wedden als 
ambtenaar in den zin dier wet zou worden 
genoten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen, gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen , een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 35 
en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend naar 
den in den eersten volzin van het tweede lid 
aangegeven pensioensgrondslag en in het 
geval, bedoeld in den laatsten volzin van dat 
lid, naar het verschil tusschen dezen pensi
oensgrondslag en dien of die, welke in de 
betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b , der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, welke zonder de werking van het eerste 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, over
eenkomstige toepassing. 

6. r. De dienst der begrootingen van de 
meenten Colijnsplaat , Kats en Kortgene , vast
geste!d voor het dienstiaar 1940, wordt af
zonderlijk voortgezet door de nieuwe ge
meente Kortgene. 

2. De begrootingen van de gemeenten 
Colijnsplaat, Kats en Kortgene voor het 
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dienstjaar 1941 gelden slechts voor het tijd
vak van I Januari 1941 tot en met 31 Maart 
1941. 

3. De raad der nieuwe gemeente Kortgene 
stelt binnen een door Gedeputeerde Staten 
van Zeeland te bepalen termijn voor de 
nieuwe gemeente Kortgene een begrooting 
vast , welke zal gelden voor het verdere 
gedeelte van het dienstjaar 1941. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Kortgene nog geen begrooting is 
vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Zeeland bevoegd burgemeester en wethou
ders van de nieuwe gemeente te machtigen 
tot het ontvangen van de inkomsten en het 
doen van de door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland noodig geachte betalingen. 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1940 
en over het tijdvak van r Januari 1941 tot 
en met 31 Maart 1941 voor de gemeenten 
Colijnsplaat, Kats en Kortgene worden opge
maakt door den ontvanger van de nieuwe 
gemeente Kortgene en voorloopig vastge
steld door den raad dezer gemeente met in
achtneming van de regelen ter zake in de 
gemeentewet gesteld. · 

5 . Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn 
bevoegd, met inachtneming van het bepaalde 
in de voorgaande leden van dit artikel, nade
re aanwijzingen te geven omtrent de verant
woording van de saldi der rekeningen en de 
bij het sluiten van het dienstjaar 1940 nog 
te ontvangen of te betalen posten. 

7. r. De uitkeering uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3 , onder b, juncto artikel 9 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad n°. 338). 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Colijns
plaat, Kats en Kortgene, overeenkomstig de 
bepalingen dier wet en het Financieele
verh_oudii:t_gsbesluit, vastgesteld voor het uit
keermgshJdvak 1940/ 1941, wordt vermin
derd met een twaalfde gedeelte. 

2. Voor de nieuwe gemeente Kortgene 
bedraagt deze uitkeering f 250. 

8. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, vindt voor de nieuwe ge
meente Kortgene voor het uitkeeringstijdvak 
r Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
plaats volgens de voor den burgemeester en 
den secretaris op I April 1941 geldende 
jaarwedde-regeling. 

9. I. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad no. 388), sedert gewijzigd, wordt deze 
beschikking geacht in werking te treden met 
ingang van I Mei 194r. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Colijnsplaat, Kats en 
Kortgene voor het uitkeeringstijdvak 1940/ 
1941 vast te stellen uitkeeringen worden , 
voor zoover zij op of na r April 1941 verval
len, aan de nieuwe gemeente Kortgene uit
betaald. 

10. r. Voor de vaststelling van de uit
keering, bedoeld in artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van rs Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, over het uit
keeringstijdvak I Mei 1941 tot en met 31 
December 1941 en, zoo noodig, ook over 
volgende uitkeeringstijdvakken, worden voor 
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de nieuwe gemeente Kortgene de factoren 
ontleend aan boekingstijdvakken of reke
ningsjaren, welke aan 1 April 1941 geheel of 
gedeeltelijk voorafgaan, of aan tijdstippen, 
v66r 1 April 1941 vallende, berekend naar 
de som dier factoren voor de gemeenten 
Colijnsplaat, Kats en Kortgene. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor elk re
keningsjaar, als het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is . 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk het quotient, bedoeld in artikel 
16 van het Financieele-verhoudingsbesluit, 
en het quotient, bedoeld in artikel 21 van 
het Financieele-verhoudingsbesluit, voor de 
gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene 
reeds zijn vastgesteld, wordt het vastgestelde 
quotient, met inachtneming van de bepalin
gen van het eerste en het tweede lid van dit 
artikel , door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken opnieuw vastgesteld. 

11. I. Aan de nieuwe gemeente Kortgene 
wordt ten Jaste van het gemeentefonds over 
het uitkeeringstijdvak 1941/ 1942, boven de 
uitkeering, volgens artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, een garantie
uitkeering gedaan ten bedrage van 3/ 10 van 
het verschil tusschen de som der uitkeerin
gen, welke de gemeenten Colijnsplaat, Kats 
en Kortgene volgens artikel 3, letter b (oud), 
dier wet over het tijdvak 1934/1935 hebben 
genoten, en de som van de voor die gemeenten 
vastgestelde uitkeeringen, volgens artikel 3, 
letter c, dier wet voor het uitkeeringstijdvak 
1935/ 1936. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/ 1944 zal een garantie-uitkee
ring worden verleend ten beloope van onder
scheidenlijk 2/3 en 1/3 van het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1941/ 
1942. 

3 . Artikel II der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 74) blijft ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Kortgene, buiten toepassing. 

12. De uitkeerin.gen door het Rijk wegens 
aan de samen te voegen gemeenten toeko
mende hoofdsom en opcenten van belastin
gen, geheven over een op het tijdstip van 
de samenvoeging loopend belastingjaar, wor
den gedaan aan de nieuwe gemeente. 

13. I. Te rekenen van 1 April 1941 gaan 
alle rechten, Jasten, verplichtingen en bezit
tingen der samen te voegen gemeenten over 
op de nieuwe gemeente, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

14. Alie kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbend op het gebied 
der samen te voegen gemeenten, worden 
overgedragen aan de nieuwe gemeente. 

15. De besturen der gemeenten Colijns
plaat en Kats zenden op 31 Maart 1941 aan 
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het bestuur der gemeente Kortgene de bevol
kingsregisters hunner gemeenten; de bevol
kingsregisters der drie gemeenten vormen 
samengevoegd het bevolkingsregister der 
nieuwe gemeente . 

16. 1. De besturen der gemeenten Colijns
plaat en Kats zenden op 31 Maart 1941 aan 
het bestuur der gemeente Kortgene de op 
dien datum geldende kiezerslijst hunner ge
meenten; de kiezerslijsten der drie gemeen
ten vormen samengevoegd de kiezerslijst 
der nieuwe gemeente, totdat zij overeen
komstig de kieswet door een nieuwe lijst is 
vervangen. 

2 . De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt door het bestuur 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met ·de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van iederen kiezer na den 
datum der samenvoeging en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort . 

17. I. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die tijdens of na de samenvoe
ging werkloos zijn of worden, zullen onmid
dellijk opgenomen worden in de steunrege
ling van de nieuwe gemeente of aldaar tot 
de werkverschaffing worden toegelaten, in
dien en voor zoover zij daarvoor , op grond 
van de regelen, welke in de gemeente Kort
gene gelden, in aanmerking komen . Ten aan
zien van de vestigingsvoorschriften blij ft te 
hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, geldt. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Soci
ale Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

18. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
komen, voor zoover die krankzinnigen, ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in het gebied van een dezer 
gemeenten, te rekenen van 1 April 1941, 
voor rekening der nieuwe gemeente. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiend,e uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden volzin, en 
tweede lid, en van artikel 39bis der Armen
wet, voor zoover het betreft de verzorging 
van armen, die ten tijde van hun opneming 
hoofdverblijf hadden in het gebied van een 
der samen te voegen gemeenten. 

19. I. De namen der personen, voorko
mende op de lijsten, bedoeld in de artikelen 
17 en 45 , tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476), van elk der samen te 
voegen gemeenten worden overgeschreven 
op de overeenkomstige lijsten van de nieuwe 
gemeente. 

2. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk verlof A, bij het bestuur van elk der 
samen te voegen gemeenten inkwamen, met 
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dien verstande, dat voor zoover verzoeken, 
op denzelfden dag zijn ingekomen, de in leef
tijd oudere verzoeker voorgaat en dat bij 
gelijken ouderdom het lot beslist. 

20. Met ingang van I April 1941 vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding van de gemeenten Colijns
plaat en Kats en wordt onder de gemeente 
Kortgene verstaan de krachtens deze beschik
king gevormde gemeente van dien naam. 

21. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 24 Maart 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 60) 

25 Maart 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken, N°. 11599 B. B . (Bureau Staats
en Administratief Recht), betreffende 
samenvoeging der gemeenten Eede, 
St. Kruis en Aardenburg. 

Op grond van § 1 der Verordening n°. 79/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 

bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 
Art . 1. Met ingang van I April 1941 wor

den de gemeenten Eede, St. Kruis en Aarden
burg samengevoegd tot een nieuwe gemeente, 
welke den naam Aardenburg draagt. 

2. 1. Zoo spoedig mogelijk na ingang dezer 
samenvoeging worden de zittende raden der 
gemeenten Eede, St. Kruis en Aardenburg 
vervangen door een nieuwen raad, waarvan 
dee! uitmaken: 

3 leden van den zittenden raad der gemeen
te Eede, 

2 Ieden van den zittenden raad der gemeen
te St. Kruis en 

6 Ieden van den zittenden raad der gemeen
te Aardenburg. 

2. De in het vorige lid bedoe!de Ieden wor
den aangewezen met inachtneming van de 
bepalingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uits lagen der laatste
lijk in de in het vorige lid genoemde gemeen
ten gehouden gemeenteraadsverkiezingen. 
De aanwijzing geschiedt door de voorzitters 
van de hoofdstembureaux, aangewezen in 
artikel 34, tweede lid, der kieswet, elk voor 
zijn gemeente, met dien verstande, dat na 
den d atum der samenvoeging alle alsnog ter 
zake te verrichten handelingen geschieden 
door den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
kieswet, der nieuwe gemeente. 

3. De ingezetenen van de samen te voegen 
gemeenten, met inbegrip van hen, die in den 
loop der laatste twaalf maanden van de 
eene naar een andere der samen te voegen 
gemeenten zijn vertrokken, worden vanaf 
den datum van de samenvoeging als inge
zetenen der nieuwe gemeente beschouwd. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vori
ge leden vinden de bepalingen van de ge
rneentewet, voor zoover mogelijk, overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
tot aan den, door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland te bepalen, dag der eerste vergade-
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ring van den raad der nieuwe gemeente 
Aardenburg, voor het geven van toepassing 
aan de artikelen 15, 17, 18, 32, 33, 34 en 35 
der gemeentewet Gedeputeerde Staten van 
Zeeland en hun voorzitter in de plaats treden 
onderscheidenlijk van den gemeenteraad en 
diens voorzitter en de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken in die van Gedeputeerde Staten. 

5. In de eerste vergadering van den raad 
der nieuwe gemeente Aardenburg leggen de 
leden den in het eerste lid van artikel 45 
der gemeentewet bedoelden eed of de aldaar 
bedoelde belofte af en warden door den 
nieuwen raad de wethouders gekozen. 

6. Met afwijking inzooverre van het be
paalde in artikel 29 der gemeentewet hebben 
de leden van den krachtens deze beschikking 
nieuw aangewezen raad zitting uiterlijk tot 
den eersten Dinsdag van September 1943. 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
raad der nieuwe gemeente Aardenburg open
vallende plaatsen wordt voorzien op de wijze, 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald, met 
dien verstande, dat de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet, van de nieuwe ge
meente Aardenburg een candidaat benoemt , 
die voorkomt op de candidatenlijst(en) van 
de gemeente, waaruit de afgetredene was 
aangewezen. 

8. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, tot 
aan de bekendmaking van de uitkomsten der 
eerstvolgende openbare volkstelling, in de 
nieuwe gemeente het getal inwoners, dat op 
31 Maart 1941 volgens de bevolkingsregisters 
der samen te voegen gemeenten aanwezig is, 
zooals dit door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, burgemeester en wethouders der 
samen te voegen gemeenten gehoord, wordt 
vastgesteld. 

3. 1. De burgemeesters, de secretarissen 
en de ontvangers der samen te voegen ge
meenten worden geacht met ingang van 
1 April 1941 uit hun ambt te zijn ontslagen. 
Te rekenen van dien datum worden de per
sonen, die de ambten van burgemeester der 
gemeente Aardenburg, secretaris der gemeen
te St. Kruis en waarnemend secretaris der 
gemeente Eede bekleeden, geacht te zijn 
benoemd onderscheidenlijk tot burgemeester, 
secretaris en ontvanger der nieuwe gemeente 
Aardenburg. 

2. De zittende raad der gemeente Aarden
burg en de door dien raad gekozen wethou
de rs oefenen, te rekenen van den in het eerste 
lid genoemden datum, tot aan den dag, 
waarop de eerste vergadering van den nieu
wen raad wordt gehouden, de bevoegdheden 
uit van den raad en van de wethouders der 
nieuwe gemeente. 

3 . Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid worden de door of vanwege het 
bevoegd gezag der samen te voegen gemeen
ten aangestelde ambtenaren - met inbegrip 
van de personen, in dienst dier gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht werkzaam - te rekenen van den datum 
der samenvoeging, geacht in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van de 
nieuwe gemeente, met dien verstande , dat 
het bevoegd gezag dezer gemeente verplicht 
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is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of en 
zoo ja in welken rang en op welken voet, de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieuwe 
gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, wordt ten min
ste de diensttijd in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de 
berekening van hun wedden zou hebben ge
golden. 

4. De op den datum der samenvoeging in 
de samen te voegen gemeenten geldende be
sluiten behouden rechtskracht, totdat door 
het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
anders zal zijn bepaald. 

Dat gezag is verplicht binnen drie maanden, 
te rekenen van den datum der samenvoeging, 
ten aanzien van de besluiten, regelende den 
rechtstoestand van de in dienst der nieuwe 
gemeente werkzame personen, een nadere 
regeling te treffen. 

s. De jaarwedden van den burgemeester , 
-de wethouders, den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 
der nieuwe gemeente worden zoo noodig 
-opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten van Z eeland, overeenkomstig de ter 
zake in deze provincie geldende regelen. 

4. r. Aan de vaste ambtenaren, die uit
sluitend tengevolge van de samenvoeging 
worden ontslagen, wordt - voor zoover zij 
niet in de termen vallen om pensioen, uit
.gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, als 
bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
te genieten - met ingang van den dag van 
ontslag, ten laste der nieuwe gemeente 
Aardenburg een wachtgeld verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
.gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onderbro
ken diensttijd van ten minste vijf jaren heb
ben vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen . 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente Aardenburg, met in acht neming 
van de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 1 April 1941 een dienstt ijd 
van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde 
het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor 
hem, die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
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gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd . 

Onder diensttijd wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande tijd, 
welke in aanmerking komt voor pensioen, 
onverschillig in dienst van welk lichaam die 
tijd is doorgebracht, met dien verstande, dat 
alle diensttijd s lechts eenmaal wordt mede
geteld en diensttijd uit een nevenbetrekking 
slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk v66r 1 April 1941 was ver
bonden, vermeerderd met kindertoelage, in
dien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering onder
gaat, welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien belanghebbende in dienst zou zijn 
gebleven. Het wachtgeld is gedurende de eerste 
drie maanden gelijk aan de in den eersten 
volzin omschreven wedde of de som van wedde 
en kindertoelage en bedraagt daarna geduren
de drie maanden 85 en vervolgens 70 ten hon
derd van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. lndien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoelagen 
van den burgemeester en de ambtenaren der 
nieuwe gemeente Aardenburg een wijziging 
wordt gebracht, welke geen verband boudt 
met de samenvoeging, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of de som van wedde 
en kindertoelage voor de toepassing van dat 
lid en van bet vijfde en zesde lid van dit 
artikel op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

s. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 April 1941 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij op 1 Mei 1940 niet genoot, 
wordt: 

a. indien bij die inkomsten geniet in dienst 
van een der licbamen, bedoeld in de artike
len 3, 4, Sen 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
bet wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en 
in ieder geval met inbegrip van kindertoelage , 
de in bet derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overscbrij
den, het wacbtgeld met bet bedrag dier 
overschrijding verminderd ; 

b. in de overige gevallen bet wacbtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de belft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen bet wacbt
geld en de in bet derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en k indertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wacbtgeld vermin
derd met bet eventueele gedeelte der inkom-
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sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld , het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, also{ zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij 
dit laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend •kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin dier wet , vermeerderd, indien 
de toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage . 

7 . Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging der gemeenten uit 
meer dan een betrekking is ontslagen, de 
verschillende wachtgelden en de verschillende 
wedden, in het derde lid bedoeld, tot een 
wachtgeld en een wedde vereenigd. 

8 . Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
Gedeputeerde Staten van Zeeland den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, verklaren, dat 
het verlies het gevolg was van eigen schuld 
of van eigen verzoek, en daarvoor geen deug
delijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. lndien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente. De op wachtgeld gestelde is ge
houden ten aanzien van die inkomsten alle 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt , doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan burgemees-
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ter en wethouders der nieuwe gemeente. 
De op wachtgeld gestelde is verplicht op 

eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van bedoelde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922 , 
Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente, benevens den belanghebbende of 
<liens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of ge
deeltelijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente, benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Z eeland. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

5. 1. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad n°. 240, aangemerkt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2 . Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt, als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag en de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
ambtenaar de Jaatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of bertrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden. 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin der Pensioenwet 1922, Staatsb[ad 
n°. 240, met een pensioensgrondslag of een 
som van pensioensgrondslagen, lager dan die 
uit de betrekking of betrekkingen, waaruit 
hij tengevolge van de samenvoeging werd 
ontslagen, dan wordt voor de toepassing van 
de artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922 , 
Staatsblad n°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn ',(erhoogd tot een bedrag 
van de·wedde of de som der wedden, bedoeld 
in het derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen-
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sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
te ondergaan, welke deze op grond van arti
kel 150 dier wet zou ondergaan, indien de in 
den eersten en laatsten volzin van dit lid 
bedoelde wedde of som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden geno
ten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen, gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
do.orbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van het tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den laatsten volzin van 
dat lid, naar het verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en dien of die, welke in 
de betrekking of betrekkingen, waarin na 
het ontslag de hoedanigheid van ambtenaar 
in den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou 
of zouden hebben gegolden. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°.240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage, volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, welke zonder de werking van het eerste 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

6. I. De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Eede, St. Kruis en Aardenburg, 
vastgesteld voor het dienstjaar 1940, wordt 
afzonderlijk voortgezet door de nieuwe ge
meente Aardenburg. 

2. De begrootingen van de gemeenten 
Eede, St. Kruis en Aardenburg voor het 
dienstjaar 1941 gelden slechts voor het tijd
vak van I Januari 1941 tot en met 31 Maart 
1941. 

3. De raad der nieuwe gemeente Aarden
burg stelt binnen een door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland te bepalen termijn voor 
de nieuwe gemeente Aardenburg een begroo
ting vast, welke zal gelden voor het verdere 
gedeelte van het dienstjaar 1941. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Aardenburg nog geen begrooting 
is vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Zeeland bevoegd burgemeester en wethou
ders der nieuwe gemeente Aardenburg te 
machtigen tot het ontvangen van de inkom
sten en het doen van de door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland noodig geachte betalin
gen. 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1940 
en over het tijdvak van I Januari 1941 tot 
en met 31 Maart 1941 voor de gemeenten 
Eede, St. Kruis en Aardenhout worden opge-
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maakt door den ontvanger der nieuwe ge
meente Aardenburg en voorloopig vastgesteld 
door den raad dezer gemeente, met in acht 
neming van de regelen ter zake in de gemeen
tewet gesteld. 

5. Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn 
bevoegd, met in acht neming van het bepaal- . 
de in de voorgaande leden van dit artikel, 
nadere aanwijzingen te geven omtrent de 
verantwoording van de saldi der rekeningen 
en de bij het sluiten van het dienstjaar 1940 
nog te ontvangen of te betalen posten. 

7. I. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad n°. 388). 
sedert gewijzigd, voor de gemeente Eede, 
St. Kruis en Aardenburg overeenkomstig de 
bepalingen dier wet en het Financieele-ver
houdingsbesluit, vastgesteld voor het uit
keeringstijdvak 1940/1941, wordt vermin
derd met een twaalfde gedeelte. 

2 . Voor de nieuwe gemeente Aardenburg 
bedraagt deze uitkeering f 250. 

8. I. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388). 
sedert gewijzigd, vindt voor de nieuwe ge
meente Aardenburg voor het uitkeeringstijd
vak I Mei 1941 tqt en met 31 December 1941 
plaats volgens de voor den burgemeester 
en den secretaris op I April 1941 geldende 
j aa_rwedde-regeling. 

2. Gedurende den tijd, dat de burgemees
·ters en secretarissen van elk der samen te 
voegen gemeenten wachtgeld genieten, krach
tens artikel 4 dezer beschikking, zal de nieu
we gemeente Aardenburg van het Rijk jaar
jijks een bijdrage in die wachtgelden ont
vangen en we! in dezelfde verhouding als 
waarin de voor de samen te voegen gemeen
ten voor het uitkeeringstijdvak 1940/1941 
vastgestelde uitkeeringen, ingevolge artikel 
3, onder b, juncto artikel 9, der wet van IS 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388). sedert gewij
zigd, staan tot de door bedoelde burgemees
ters en secretarissen te zamen laatstelijk voor 
I April 1941 genoten jaarwedden. 

9. I. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, wordt deze 
beschikking geacht in werking te treden met 
ingang van I Mei 1941. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Eede, St. Kruis en Aarden
burg voor het uitkeeringstijdvak 1940/1941 
vast te stellen uitkeeringen worden, voor
zoover zij op of na I April 1941 vervallen, 
uitbetaald aan de nieuwe gemeente Aarden
burg. 

10. I . Voor de vaststelling van de uit
keering, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van IS Juli 1919 (Staats
blad n°. 388), sedert gewijzigd, over het uit
keeringstijdvak I Mei 1941 tot en met 31 
December 1941, en, zoo noodig, ook over 
volgende uitkeeringstijdvakken, worden voor 
de nieuwe gemeente Aardenburg de factoren 
ontleend aan boekingstijdvakken of reke
ningsjaren, welke aan I April 1941 geheel of 
gedeeltelijk voorafgaan, of aan tijdstippen , 
v66r I April 1941 vallende, berekend naar 
de som dier factoren voor de gemeenten 
Eede, St. Kruis en Aardenburg. 
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2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele-verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient , bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken , waarvoor onderschei
denlijk het quotient , bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele-verhoudingsbesluit, en · het 
quotient , bedoeld in artikel 21 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meenten Eede, St. Kruis en Aardenburg is 
vastgesteld, wordt het vastgestelde quotient, 
met inachtneming van de bepalingen van 
het eerste en het tweede lid van dit artikel, 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien opnieuw vastgesteld. 

11. I. Aan de nieuwe gemeente Aarden
burg wordt ten laste van het gemeentefonds 
over het uitkeeringstijdvak 1941/ 1942, boven 
de uitkeering volgens artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, een 
garantie-uitkeering gedaan ten bedrage van 
3/ 10 van het verschil tusschen de som. der 
uitkeeringen, welke de gemeenten Eede , St. 
Ktuis en Aardenburg volgens artikel 3, letter 
b (oud), dier wet over het tijdvak 1934/1935 
hebben genoten, en de som van de voor die 
gemeenten vastgestelde uitkeeringen vol
gens artikel 3, letter c, dier wet voor het uit
keeringstijdvak 1935/1936. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/ 1944 zal een garantie-uitkee
ring worden verleend ten beloope van onder
scheidenlijk 2/3 en 1/3 van het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1941/ 
1942 . 

3. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsb/ad n°. 74) blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Aardenburg 
buiten toepassing. 

12. De uitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de samen te voegen gemeenten toekomen
de hoofdsom en opcenten van belastingen, 
geheven over een op het tijdstip van de sa
menvoeging loopend belastingjaar, worden 
gedaan aan de nieuwe gemeente. 

13. I. Te rekenen van 1 April 1941 gaan 
alle rechten, lasten, verplichtingen en bezit
tingen der samen te voegen gemeenten over 
op de nieuwe gemeente, zonder dat daarvoor 
een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal 
die geschieden krachtens deze beschikking. 

14. Alie kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op het gebied 
der samen te voegen gemeenten, worden 
overgedragen aan de nieuwe gemeente. 

15. De besturen der gemeenten Eede en 
St. Kru is zenden op den dag, voorafgaande 
aan dien der samenvoeging, aan het bestuur 
der gerneente Aardenburg de bevolkingsregis
ters hunner gemeenten ; de bevolkingsreg ,s
ters der drie gemeenten vormen samenge
voegd het bevolkingsregister der nieuwe ge
meente. 

16. I. De besturen der gemeenten Eede 
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en St. Kruis zenden op den dag, voorafgaan
de aan dien der samenvoeging, aan het 
bestuur der gemeente Aardenburg de op dien 
datum geldende kiezerslijsten hunner ge
meenten ; de kiezerslijsten der drie gemeen
ten vormen samengevoegd de kiezerslijst der 
nieuwe geme~nte, totdat zij overeenkomstig 
de kieswet door een nieuwe lijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt door het bestuur 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van iederen kiezer na den 
datum der samenvoeging en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 

17. r. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die op of na 1 April 1941 werk
loos zijn of worden, zullen onmiddellijk opge
nomen worden in de steunregeling van de 
nieuwe gemeente of aldaar tot de werkver
schaffing worden toegelaten, indien en voor 
zoover zij daarvoor, op grond van de regelen, 
welke in de gemeente Aardenburg gelden, in 
aanmerking komen. Ten aanzien van de ves
tigingsvoorschriften blijft te hunnen opzichte 
de regeling van kracht, welke in de gemeente, 
waarin zij gevestigd waren, geldt. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverschaffing geschie
den met inachtneming van de door den 
Secretaris-Generaal van het Departernent 
van Sociale Zaken goedgekeurde steuntarie
ven en werkverschaffingsloonen. 

18. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de 
kas van een der sani,en te voegen gemeenten, 
komen, voor zoover die krankzinnigen, ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van het Burgerlijk 
Wetboek, hadden in een van die gemeenten , 
van af 1 April 1941 voor rekening der nieuwe 
gemeente. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweede zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming hoofdverblijf 
hadden in het gebied van een der samen te 
voegen gemeenten. 

19. r. De namen der personen, voorko
mende op de lijsten, bedoeld in de artikelen 
17 en 45, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476), van elk der samen te 
voegen gerneenten worden overgeschreven 
op de overeenkomstige lijsten van de nieuwe 
gemeente . 

2. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken orn vergunning, onderscheiden
lijk verlof A, bij het bestuur van elk der 
samen te voegen gemeenten inkwamen, 
met dien verstande, dat voor zoover verzoe
ken op denzelfden dag zijn ingekomen, de 
in leeftijd oudere verzoeker voorgaat en dat 
bij gelijken ouderdom het lot beslist . 

20. Met ingang van 1 April 1941 vervalt 
in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding van de gemeenten Eede en 
St . Kruis en wordt onder de gemeente Aar-
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denburg verstaan de krachtens deze beschik
king gevormde gemeente van dien naam. 

21. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 25 Maart r94r. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken , 
FREDERIKS . 

(Stet. no. 76) 

27 Maart r94r. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende verlenging van 
den werkingsduur van artikel 8 der wet 
van 26 April r940 (Staatsblad n°. 404) in 
zake opcenten op den suikeraccijns. 

Op grond van § I der Verordening N°. 23 / 
r940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 8 der wet van 26 April 
r940 (Staatsblad n°. 404) wordt voor ,,30 
April r94r" gelezen: 3r December r94r. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 Maart r94r. 
De wnd. Secretaris-Generaa/ van het 

Departement van Financiiin , 
H. POSTMA, 1.-S.-G. 

(Stet. no. 83) 
15 April r94r. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging van de arti
kelen I4 en r6 van het Koninklijk besluit 
van r6 October I939 (Staatsblad n°. 548), 
houdende regeling van de vrijwillige 
hulpverleening aan zieke en gewonde 
personen, behoorende tot de legers of 
vloten van oorlogvoerende Mogendhe
den, en voorziening in de hulpverleening 
van den inlichtingendienst ten aanzien 
van krijgsgevangenen en geinterneer
den. 

N°. 58r H/P.R.K . 
Afdeeli7:1g Volksgezondheid. 

Op grond van .§ I der Verordening N°. 
23/ r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
lancische gebied wordt bepaald : 

Art. 1. In artikel I4 van het Koninklijk 
besluit van r6 October I939 (Staatsblad n°. 
548) worden de woorden: 

,,een opper- of hoofdofficier van den gene
ralen staf, door Ons te benoemen op voor
dracht van Onzen Minister van Defensie. 

een rechtskundug vertegenwoordiger van 
het Departement van Defensie, door Ons te 
benoemen op voordracht van Onzen Minister 
van Defensie"; 

vervangen door de woorden: 
den geneeskundig hoofdinspecteur van de 

Volksgezondheid, ambtshalve; 
een vertegenwoordiger van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken; 
2. In artikel r6 van bedoeld besluit wor

den de woorden: 
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,,den inspecteur van den geneeskundigen 
dienst der landmacht, ambtshalve, tevens 
tweeden ondervoorzitter; 

den chef van den geneeskundigen dienst 
der zeemacht, ambtshalve;" 

vervangen door de woorden: 
den directeur-generaal van de Volksgezond

heid, ambtshalve. tevens tweeden ondervoor
zitter. 

3. Dit besluit treedt in werking op den dag 
na dien van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, IS April r94r. 
De S ecretar is-Generaal van het 

Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet. no. 79) 

23 April r94r. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
r5054 B. B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende samenvoe
ging van de gemeenten Abcoude-Proosdij 
en Abcoude-Baambrugge. 

Op grond van § I der Verordening n°. 
79/r940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied bepaal ik : 

Art . 1. Met ingang van I Mei I94I worden 
de gemeenten Abcoude-Proostdij en Abcoude
Baambrugge samengevoegd tot een nieuwe 
gemeente, welke den naam Abcoude draagt. 

2. I. Zoo spoedig mogelijk na ingang dezer 
samenvoeging worden de zittende raden der 
gemeenten Abcoude-Proostdij en Abcoude
Baambrugge vervangen door een nieuwen 
raad, waarvan dee! uitmaken: 

6 leden van den zittenden raad der ge
meente Abcoude-Proostdij en 5 leden van den 
zittenden raad der gemeente Abcoude
Baambrugge. 

2. De in het vorige lid bedoelde leden wor
den aangewezen met inachtneming van de 
bepalingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uitslagen der laatste
lijk in de in het vorige lid genoemde gemeen
ten gehouden gemeenteraadsverkiezingen, 
met dien verstande, dat artikel rood der 
kieswet ten aanzien van de uit de gemeente 
Abcoude-Proostdij aan te wijzen leden van 
den nieuwen raad buiten toepassing blijft. 
De aanwijzing geschiedt door den voorzitter 
van de hoofdstembureaux, aangewezen in 
artikel 34, tweede lid, der kieswet, voor elk 
der gemeenten, met dien verstande, dat na 
den datum der samenvoeging alle alsnog ter 
zake te verrichten handelingen geschieden 
door den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
kieswet, der nieuwe gemeente. 

3. De ingezetenen der samen te voegen 
gemeenten, met inbegrip van hen, die in 
den loop der laatste twaalf maanden van 
de eene naar de andere gemeente zijn ver
trokken, worden vanaf den datum van de 
samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd . 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden vinden de bepalingen van de gemeente
wet voor zoover mogelijk overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat tot aan 
den, door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
te bepalen, dag der eerste vergadering van 
den raad der nieuwe gemeente Abcoude, voor 
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het geven van toepassing aan de artikelen 
15, 17, 18, 32, 33, 34 en 35 der gemeentewet, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en hun 
voorzitter in de plaats treden onderscheiden
lijk van den gemeenteraad en diens voor
zitter en de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
die van Gedeputeerde Staten. 

5. In die vergadering leggen de leden den 
in het eerste lid van artikel 45 der gemeente
wet bedoelden eed of de aldaar bedoelde be
Johe af en worden door den nieuwen raad 
de wethouders gekozen. 

Met afwijking inzooverre van het bepaalde 
in de artikelen 29 en 87 der gemeentewet 
hebben de leden van den krachtens deze 
beschikking nieuw aangewezen raad en de 
door dezen raad te kiezen wethouders zit
ting uiterlijk tot den eersten Dinsdag van 
September 1943. 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
raad der nieuwe gemeente Abcoude openval
lende plaatsen wordt voorzien op de wijze, 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald , met 
dien verstande, dat de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet, van de nieuwe ge
meente Abcoude een candidaat benoemt, die 
voorkomt op de candidatenlijst(en) van de 
gemeente, waaruit de afgetredene was aan
gewezen. 

8. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, tot 
aan de bekendmaking van de uitkomsten der 
eerstvolgende openbare volkstelling, in de 
nieuwe gemeente het getal inwoners, dat op 
den dag, voorafgaande aan dien der samen
voeging, volgens de bevolkingsregisters der 
samen te voegen gemeente aanwezig is, zoo
als dit door Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
burgemeester en wethouders der samen te 
voegen gemeenten gehoord, wordt vastge
steld . 

3. I. De burgemeester, de secretarissen 
en de ontvangers der samen te voegen ge
meenten worden geacht met ingang van l Mei 
1941 uit hun ambt eervol te zijn ontslagen; 
te rekenen van dien datum worden de per
sonen, die het ambt van burgemeester der 
gemeenten Abcoude-Proostdij en Abcoude
Baambrugge, van secretaris der gemeente 
Abcoude-Proostdij en van ontvanger der 
gemeente Abcoude-Baambrugge bekleeden, 
geacht te zijn benoemd onderscheidenlijk 
tot burgemeester, secretaris en ontvanger 
van den nieuwe gemeente Abcoude. 

2. De zittende raad der gemeente Abcoude
Proostdij en de door dien raad gekozen wet
houders oefenen, te rekenen van den in het 
eerste lid bedoelden datum, tot aan den dag, 
waarop de eerste vergadering van den nieu
wen raad wordt gehouden, in het gebied der 
nieuwe gemeente, de bevoegdheden uit van 
den raad en de wethouders van de nieuwe ge
meente. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid worden de door of vanwege het be
voegd gezag der samen te voegen gemeenten 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip 
van de personen, in dienst dier gemeenten 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - te rekenen van den datum der 
samenvoeging, geacht in denzelfden rang 
en op denzelfden voet in dienst te zijn van 
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de nieuwe gemeente, met dien verstande, dat 
het bevoegd gezag dezer gemeente verplicht 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of, en 
zoo ja in welken rang en op welken voet, de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieu
we gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, wordt ten 
minste de diensttijd in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de 
berekening van hun wedden zou hebben ge
golden. 

4. Behoudens het bepaalde in de derde 
alinea van dit lid behouden de op den datum 
der samenvoeging in de samen te voegen ge
meenten geldende besluiten rechtskracht, tot
dat door het bevoegd gezag der nieuwe ge
meente anders zal zijn bepaald. 

Dat gezag is verplicht binnen drie maan
den, te rekenen van den datum der samen
voeging, ten aanzien van de besluiten, rege
lende den rechtstoestand van de in dienst 
der nieuwe gemeente werkzame personen , 
een nadere regeling te treffen. 

De reglementen van orde voor de vergade
ringen van den raad en van het college van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Abcoude-Baambrugge, alsmede de bestaande 
instructies voor den secretaris en den ont
vanger van die gemeente houden met ingang 
van den datum der samenvoeging op te gel
den . 

5 . De jaarwedden van den burgemeester, 
de wethouders, den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 
der nieuwe gemeente worden zoo noodig 
opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht, overeenkomstig de ter zake 
in deze provincie geldende regelen. 

6. De bij deze beschikking aangewezen 
burgemeester der gemeente Abcoude geniet 
boven zijn overeenkomstig het vorige lid 
vast te stellen jaarwedde een persoonlijke 
toelage uit de gemeentekas, gelijk aan het 
verschil tusschen de som der jaarwedden, 
welke door hem op 30 April 1941 als burge
meester der samen te voegen gemeenten 
werden genoten, en het bedrag zijner boven
bedoelde jaarwedde als burgemeester der 
gemeente Abcoude. Deze toelage wordt als 
dee! zijner jaarwedde beschouwd. 

4. 1. Aan de vaste ambtenaren, die ten
gevolge van deze samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad n°. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente een wachtgeld 
verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst , 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd ·van ten minste vijf jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met 
werkzaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door burgemeester en wethouders der nieuwe 
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gemeente, met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op l Mei 1941 een diensttijd 
van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensoein, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°: 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbe
trekking slechts in aanmerking komt , indien 
het wachtgeld uit hoofde van ontslag uit 
die betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbenden 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen, laatstelijk v66r 
1 Mei 1941 was verbonden, vermeerderd met 
kindertoelage, indien die toelage niet reeds 
in die wedde is begrepen, met dien verstande, 
dat de wedde of de som van wedde en kinder
toelage deze!fde vermindering of vermeerde
ring ondergaat, welke de kindertoelage ten
gevolge van de wijziging van het aantal 
kinderen, dat voor die toelage in aanmerking 
komt, zou ondergaan, indien de belangheb
bende in dienst zou zijn gebleven. Het wacht
geld is gedurende de eerste drie maanden 
gelijk aan de in den eersten volzin omschre
ven wedde of de som van wedde en kinder
toelage en bedraagt daarna gedurende drie 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der nieuwe gemeente Abcoude een wijziging 
wordt gebracht, welke geen verband houdt 
met de samenvoeging, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage, voor de toepassing van dat 
lid en van het vijfde en zesde lid van dit arti
kel, op overeenkomstige wijze gewijzig<!,. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde mt 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Mei 1941 inkomsten geniet of gaat genieten, 
welke hij op 25 November 1940 niet gepoot, 
wordt: 

L . & S. 1941 

1941 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin 
dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kindertoe
lage, de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage zou over
schrij den, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan,vermin
derd, met <lien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der 
inkomsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, deug
delijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld. Met ,.inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging der gemeenten uit 
meer dan een betrekking is ontslagen, de 
verschillende wachtgelden, en de verschillen
de wedden, in het derde lid bedoeld, tot een 
wachtgeld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, verklaren, dat 
het verlies het gevolg w;as van eigen schuld 
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of van eigen verzoek, en daarvoor geen deug
delijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt , vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld: 

10. Indien een wachtgeld na onderbrekmg 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedra_g van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

1 1. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der ge
meente Abcoude. De op wachtgeld gestelde 
is gehouden ten aanzien van die inkomsten 
alle door genoemd college en door Gedepu
teerde Staten van Utrecht ver!angde inlich
tingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan burgemees
ter en wethouders der gemeente Abcoude. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van genoemde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Utrecht, burge
meester en wethouders der gemeente Abcoude, 
benevens den belanghebbende of <liens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente Abcoude, benevens den belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

S. 1. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad no. 240, aangemerkt, indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2 . Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
bet bepaalde in bet derde en vierde lid van 
bet vorige artikel voor den betrok.kene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van bet be-
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paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben onder
gaan indien het ontslag niet ware verleend 
en d~ ambtenaar de laatstelijk voor het ont
slag aan zijn betrek.king of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden. 
Verkrijgt de betro_kkei:ie na zijn ontslag o~
nieuw de hoedamghe1d van ambtenaar m 
den zin der Pensioenwet 1922 , Staatsblad 
no. 240, met een pensioensgrondslag of een 
som van pensioensgrondslagen, lager dan 
die uit de betrek.king of betrekkingen, waar
uit hij tengevolge van de samenvoeging der 
gemeenten werd ontslagen, dan wordt, voor 
de toepassing van de artikelen 33 en 151 der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, de 
wedde of de som der wedden in de nieuwe 
betrekking of betrekkingen geacht te zijn 
verhoogd tot een bedrag van de wedde of de 
som der wedden, bedoeld in bet derde lid 
van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van bet eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aa~~e_h?u
den betrekkingen geacht dezelfde WIJZ!gmg 
te ondergaan, welke deze op groi:id yan ar~i
kel 150 dier wet zou ondergaan, md1en de m 
den eersten en tweeden volzin van dit lid 
bedoelde wedde of som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden geno
ten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen, gedurende den tijd, dien zij 
grachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922. Staatsblad n°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van bet tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, naar bet verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en doen of die, welke 
in de betrekking of betrekkingen, waarin 
na het ontslag de hoedanigheid van ambte
naar in den zin van bedoelde wet werd ver
kregen, zonder de werking van bet tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De in bet vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid 
van bet vorige artikel, is herplaatst is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar 
den pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het 
eerste lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, over
eenkomstige toepassing. 

6. 1. De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Abcoude-Proostdij en Abcoude
Baambrugge, vastgesteld voor het dienstjaar 
1940, wordt afzonder!ijk voortgezet door de 
nieuwe gemeente Abcoude. 
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2. De begrootingen van de gemeenten 
Abcoude-Proostdij en Abcoude-Baambrugge 
voor det dienstjaar 1941 gelden slechts voor 
het tijdvak van I Januari 1941 tot en met 
30 April 1941. 

3. De raad der nieuwe gemeente Abcoude 
stelt binnen een door Gedeputeerde Staten 
van Utrecht te bepalen termijn voor de nieuwe 
gemeente Abcoude een begrooting vast, welke 
zal gelden voor het verdere geldeelte van 
het dienstjaar 1941. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Abcoude nog geen begrooting is 
vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bevoegd burgemeester en wethouders 
van de nieuwe gemeente te machtigen tot 
het ontvangen van de inkomsten en het doen 
van de door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht noodig geachte betalingen. 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1940 
en over het tijdvak van 1 Januari 1941 tot 
en met 30 April 1941 voor de gemeenten 
Abcoude-Proostdij en Abcoude-Baambrugge 
worden opgemaakt door den ontvanger van 
de nieuwe gemeente Abcoude en voorloopig 
vastgesteld door den raad dezer gemeente, 
met inachtneming van de regelen ter zake in 
de gemeentewet gesteld. 

5. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, met 
inachtneming van het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel , nadere aanwij
zingen te geven omtrent de veran twoording 
van de saldi van de rekeningen en de bij het 
sluiten van het dienstjaar 1940 nog te ont
vangen of nog te betalen posten. 

7. r. De uitkeering uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, onder b, juncto artikel 
9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) 
vindt voor de nieuwe gemeente Abcoude voor 
het uitkeeringstijdvak 1 Mei 1941 tot en met 
31 December 1941 plaats volgens de voor 
den burgemeester en den secretaris op I Mei 
1941 geldende jaarwedde-regeling. 

2. Gedurende den tijd , dat de secretaris 
der gemeente Abcoude-Baambrugge wacht
geld geniet krachtens artikel 4 dezer beschik
king, zal de nieuwe gemeente Abcoude van 
het Rijk jaarlijks een bijdrage in het wacht
geld ontvangen en we! in dezelfde verhouding 
als waarin de voor de gemeente Abcoude
Baambrugge voor het uitkeeringstijdvak 
1940/1941 vastgestelde uitkeerin.g, ingevolge 
artikel 3, onder b, juncto artikel 9, der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) staat 
tot de door den secretaris dier gemeente 
Jaatstelijk voor 1 Mei 1941 genoten jaarwed
den. 

8. r. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto arti
kel 9, der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad 
no. 388) over het uitkeeringstijdvak I Mei 
1941 tot en met 31 December 1941, en, zoo 
noodig ook over volgende uitkeeringstijd
vakken, worden voor de nieuwe gemeente 
Abcoude de factoren, ontleend aan boekings
tijdvakken of rekeningsjaren, welke aan 1 Mei 
1941 geheel of gedeeltelijk voorafgegaan of 
aan tijdstippen, v66r 1 Mei 1941 vallende, 
berekend naar de som dier factoren voor de 
gemeenten Abcoude-Baambrugge en Abcoude
Proostdij. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus , dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
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het Financieele-Verhoudingsbesluit voor elk 
rekeningsjaar, als het quotient , bedoeld in 
het tweede lid van artikel 21 van dat besluit , 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van 
een deeling is. 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk het quotient, bedoeld in artikel 
16 van het Financieele-Verhoudingsbesluit, 
en het quotient, bedoeld in artikel 21 van het 
Financieele-Verhoudingsbesluit, voor de ge
meenten Abcoude-Baambrugge en Abcoude
Proostdij is vastgesteld, wordt het vastge
stelde quotient, met inachtneming van de 
bepalingen van het eerste en het tweede lid 
van dit artikel, door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financien opnieuw vast
gesteld. 

9. I . Aan de nieuwe gemeente Abcoude 
wordt ten laste van het gemeentefonds over 
het uitkeeringstijdvak 1941/1942, boven de 
uitkeering volgens artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388) een garantie-uitkeering gedaan 
ten bedrage van 3/ ro van het verschil tus
schen de som der uitkeeringen, welke de 
gemeenten Abcoude-Baambruggen Abcoude
Proostdij, volgens artikel 3, Jetter b (oud) 
dier wet over het tijdvak 1934/1935 hebben 
genoten, en de som van de voor die gemeen
ten vastgestelde uitkeeringen, volgens artikel 
3 , letter c, dier wet voor het uitkeeringstijd
vak 1935/ 1936. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/1944 zal een garantie-uitkee
ring worden verleend ten beloope van onder
scheidenlijk 2/3 en 1/3 van het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1941/ 
1942. 

3. Artikel II der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 74) blijft ten aanzien van de 
nieuwe gemeente Abcoude buiten toepassing. 

10. De uitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de samen te voegen gemeenten toeko
mende hoofdsom en opcenten van belastin
gen, geheven over een op het tijdstip van de 
samenvoeging loopend boekingstijdvak, als
mede de uitkeeringen uit het gemeentefonds 
voor het uitkeeringstijdvak 1940/1941, voor 
zoover zij op of na I Mei 1941 vervallen' 
worden gedaan aan de nieuwe gemeente. 

11. r. Te rekenen van I Mei 1941 gaan 
alle rechten, lasten, verplichtingen en be
zittingen van de samen te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare register krachtens of- in verban'.d met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

12. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op hetge
bied der samen te voegen gemeenten, worden 
op den dag, voorafgaande aan <lien der sa
menvoeging, overgedragen aan de nieuwe 
gemeente. 

13. Het bestuur der gemeente Abcoude
Baambrugge zendt op den dag, voorafgaande 
aan dien der samenvoeging, aan het bestuur 
der gemeente Abcoude-Proostdij het bevol
kingsregister der gemeente Abcoude-Baam
brugge ; de bevolkingsregisters der beide ge
meenten vormen samengevoegd het bevol-
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kingsregister der nieuwe gemeente. 
14. r. Het bestuur der gemeente Abcoude

Baambrugge zendt op den dag, voorafgaande 
aan dien der samenvoeging, aan bet bestuur 
der gemeente Abcoude-Proostdij de op dien 
datum geldende kiezerslijst der gemeente 
Abcoude-Baambrugge ; de kiezerslijsten der 
beide gemeenten vormen samengevoegd de 
kiezerslijst der nieuwe gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door een nieuwe 
Jijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt door bet bestuur 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van iederen kiezer na den 
datum der samenvoeging en met vermelding 
van bet stemdistrict, waartoe hij dienten
gevolge behoort. 

15. l. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die op of na 1 Mei 1941 , werkloos 
zijn o'f worden, zullen onmiddellijk opgeno
men worden in de steunregeling van de nieu
we gemeente of aldaar tot de werkverschaf
fing worden toegelaten, indien en voor zoo
ver zij daarvoor, op grond van de rege !en, 
welke in de gemeente Abcoude-Proostdij 
gelden, in aanmerking komen. Ten aanzien 
van de vestigingsvoorschriften blijft te 
hunnen opzichte de regeling van kracht, wel
ke in de gemeente, waarin zij gevestigd waren 
gold. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werk stellen bij de werkverschaffing geschie
clen met inachtneming van de door den 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Sociale Zaken goedgekeurde steuntarie
ven en werkverschaffingsloonen. 

16. r. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, 
komen, voor zoover die krankzinnigen, ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van bet Burgerlijk 
Wetboek, hadden in een van die gemeenten, 
vanaf 1 Mei 1941 voor nikening der nieuwe 
gemeente. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede· 
lid , en van artikel 39bis der Armenwet, voor
zoover bet betreft de verzorging van armen 
die ten tijde van bun opneming hoofdverblijf 
hadden in bet gebied van een der samen te 
voegen gemeenten. 

17- r. Totdat op een door den raad der 
gemeente Abcoude te doen voorstel zal zijn 
beslist , mag bet aantal vergunningen inge

. volge de Drankwet (Staatsblad 1931 , n°. 476) 
in die gemeente bet getal acht niet te boven 
gaan. 

2. Met afwijking van bet bepaalde in arti
kel 6, eerste lid , der Drankwet (Staatsblad 
1931 , n°. 476) kan voor de gemeente Abcoude 
een besluit, als in dat artikel bedoeld, worden 
genomen v66r 1 Januari 1942. 

3. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476) van elk der samen te voegen 
gemeenten, .worden overgeschreven op de 
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overeenkomstige lijsten van de nieuwe ge
meente. 

4 . De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschieden 
wordt bepaald naar de dagen, waarop de 
verzoeken om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A, bij bet bestuur van elk der samen 
te voegen gemeenten inkwamen, met dien 
verstande, dat , voor zoover verzoeken op 
denzelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom bet lot beslist. 

18. Met ingang van 1 Mei 1941 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding van de gemeenten Abcoude
Proostdij en Abcoude-Baambrugge en wordt 
onder de gemeenten Abcoude verstaan de 
krachtens deze beschikking gevormde ge
meente van dien naam. 

19. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
barer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant . 

's-Gravenhage, 23 April 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnen[andsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 79) 
23 April 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, No. 
15146 B.B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende samenvoe
ging der gemeenten Stad-Hardenberg en 
Ambt-Hardenberg. 

Op grond van § l der Verordening n°. 79/ 
1940 van den R ijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art . 1. Met ingang van 1 Mei 1941 worden 
de gemeenten Stad-Hardenberg en Ambt
Hardenberg samengevoegd tot een nieuwe 
gemeente, welke den naam Hardenberg 
draagt. 

2. 1 . Zoo spoedig mogelijk na ingang dezer 
samenvoeging worden de zittende raden der 
gemeenten Stad-Hardenberg en Ambt-Harden
berg vervangen door een nieuwen raad, waar
van dee! uitmaken: . 

3 leden van den zittenden raad der ge
meente Stad-Hardenberg en 14 leden van den 
zittenden raad der gemeente Ambt-Harden
berg. 

2. De in pet vorige lid bedoelde leden wor
den aangewezen met inachtneming van de 
bepalingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uitslagen der laatste
lijk in de in het vorige lid genoemde gemeen
ten gehouden gemeenteraadsverkiezingen, 
met dien verstande, dat artikel mod der 
kieswet ten aanzien van de uit de gemeente 
Ambt-Hardenberg a.an te wijzen leden van 
den nieuwen raad buiten toepassing blijft. 
De aanwijzing geschiedt door den voorzitter 
van de hoofdstembureaux, aangewezen in 
artikel 34, tweede lid, der kieswet , voor elk 
der gemeenten, met dien verstande, dat na de 
datum der samenvoeging alle alsnog ter zake 
te verrichten handelingen geschieden door 
den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
kieswet. der nieuwe !,':emeente. 
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3. De ingezetenen der samen te voegen 
gemeenten, met inbegrip van hen, die in
den loop der laatste twaalf maanden van 
de eene naar de andere gemeente zijn ver
trokken, worden vanaf den datum van de 
samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd . 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
leden vinden de bepalingen van de gemeente
wet, voor zoover mogelijk, overeenkomstige 
toepassing met dien verstande, dat tot aan 
den, door Gedeputeerde Staten van Overijssel 
te bepalen, dag der eerste vergadering van 
den raad der nieuwe gemeente Hardenberg 
voor het geven van toepassing aan de arti
kelen 15, 17, r8, 32, 33, 34 en 35 der gemeen
tewet Gedeputeerde Staten van Overijsse/ 
en hun voorzitter in de plaats treden onder
scheidenlijk van den gemeenteraad en <liens 
voorzitter en den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
in die van Gedeputeerde Staten. 

5. In die vergadering leggen de leden den 
in het eerste lid van artikel 45 der gemeente
wet bedoelden eed of de aldaar bedoelde 
belofte af en worden door den nieuwen raad 
de wethouders gekozen. . 

6. Met afwijking inzooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben van den krachtens deze beschik
king nieuw aangewezen raad en de door dezen 
raad te kiezen wethouders zitting uiterlijk 
tot den eersten Dinsdag van September 1943. 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
raad der nieuwe gemeente Hardenberg open
vallende plaatsen wordt voorzien op de wijze 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald, met 
dien verstande, dat de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid , der Kieswet , van de nieuwe ge
meente Hardenberg een candidaat benoemt, 
die voorkomt op de candidatenlijst(en) van 
de gemeente, waaruit de afgetredene was 
aangewezen . 

7. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, 
tot aan de bekendmaking van de uitkomsten 
van de eerstvolgende openbare volkstelling, 
in de nieuwe gemeente het getal inwon !rs, 
dat op JI Maart 1941 volgens de bevolkings
registers der samen te voegen gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel, burgemeester en wet
houders der samen te voegen gemeenten ge
hoord, wordt vastgesteld. 

3. r. De burgemeester, de secretaris en 
de ontvanger van de gemeente Ambt-Harden
berg, alsmede de secretaris en de ontvanger 
van de gemeente Stad-Hardenberg worden 
geacht met ingang van r Mei 1941 uit hun 
ambt eervol te zijn ontslagen; te rekenen van 
dien datum worden de drie eerstbedoelde 
personen geacht te zijn benoemd onderschei
denlijk tot burgemeester, secretaris en ont
vanger der nieuwe gemeente Hardenberg. 

2. De zittende raad der gemeente Ambt
Hardenberg en de door dien raad gekozen 
wethouders oefenen, te rekenen van den in 
het eerste lid genoemden datum, tot aan den 
dag waarop de eerste vergadering van den 
nieuwen raad wordt gehouden, in het gebied 
der nieuwe gemeente, de bevoegdheden uit 
van den raad en de wethouders van de nieu
we gemeent e. 
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J. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid worden de door of vanwege het bevoegd 
gezag der samen te voegen gemeenten aan
gestelde ambtenaren - met inbegrip van de 
personen, in dienst dier gemeenten op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - te rekenen van den datum der 
samenvoeging, geacht in denzelfden rang en 
op denzelfden voet in dienst te zijn van de 
nieuwe gemeente, met dien verstande, dat 
het bevoegd gezag dezer gemeente verplicht 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of, en 
zoo ja in welken rang en · op welken voet, de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieu
we gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen 
gemeenten werkzaam waren, wordt ten min
ste de diensttijd in aanmerking genomen, 
welke in de betrokken gemeente voor de be
rekening van hun wedden zou hebben ge
golden. 

4. Behoudens het bepaalde in de derde 
alinea van dit lid behouden de op den datum 
der samenvoeging in de samen te voegen ge
meenten geldende ·besluiten rechtskracht, 
totdat door het bevoegd gezag de'r nieuwe 
gemeente anders zal zijn bepaald. 

Dit gezag is verplicht binnen drie maanden, 
te rekenen van den datum der samenvoeging, 
ten aanzien van de besluiten, regelende den 
rechtstoestand van de in dienst der nieuwe 
gemeente werkzame personen een nadere 
regeling te treffen. 

De reglementen van orde voor de vergade
ringen van den raad en van het college van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Stad-Hardenberg, alsmede de bestaande in
structies voor den secretaris en den ontvan
ger dier gemeente houden met ingang van 
r Mei 1941 op te gelden. 

5. De jaarwedden van den burgemeester, 
de wethouders, den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 
der nieuwe gemeente worden zoo noodig op
nieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten 
van Overijssel, overeenkomstig ter zake in 
deze provincie geldende regelen. 

4. r. Aan de vaste ambtenaren, die ten
gevolge van deze samenvoeging worden ont
slagen, wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensi
oenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te geneiten 
- met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente een wachtgeld 
verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onderbro
ken diensttijd van ten minste vijf jaren heb
ben vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, welke een tijdelijk karakter 
dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente, met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op r Mei 1941 een diensttijd 
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van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben 
bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt ; 

b. voor de overige gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval , zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat al!e diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbe
trekking slechts in aanmerking komt, indien 
het wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging der ge
meenten werd ontslagen, laatstelijk voor 1 
Mei 1941 was verbonden, vermeerderd met 
met kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, met dien ver
stande, dat de wedde of de som van wedde 
en kindertoe!age dezelfde vermindering of 
vermeerdering ondergaat, welke de kinder
toelage tengevolge van de wijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in 
aanmerking komt, zou ondergaan, indien de 
langhebbende in dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde of de som van wedde en 
kindertoelage en bedraagt daarna gedurende 
drie maanden 85 en vervolgens 70 ten hon
derd van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der gemeente Hardenberg een wijziging wordt 
gebracht , welke geen verband houdt met de 
samenvoeging, wordt de in het derde lid 
bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat 
lid en van het vijfde en zesde lid van dit 
artikel op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Mei 1941 inkomsten geniet of gaat genieten, 
welke hij op 1 November 1940, niet genoot 
wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en zoolang 
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het wachtgeld, vermeerderd met de inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin 
dier wet zijn of zouden zijn aan te merken, 
en in ieder geval met inbegrip van kinder
toelage, de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
!aatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Ouer
ijsse/, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" 
wordt hier, waar het betreft inkomsten in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5, en 14, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld 
de wedde in den zin dier wet, vermeerderd, 
indien de toelage niet reeds in de wedde is 
begrepen, met kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
de van samenvoeging der gemeenten uit nieer 
dan een betrekking is ontslagen, de verschil
lende wachtgelden, en de verschillende wed
den, in het derde lid bedoeld, tot een wacht
geld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, wanneer 
Gedeputeerde Staten van Ouerijsse/, den be
langheb bende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, verkla :en , 
dat het verlies het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, en daarvoor 

lgeen deugdelijke gronden aanwezig worden 
geacht. 
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9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt , vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld, de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

I I. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der ge
meente Hardenberg. De op wachtgeld ge
stelde is gehouden ten aanzien van die in
komsten alle door genoemd college en door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan burgemeester 
en wethouders der gemeente Hardenberg. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van genoemde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922, 
Staatsb/ad n° . 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Overzjssel, 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Hardenberg, benevens den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans be
hoorlijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of 
gedeeltelijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden , burgemeester en wethouders 
der gemeente Hardenberg, benevens den be
langhebbende of diens gemachtigde gehoord , 
althans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

5. I. De tijd krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922 , Staats
blad n°. 240, aangemerkt, indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk 
voor zijn ontslag ambtenaar was in den zin 
dier wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambtenaar, in den 
zin van die wet, in een betrekking of in be
trekkingen, waarin deze hoedanigheid na 
het ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som de r pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
bet bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden , met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben ondergaan, 
indien het ontslag niet ware verleend en de 
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ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontslag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, met 
een pensioensgrondslag of een som van pen
sioensgrondslagen, lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging der gemeenten 
werd ontslagen, dan wordt voor de toepas
sing van de artikelen 33 en 151 der Pensioen
wet 1922 , Staatsblad n°. 240, de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot 
een bedrag van de wedde of de som der wed
den, bedoeld in het derde lid van het vorige 
artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer 
betrekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen de 
pensioensgrondslag in elk dier aangehouden 
betrekkingen geacht dezelfde wijziging te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150 dier wet zou ondergaan, indien de in het 
eersten en tweeden volzin van dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen, gedurende den tijd , dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der 
P ensioenwet 1922, Staatsb/ad n°. 240, bere
kend naar den in den eersten volzin van het 
tweede lid aangegeven pensioensgrondslag, 
en in het geval, bedoeld in den tweeden 
volzin van dat lid , naar het verschil tusschen 
dezen pensio,ensgrondslag en dien of die, 
welke in de betrekking of betrekkingen, waar
in na het ontslag de hoedanigheid van amb
tenaar in den zin van bedoelde wet werd 
verkregen, zonder de werking van het tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
een gewezen ambtenaar, bedoeld in het eerste 
lid van het vorige artikel, is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrondsla
gen, welke zonder de werking van het eerste 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsb/ad n°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

6. I. De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Stad-Hardenberg en Ambt-Harden
berg, vastgesteld voor het dienstjaar 1940, 
wordt afzonderlijk voortgezet door de nieuwe 
gemeente Hardenberg. 

2. De begrootingen van de gemeenten 
Stad-Hardenberg en Ambt-Hardenberg voor 
het dienstjaar 1941 ge!den slechts voor het 
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tijdvak van · r Januari r94r tot en met 30 
April r94r. 

3. De raad der nieuwe gemeente Harden
berg stelt binnen een door Gedeputeerde Sta
ten van Ouerijssel te bepalen termijn voor de 
nieuwe gemeente een begrooting vast, welke 
zal gelden voor het verdere gedeelte van het 
dienstj aar I 94 r. 

. Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Hardenberg nog geen begrooting 
is vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Ouerijssel bevoegd burgemeester en wethou
ders der nieuwe gemeente te machtigen tot 
het ontvangen van de inkomsten en het doen 
van de door Gedeputeerde Staten van Ouer
ijssel noodig geachte betalingen. 

4. De rekeningen over het dienstjaar 1940 
en over het tijdvak van r Januari r94r tot 
en met 30 April r94r voor de gemeenten 
Stad-Hardenberg en Ambt-Hardenberg worden 
opgemaakt door den ontvanger der nieuwe 
gemeente en voorloopig vastgesteld door den 
raad dezer gemeente, met inachtneming van 
de regelen ter zake in de gemeentewet gesteld . 

5. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, met 
inachtneming van het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel , nadere aan
wijzingen te geven omtrent de verantwoor
ding van de saldi van de rekeningen en de bij 
het sluiten van het dienstjaar 1940 nog te 
ontvangep of nog te betalen posten. 

7. r. De uitkeering uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3 , onder b, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad n°. 388). 
vindt voor de nieuwe gemeente Hardenberg 
voor het u itkeeringstijdvak r Mei r94r tot 
en met 31 December 1941 plaats volgens de 
voor den burgemeester en den secretaris op 
I Mei 1941 geldende jaarwedderegeling. 

2. Gedurende den tijd, dat de secretaris 
van de gemeente Stad-Hardenberg wachtgeld 
geniet, krachtens artikel 4 dezer beschikking, 
zal de nieu_we gemeente Hardenberg van het 
Rijk jaarlijks een bijdrage in dat wachtgeld 
ontvangen en we! in dezelfde verhouding als 
waarin de voor de gemeente Hardenberg voor 
het uitkeeringstijdvak r940/ r94r vastgestelde 
uitkeering, ingevolge artikel 3, onder b, 
juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) staat tot de door den 
secretaris dier gemeente laatstelijk v66r r 
Mei 1941 genoten jaarwedde. 

8. r. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), over het uitkeeringstijdvak r 
Mei 1941 tot en met 31 December 1941 , en, 
zoo noodig, ook over de volgende uitkeerings
tijdvakken, worden voor de nieuwe gemeente 
Hardenberg de factoren ontleend aan boe
kingstijdvakken of rekeningsjaren, welke 
aan 1 Mei r94r geheel of gedeeltelijk vooraf
gaan, tot aan tijdstippen v66r I Mei 1941 
vallende, berekend naar de som dier facto
ren voor de gemeenten Stad-Hardenberg en 
Ambt-Hardenberg . 

2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel het quotient, be
doeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor elk 
rekeningsjaar , als het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 2r van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, het resultaat van I 
een deeling is. 
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3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk het quotient, bedoeld in artikel 
16 van het Financieele Verhoudingsbesluit 
en het quotient, bedoeld in artikel 2r van 
het Financieele Verhoudingsbesluit, voor de 
gemeenten Stad•Hardenberg en Ambt-Harden
berg is vastgesteld , wordt het vastgestelde 
quotient, met inachtneming van de bepalin
geri van het eerste en het tweede lid van dit 
artikel, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien opnieuw vastgesteld. 

9. r. Op de uitkeering, welke de nieuwe 
gemeente Hardenberg over het uitkeerings
tijdvak I Mei r94r tot en met 31 December 
1941 , volgens artikel 3, letter c, juncto artikel 
9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388), ontvangt, zal ten bate van het gemeen
tefonds een bedrag worden ingehouden, ge
lijk aan 3/ 10 van het verschil tusschen de 
som der uitkeeringen, welke de op te heffen 
gemeenten Stad-Hardenberg en Ambt-Har
denberg, volgens artikel 3, letter b (oud). dier 
wet over het tijdvak 1934/1935 hebben ge
noten, en de som van de voor die gemeenten 
vastgestelde uitkeeringen volgens artikel 3, 
letter c, dier wet voor het tijdvak 1935/1936. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1942/ 
1943 en 1943/1944 zal een inhouding op de 
uitkeering, volgens artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) plaats hebben, ten beloope van on
derscheidenlijk 2/3 en r/3 van het bedrag der 
inhouding over het tijdvak 1941/ 1942. 

3. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente Hardenberg 
buiten toepassing. 

10. De uitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de krachtens deze beschikking samen te 
voegen gemeenten toekomende hoofdsom 
en opcenten van belastingen, geheven over 
een op het tijdstip van de samenvoeging loo
pend boekingstijdvak, alsmede de uitkeerin
gen uit het gemeentefonds voor het uitkee
ringstijdvak 1940/1941, voor zoover zij op 
of na I Mei r94r vervallen, worden gedaan 
aan de nieuwe gemeente. 

11. r. Te rekenen van I Mei 1941 gaan 
alle rechten, lasten, verplichtingen en bezit
tingen van de samen te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking . 

12. Alie kadastrale en andere stukken , 
uitsluitend betrekking hebbende op het ge
bied der samen te voegen gemeenten, war
den op den dag, voorafgaande aan dien der 
samenvoeging, overgedragen aan de nieuwe 
gemeente. 

13. Het bestuur der gemeente Stad-Har
denberg zendt op den dag, voorafgaande aan 
dien der samenvoeging, aan het bestuur der 
gemeente Ambt-Hardenberg het bevolkings
register der gemeente Stad-Hardenberg ; de 
bevolkingsregisters der beide gemeenten vor
men samengevoegd het bevolkingsregister 
der nieuwe gemeente. 

14. I. Het bestuur der gemeente Stad
Hardenberg zendt op den dag, voorafgaande 
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aan dien der samenvoeging, aan het bestuur 
der gemeente Ambt-Hardenberg de op dien 
datum geldende kiezerslijst der gemeente 
Stad-Hardenberg ; de kiezerslijsten der beide 
gemeenten vormen samengevoegd de kie
zerslijst der nieuwe gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door een nieuwe 
lijst is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt door het bestuur 
dezer gemeente voor zooveel noodig aange
vuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van iederen kiezer na den 
datum der samenvoeging en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 

15. I. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die op of na I Mei 1941 werkloos 
zijn of worden, zullen onmiddellijk opgeno
men worden in de steunregeling van de nieu
we gemeente of aldaar tot de werkverschaf
fing worden toegelaten, indien en voor zoo
ver zij daarvoor, op grond van de regelen, 
welke in de gemeente Ambt-Hardenberg gel
den, in aanmerking komen. Ten aanzien 
van de vestigingsvoorschriften blijft te hun
nen opzichte de regeling van kracht , welke 
in de gemeente, waarin zij gevestigd waren, 
geldt. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement'van Socia
le Zaken goedgekeurde steuntarieven en 
werkverschaffingsloonen. 

16. 1. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
van een der samen te voegen gemeenten, ko
men, voor zoover die krankzinnigen, ten tijde 
dat de rechterlijke machtiging om hen in 
een gesticht te plaat sen werd aangevraagd, 
woonplaats, in den zin van het Burger!ijk 
Wetboek, hadden in een van die gemeenten, 
van af I Mei 1941 voor rekening der nieuwe 
gemeente. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid , tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van a~men, 
die ten tijde van hun opneming hoofdverblijf 
hadden in het gebied van een der samen te 
voegen gemeenten. 

17. 1. Totdat op een door den raad der 
gemeente Hardenberg te doen voorstel zal 
zijn beslist, mag het aantal vergunningen, 
onderscheidenlijk het aantal ver!oven A, 
ingevolge de Drankwet (Staatsblad 1931 , n°. 
476) in die gemeente het getal negentien 
niet te boven gaan. 
· 2 . Met afwijking van het bepaalde in ar~i
kel 6, eerste lid , en artikel 40, tweede hd, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) kan 
voor de gemeente Hardenberg een besluit, als 
in dat artikel bedoeld, worden genomen v66r 
1 Januari 1942. 

3. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1941, n°. 476). van elk der samen te voegen 
gemeenten warden overgeschreven op de 
overeenkomstige lijsten van de nieuwe ge -
meente. 
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4. De volgorde waarin de plaatsing op de 
lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop de 
verzoeken om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A, bij het bestuur van elk der samen 
te voegen gemeenten inkwamen, met d-ien 
verstande, dat voor zoover verzoeken op 
denzelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelijken 
ouderdom het lot beslist . 

18. Met ingang van I Mei 1941 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding van de gemeenten Stad-Harden
berg en Ambt-Hardenberg en wordt onder de 
gemeente Hardenberg verstaan de krachtens 
deze beschikking gevormde gemeente van 
dien naam. 

19. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant . 

's-Gravenhage, 23 April 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken , 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 79) 
24 April 1941. BEPALINGEN tot verzeke

ring van de belastingen naar inkomen 
en vermogen, te heffen van binnenschip
pers en van tot de bemanning van een 
binnenvaartuig behoorende personen, 
die binnen het R ijk hun bedrijf of be
roep uitoefenen, zonder er een vaste 
woonplaats J{e hebben. 

Op grond van artikel 104 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 en van § 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, alsmede in overeenstemming met § 2 
dier Verordening wordt bepaald: 

Art. 1. In afwijking van hetgeen in artikel 
1 van het Koninklijk besluit van 27 April 
1929, Staatsblad n°. 215 , is bepaald, zijn de 
binnenschippers en de tot de bemanning van 
een binnenvaartuig behoorende personen 
verplicht zich in 1941 in plaats van in een 
der maanden Mei, Juni of Juli, in den loop 
van de maanden Augustus of September aan 
te melden. 

2. De verplichting, opgelegd in artikel 7 
van het in het vorig artikel bedoelde besluit , 
behoeft in 1941 in de maanden Mei, Juni , 
Juli, Augustus en September niet te worden 
nagekomen. 

3. I. Dit besluit zal in de Nederlandsche 
Staatscourant worden afgekondigd . 

2 . Het treedt in werking op I Mei 1941. 
's-Gravenhage, 24 April 1941. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financi i!n, 

H . POSTMA, 1.-S.-G. 
(Stet. no. 79) 
24 April 1941. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, houdende na
dere bepalingen tot bestrijding van den 
Colorado-kever (Colorado-Keverbesluit 
1941) . . 
24 April 1941. 

N°. 3533. 
Afdeeling X. 

Directie van den Landbouw. 

t 
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Op grond van de Plantenziektenwet en op 
grond van § 1 der Verordening N°. 23/1940 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder ,,Colora
do-Keverwet": de wet van 27 December 1934 
(Staatsblad n°. 687) , houdende bepali.lgen 
tot bestrijding van den Colorado-kever. 

2. In dit besluit en in de Colorado-Kever
wet worden onder Colorado-kever (Leptino
tarsa decemlineata Say) steeds mede ver
staan eieren, larven en poppen daarvan. 

3. Een ieder, die te eeniger plaatse een of 
meer Colorado-kevers vindt, is verplicht on
verwijld de(n) door hem gevonden Colorado
kever(s) te vangen en onschadelijk te maken 
en daarvan onverwijld kennis te geven aan 
den burgemeester van de gemeente, waarin 
het perceel, waar de kever(s) gevonden is 
(zijn). is gelegen. 

4. 1. Het hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst deelt, indien naar zijn oor
deel gevaar bestaat voor vestiging of ver
spreiding van den Colorado-kever, aan de 
burge111eesters der betreffende gemeenten 
mede, dat het gewas op de met aardappelen 
beteelde perceelen, binnen hun gemeente of 
binnen door hem aan te wijzen gedeelten 
van hun gemeenten gelegen, door de gebrui
kers dier perceelen moet worden bespoten 
of bestoven met een of meer door hem aan te 
geven insecten doodende middelen l 

2 . De burgemeesters bevelen den gebrui
kers van de in het vorige lid bedoelde per
ceelen door aanplakking op de voor ambte
lijke mededeelingen bestemde plaats van het 
gemeentehuis en door andere, met inacht
neming van de plaatselijke toestanden alge
meene berichtgeving de maatregelen te ne
men, welke overeenkomstig het -Jorige lid 
moeten worden getroffen. 

3. In elk bevel wordt een termijn gesteld, 
waarbinnen de in het eerste lid bedoelde 
maatregelen moeten zijn ten uitvoer gelegd. 

5. r. Indien de gebruiker van een perceel 
nalatig blijft de in artikel 4 bedoelde maat
regelen ten uitvoer te leggen, doet de burge
meester deze ten uitvoer leggen op kosten 
van den gebruiker van het perceel. 

2. De kosten, bedoeld in het vorige lid 
en in het derde lid van artikel 5 der Colorado
Keverwet , worden ingevorderd volgens de 
voorschriften, in de artikelen 291, 294 en 
295 van de Gemeentewet gegeven voor de 
invordering van plaatselijke belastingen. 

6. Op perceelen, waarop de aanwezigheid 
van den Colorado-kever is vastg~steld of 
wordt vermoed, kunnen, wanneer zulks 
naar het oordeel van het hoofd van den 
Plantenziektenkundigen Dienst noodzakelijk 
is, door dien Dienst zelf een of meer der maat
regelen, bedoeld in artikel 4 der Colorado
Keverwet, worden getroffen. 

7. Een ieder, wien zulks aangaat, is ver
plicht: 

a. de hem bij een bevelschrift, als bedoeld 
in artikel 5 der Colorado-Keverwet, of bij een 
bevel, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, 
bevolen maatregelen prompt en nauwgezet 
te treffen of zorg te dragen, dat deze aldus 
worden getroffen; 

b. alle ter uitvoering van de Colorado-
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Keverwet of van d it besluit noodzakelijke 
maatregelen te gedoogen en aan de toepas
sing daarvan geen enkele belemmering in 
den weg te leggen. 

8. Het hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst roept, wanneer de uitvoe
ring van de maatregelen, bedoeld in artikel 6 
van dit besluit, wordt belemmerd, de tus
schenkomst in van den burgemeester, op 
wiens bevel de uitvoering van de maatregelen, 
desnoods met behulp van den sterken arm, 
wordt mogelijk gemaakt. 

9. I. Indien op, in of in de onmiddellijke 
nabijheid van een partij aardappenen, aard
appelplanten of andere gewassen de Colora
dokever wordt gevonden, zijn de opsporings
ainbtenaren, bedoeld in artikel 6 der Plan
tenziektenwet, bevoegd deze partij geheel 
of gedeeltelijk in beslag te nemen. 

2 . Het beslag kan mede omvatten de ver
pakkingsmiddelen, waarin aardappelen, aard
appelplanten of andere gewassen verpakt 
zijn. 

3. De in het eerste lid bedoelde ambtena
ren zijn bevoegd, het openmaken van ver
pakkingen, waarbinnen zij de aanwezigheid 
van den Colorado-kever redelijkerwijs kun
nen vermoeden, te vorderen. 

10. Het beslag, bedoeld in het vorige arti
kel, wordt gelegd door middel van een proces
verbaal , opgemaakt door den ambtenaar, die 
het beslag legt, waarvan een afschrift tegen 
bewijs van ontvangst aan de belanghebben
den wordt overhandigd of bij geadviseerd 
schrijven toegezonden. 

11. r. De in beslag genomen goederen 
worden onverwijld onderzocht. 

2. Indien zulks naar het oordeel van het 
hoofd van den Plantenziektenkundigen 
Dienst noodzakelijk is, worden de in beslag 
genomen goederen door dezen dienst ver
nietigd. 

3. In beslag genomen goederen, die niet 
ingevolge het vorige lid zijn vernietigd, wor
den aan den rechthebbende teruggegeven, 
na al of niet een door het hoofd van den 
Plantenziektenkundigen Dienst aan te geven 
behandeling te hebben ondergaan. 

12. Aan de eigenaren van ingevolge het 
bepaalde in artikel 9 in beslag genomen 
goed-eren kan uit 's R ijks kas een schadever
goeding worden verleend volgens de door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij te stellen rege
len. 

13. Dit besluit kan worden aangehaald 
als: ,,Colorado-Keverbesluit 1941 ". 

14. Dit besluit treedt in w erking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 April 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD . 

(Stet. no. 50) 

12 Mei 1941. BESL UIT van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot bepaling van het tijd
stip, waarop de artikelen V, XI en XII 
der wet van 19 October 1939, Staatsblad 
n°. 803, houdende wijziging van de 
Ongevallenwet 1921, in werking zullen 
treden. 
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Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt bepaald : 

Art . t. De artikelen V, XI en XII van de 
wet van 19 October 1939, Staatsblad n°. 803, 
treden met ingang van 17 Maart 1941 in 
werking. _ 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 12 Maart 1941. 
De Waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet. no. 117) 
12 Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van Soci
ale Zaken betreffende regeling van het 
verrichten van arbeid door vreemdelin
gen. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Het tweede lid van artikel 2 van 
de wet van 16 Mei 1934, Staatsblad n°. 257, 
tot regeling van het verrichten van arbeid 
door vreemdelingen, zooals deze wet laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 20 Decem
ber 1935 , Staatsblad n°. 722, wordt gelezen 
als volgt : 

2. In de vergunning wordt het tijdvak 
bepaald, gedurende hetwelk zij zal gelden, 
terwijl daarin mede voorwaarden kunnen 
worden opgenomen, welke de werkgever in 
acht moet nemen. De vergunning is vatbaar 
voor verlenging, alsmede, bij niet-inachtne
ming van de gestelde voorwaarden, voor tus
schentijdsche intrekking. De vergunning of 
een verlenging daarvan wordt niet uitgereikt 
voordat de werkgever een bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag 
heeft betaald. 

Het is den werkgever verboden, op welke 
wijze clan ook, dit bedrag op den werknemer 
te verhalen." 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
der afkondiging. 

's-Gravenhage , 12 Mei 1941. 
De wnd. Secretaris-Generaal van het 

Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet . no. 99) 
23 Mei 1941. BESLUIT van d e Secretaris

sen-Generaal van de Departementen van 
Landbouw en Visscherij en van Justitie , 
houdende nadere regelen betreffende de 
wijze van verpachting en de lasten van 
den pachter. 

23 Mei 1941. 
N°. 4155 . 

Afdeeling IX, Letter B. 
Directie van den Landbouw. 
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Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en van artikel 2 van het besluit N°. 218/ 
1940 in zake de benoeming van een Gemach
tigde voor de Prijzen, en van artikel 15 van 
het Pachtprijsopdrijvingsbesluit 1940, en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 van de Ver
ordening N°. 3/ 1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Art.1. 1. In een pachtovereenkomst kan 
als pachtprijs slechts bedongen worden een 
uitsluitend naar tijdsruimte bepaald en niet 
van den prijs van producten of van andere 
factoren afhankelijk gesteld bed rag in N eder
landsch geld; met toestemming van het 
Pachtbureau kan evenwel in bijzondere ge
vallen de pachtprijs op andere w ijze worden 
bepaald. Ieder beding, in strijd met het 
vorenstaande, is nietig. 

2. Is v66r de inwerkingtreding van dit 
besluit een pachtprijs op andere wijze bedon
gen dan volgens het eerste lid geoorloofd is, 
zoo is de verpachter verplicht en de pachter 
bevoegd de pachtovereenkomst binnen twee 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit bij het Pachtbureau in te zenden. 

3 . Het Pachtbureau stelt den pachtprijs 
opnieuw vast, met inachtneming van den in 
het eerste lid gestelden regel; het berekent 
als pachtprijs den prij s , welke in 1939 voor 
gronden, welke in aard en Jigging met het 
gepachte overeenstemmen, als normaal kon 
worden beschouwd. De aldus vastgestelde 
pachtprijs treedt te rekenen van den dag 
van de inwerkingtreding van dit besluit in 
de plaats van den overeengekomen pacht
prijs . Het Pachtbureau kan in bijzondere 
gevallen op het in dit lid bepaalde uitzonde
ringen toelaten . 

4 . Indien de verpachter niet binnen den 
gestelden termijn aan de in het tweede lid 
genoemde verplichting heeft voldaan, terwijl 
d e pachter van zijn bevoegdheid tot inzen
ding geen gebruik heeft gemaakt, zoo is de 
pachter, te rekenen van den dag der inwer
kingtreding van dit besluit af, niet gehouden 
den pachtprijs te betalen, t erwijl hij ook 
overigens tot geen enkele vergoeding gehou
den is. 

D it gevolg treed t niet in, als het niet na
komen der verplichting te wijten is aan een 
omstandigheid, welke den verpachter niet 
kan worden toegerekend en deze, nadat de 
omsta ndigheid heeft opgehouden te bestaan, 
onverwijld alsnog aan zijn verplichting vol
doet. 

5 . Indien ingevolge het vierde lid geen 
pachtprijs is verschuldigd, kan de verpachter 
het Pachtbureau verzoeken een lagen pacht
prijs vast te stellen . Te rekenen van den dag 
van vaststelling is deze door dezen pachter 
verschuldigd. De vast st elling geschiedt niet, 
dan nadat de pachter is gehoord, althans 
behoorlijk is opgeroepen. . _ 

2. 1. Nietig is ieder bedmg m een pacht
overeenkomst ingevolge hetwelk de lasten, 
die den verpachter door publiekrechtelijke 
lichamen zijn opgelegd, geheel of ten deele 
ten laste van den pachter komen. 

2. Een beding, als in het eerste lid be
doeld, gemaakt v66r d e inwerkingtreding van 
dit besluit , blijft van kracht ten beloope :van 
ten hoogste de lasten, die gedurende het Jaar 
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1940 wegens bet verpachte ten laste van den 
pachter zijn gekomen. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, 

]. P . HOOYKAAS. 
(Stet. no. 108) 
23 Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van bet Departement van Fi
nancien tot wijziging van de Bierwet 
1917 (wet van 20 Januari 1917, Staats
blad n°. 190). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor bet bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Hoofdstuk I. 
Verhooging van den accijns. 

Art. 1. In bet derde lid van artikel I van 
de Bierwet 1917 (wet van 20 Januari 1917, 
Staatsblad n°. 190) wordt in de plaats van 
,, twee gulden en twintig cent" gelezen: twee 
gulden en zestig cent. 

Hoofdstuk II . 
Navordering van den accijns. 

2. (I) Ten aanzien van de hoeveelheden 
bier, daaronder begrepen de nog niet ge
heel afgewerkte brouwsels, welke de bier
btouwers op IO Juni 1941 voorhanden heb
ben, wordt de verhooging van den accijns 
nagevorderd. 

(2) Deze navordering beloopt veertig cent 
per hectolitergraad, berekend volgens art ikel 
I van de Bierwet 1917. 

3. (1) De bierbrouwers zijn verplicht van 
de bij hen op IO Juni 1941 aanwezige hoeveel
heden bier v66r 15 Juni 1941 aangifte te 
doen bij den ontvanger der accijnzen, onder 
wiens kantoor de brouwerij is gevestigd. 

(2) Het nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan den bierbrouwer medegedeeld. 

4. (1) Het nagevorderde bedrag moet , 
telkens voor een derde gedeelte, worden be
taald v66r den twintigsten dag van de maan
den Augustus, September en October 1941." 

(2) D; Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien kan deze termijnen 
verlengen. 

(3) De verschuldigde bedragen zijn invor
derbaar bij parate executie. De bepalingen 
van artikel 291, eerste tot en met vijfde lid, 
van de Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van toepas
sing. 

Hoofdstuk III. 
Strafbepalingen. 

5. De bierbrouwer, die , volgens artikel 3 
tot aangifte gehouden, zijn verplichting niet 
of niet volledig nakomt, dan we) een onjuiste 
aangifte doet of de krachtens artikel 9 door 
den Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financien gegeven voorschriften 
overtreedt, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste duizend gulden. 
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6. (1) De feiten, strafbaar gesteld bij of 
krachtens dit besluit, worden beschouwd als 
misdrijven. 

(2) Die feiten warden vanwege den Secre
taris-Generaal van bet Departement van 
Financien vervolgd op de wijze , als bedoeld 
in den zesden titel van bet vierde boek van 
bet Wetboek van Strafvordering. 

(3) De Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 
bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie warden afgedaan. 

7. (1) Indien een bij of krachtens dit be
sluit strafbaar gesteld feit wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van bet bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt , dat bet feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

8. De in zake van invoerrechten en accijn
zen geldende bepalingen voor bet geval van 
wanbetaling van geldboete zijn ten aanzien 
van ingevolge dit besluit opgelegde geldboe
ten van toepassing. 

Hoofdstuk IV. 
Slotbepalingen. 

9. De Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien stelt de voorschriften 
vast , welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van IO Juni 1941. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1941. 
De wnd. S ecretaris-Generaal van het 

Departement van Financiiin, 
H . POSTMA. 

(Stet. no. 108) 
23 Mei 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financien ter uitvoering van 
bet besluit van de Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Financien 
en van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende heffingen ter zake van 
den invoer van Duitsche goederen. 

Op grond van artikel I van bet besluit van 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 16 December 
1940 (Verordeningenblad, Stuk 42, N°. 241) 
en in verband met artikel I van bet besluit 
van den Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien van 23 Mei 1941 tot 
wijziging van de Bierwet 1917 (Staatsblad 
n°. 190) wordt, in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied bepaald: 

Art. 1. Het specifieke invoerrecht voor 
bier, b ij dezerzijdsche beschikking van 24 
Januari 1941, n°. II6 (Nederlandsche Staats
courant van 29 Januari 1941, n°. 20), vast
gesteld op f 9, wordt nader vastgesteld op 
f IO. 

2. Deze beschikking treedt op IO Juni 1941 
in werking. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1941. 
De wnd. Secretaris-Generaal van het 

Departement van Financiiin, 
H. POSTMA. 
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(Stet. no. 108) 
30 Mei 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien betreffende uitvoe
ring van zijn besluit van 23 Mei 1941, 
opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 6 ]uni 1941, n°. 108, tot 
wijziging van de Bierwet 1917 (wet van 
20 Januari 1917, Staatsblad n°. 190). 

Op grond van artikel 9 van het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien van 23 Mei 1941, opge
nomen in de Nederlandsche Staatscourant van 
6 ]uni 1941, n°. 108, tot wijziging van de 
Bierwet 1917 (wet van 20 Januari 1917, 
Staatsblad n°. 190) en in overeenstemming 
met§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

§ I. 

(1) De ingevolge artikel 3, lid 1, van het 
besluit in te leveren aangifte behoort te 
zijn gedagteekend en onderteekend. In deze 
aangifte, waarvoor geen model is voorge
schreven, dient te zijn vermeld: 

naam en adres van den aangever; 
nauwkeurige aanduiding van de plaats of 

de plaatsen, waar het bier zich bevindt; 
de hoeveelheid in liters van het bier, welke 

op elke plaats voorhanden is, en we! gesplitst 
voor elke afzonderlijke voorhanden zijnde 
hoeveelheid bier. 

§ 2. 
Indien in het tijdvak v~n 10 Juni 1941 

tot aan het tijdstip, waarop de ambtenaren 
der accijnzen het voorhanden zijnde bier 
in verband met het besluit hebben opgeno
men, uitslag van bier niet geschiedt met een 
door een ontvanger der accijnzen afgegeven 
document, mag zoodanige uitslag niet plaats 
hebben dan met een door den bierbrouwer 
daartoe ten kantore van den ontvanger der 
accijnzen, binnen wiens ambtskring de brou
werij is gelegen, ingeleverde aangifte. 

De ontvanger teekent die aangifte voor 
gezien, met vermelding van het tijdstip, 
waarop de uitslag zal plaats hebben. 

§ 3 . 
De bierbrouwer is verplicht aan de ambte

naren der accijnzen inzage te geven van zijn 
boeken en verdere bescheiden betreffende 
het door hem vervaardigde ingeslagen, uit
geslagen en het bij hem aanwezige bier. 

§ 4. 
De ambtenaren der accijnzen nemen de 

noodige monsters van het aangegeven, c. q. 
bevonden bier, ten behoeve van de vaststel
ling van het aantal hectolitergraden, bere
kend volgens artikel 1 van de Bierwet 1917, 
waarover de navordering zich uitstrekt. 

De benoodigde flesschen, kurken, labels, 
emballage ter verzending van monsters en 
dergelijke worden door den bierbrouwer kos
teloos verstrekt ten genoegen van de ambte
naren der accijnzen. 

§ 5. 
De in § 4 bedoelde vaststelling geschiedt 

overeenkomstig het Koninklijk besluit van 
6 Februari 1917 (Staatsblad n°. 208). 

's-Gravenhage, 30 Mei 1941. 
De wnd. Secretaris-Generaal van het 

Departement van Financien, 
H. POSTMA. 
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(Stet. no. 106) 
4 Juni 1941. BESCHIKKING van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken betreffende 
wijziging van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933, n°. 783, j0 • Staatsblad 
1935, n°. 690), laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 20 Januari 1941, B . Z. 
N°. 1 A . Z . (Nederlandsche Staatscourant 
van 22 Januari 1941, n°. 15) . 

Op grond van § 2 van de Verordening No. 
137/ 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik als volgt: 

Artikel I. 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit wor-

den de navolgende wijzigingen aangebracht : 
I. Gerekend van 1 Februari 1938: 
In bijlage A I: 
In schaal 212, afdeeling ,,Economische Z !l 

ken" 1). wordt na het onderdeel ,,Planten
ziektenkundige dienst" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen : 

Cultuurtechnische dienst. 
Ingenieur. 

II. Gerekend van 1 Januari 1939: 
In bijlage A I : 
In de schalen 1, 10, 33, 51, 90,142 en 247, 

afdeeling ,,Economische Zaken" 1), wordt na 
het onderdeel ,,Plantenziektenkundigen 
dienst" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 
(Schaal 1) 

Cultuurtechnische dienst. 
Machineschrij ver. 

(Schaal 10) 
Cultuurtechnische dienst. 

Schrijver 2de klasse. 
(Schaal 33) 

Cultuurtechnische dienst. 
Teekenaar. 

(Schaal 51) 
Cultuurtechnische dienst . 

Schrijver 1ste klasse. 
(Schaal 90) 

Cultuurtechnische dienst . 
Adjunct-commies. 

(Schaal 142) 
Cultuurtechnische dienst. 

Commies. 
(Schaal 247) 

Cultuurtechnische dienst. 
Directeur. 

In schaal 93 , afdeeling ,.Economische Za
ken" 1), wordt na het onderdeel ,,Centraal 
Bureau voor de Statistiek" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Cultuurtechnische dienst. 
Teekenaar rste klasse. 

In schaal 152 wordt na de afdeeling ,. Wa
terstaat" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Economische Zaken. 1) 

Cultuurtechnische dienst. 
Opzichter. 

In schaal 236, afdeeling ,.Economische Za
ken" 1), wordt na het onderdeel ,, Voorlich-

1) Sinds ·9 Mei 1940: ,.Landbouw en Vis
scherij"; zie onder IX van deze beschikking. 
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1ingsdienst ten behoeve van den Landbouw" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Cultuurtechnische dienst. 
Cultuurconsulent . 

III. Gerekend van 1 Juni 1939: 
In bijlage B I: 
In groep 3, afdeeling ,.Waterstaat", wordt 

onder bet onderdeel ,.Rijkswaterstaat" als 
eerste inschrijving opgenomen: 

Brugknecht bij de dubbele basculebrug 
over de Oude Maas te Dordrecht. 

In groep 4, afdeeling ,. Waterstaat" , wordt 
onder bet onderdeel ,.Rijkswaterstaat" in 
plaats van .,(Brugwachter) aan het Merwede
kanaal in Zuidholland en te Jutphaas" ge
lezen : 

(Brugwachter) aan bet Merwedekanaal in 
Zuidholland, te Jutphaas en te Utrecht . 

In groep 4a, Afdeeling ., Waterstaat" , onder
deel .,Rijkswaterstaat" wordt: 

1°. achter ,.(Brugwachter) aan het Mer
wedekanaal in Utrecht, uitgezonderd te 
Jutphaas" toegevoegd: en te Utrecht; 

2 0 . na de inschrijving .,(Brugwachter) bij 
de basculebrug te Stolpen (gem. Zijpe)" op
genomen : 

(Brugwachter) bii de dubbele basculebrug 
over de Oude Maas te Dordrecht. 

IV. Gerekend van 1 September 1939: 
In Bijlage B I: 
In groep 3, afdeeling ,. Waterstaat" , wordt 

onder bet onderdeel ,.Rijkswaterstaat" on
middellijk v66r de inschrijving .,Brugknecht 
te Barendrecht" opgenomen: 

Brugknecht bij de rolbasculebrug over de 
Noord te Hendrik-Ido-Ambacht. 

In groep 4a, afdeeling ., Waterstaat", wordt 
onder bet onderdeel .,Rijkswaterstaat" na de 
inschrijving .,(Brugwachter) bij de rolbas
culebrug en de Willemsbrug te den Helder" 
opgenomen: 

(Brugwachter) bij de rolbasculebrug over 
de N oord te Hendrik-Ido-Ambacht. 

V. Gerekend van 1 November 1939: 
In bijlage A I : 
In schaal 14, afdeeling ., Waterstaat", ver

valt bet onderdeel ,.Zuiderzeewerken" met 
bet daaronder vermeld ambt van Concierge. 

In schaal 67, afdeeling ., Waterstaat", ver
valt onder bet onderdeel .,Rijkswaterstaat" 
na .,Sluismeester te :" de inschrijving 
,.Utrecht". 

In bijlage B I: 
In groep 2a, afdee!ing ,, Waterstaat", wordt 

na bet onderdeel ,,Raad voor de Scheepvaart" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Zuiderzeewerken. 
Bode. 

In groep 4a, afdeeling ,. Waterstaat", wordt 
onder bet onderdeel .,Rijkswaterstaat" na de 
inschrijving ,.Sluis- en stuwknecht-h !lm
duiker'' opgenomen : 

Sluiswachter aan de schutsluizen in bet 
Merwedekanaal bewesten Utrecht. 

VI. Gerekend van 9 December 1939: 
In bijlage A I: 
In schaal 243, afdeeling ,. Waterstaat", 

wordt na bet onderdeel ,,Rijkswaterstaat" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Electriciteitsraad. 
Secretaris. 

VII. Gerekend van 1 Januari 1940 : 
In bij!age A I: 
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In de schalen 1 en ro, afdeeling ,,Economi
sche Zaken" 1), wordt na bet onderdeel 
,.Landbouwhoogeschool" en hetgeen daaron
der is vermeld, opgenomen: 
(Schaal 1) 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Land
bouw. 

Machineschri jver. 
(Schaal 10) 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Land
bouw. 

Schrijver. 
In schaal ro, afdeeling,. Waterstaat ", wordt 

na bet onderdeel ,.Raad voor de Scheepvaart" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Commissie voor de Machinistenexamens. 
Schrijver. 

In schaal 84, afdeeling .,Financien", word t 
onder bet onderdeel .,Belastingdienst" na de 
bestaande inschrijvingen opgenomen: 

Riviermeester te Lobith. 
In schaal 163, afdeeling ,,Sociale Zaken", 

wordt na bet onderdeel ,,Stoomwezen" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 
R ijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 

Bouwkundig ambtenaar. 
In schaal 189 , afdeeling ,,Financien", 

wordt onder bet onderdeel ,,Belastingdienst" 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 

Adjunct-inspecteur der directe belas
tingen. 

Schaal 190 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te vervallen. 

In schaal 212, afdeeling ,, Waterstaat", 
wordt onder bet onderdeel ,,Rijkswaterstaat" 
na de bestaande inschrijvingen opgenomen: 

Wiskundige. 
In schaal 243, afdeeling .,Sociale Zaken", 

wordt na bet onderdeel ,,Arbeidsinspectie en 
Inspectie van den Havenarbeid" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Hoofdingenieur . 

VIII. Gerekend van 1 Mei 1940: 
In bijlage A I : 
In schaal 212 wordt onmiddellijk na de 

vermelding van de schaal opgenomen : 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Ingenieur bij de afdeeling Electrici
teitsvoorziening van bet Departement 
van Waterstaat. 

In schaal 243 wordt onder de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur" als 
voorlaatste inschrijving opgenomen: 

Hoofdingenieur bij de afdeeling Elec
triciteitsvoorziening van bet Departe
ment van Waterstaat. 

IX. Gerekend van 9 Mei 1940: 
In bijlagen A I, A II , B I , B III en F: 
De wijzigingen, welke bij Koninklijk be

sluit van 27 November 1937 (Staatsblad n°. 
357) zijn aangebracht in de benaming van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, 
hierin bestaande, dat deze Departementen te 
rekenen van rr Juli 1937 onder een hoofd 
,,Economische Zaken" werden gebracht, 

1) Sinds 9 Mei 1940: ,,Landbouw en Vis
scherij"; zie onder IX van deze beschikking. 
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komen te vervallen; de splitsing, welke bij 
Koninklijk besluit van r5 November 1935 
(Staatsblad n°. 655) te rekenen van 2 Sep
tember r935 in bet !even was geroepen en 
welke te rekenen van r r Juli r 937 (zie bier
voren) ongedaan werd gemaakt, wordt mits
dien bersteld, zoodat de beide benamingen 
,,Handel, Nijverheid en Scheepvaart" en 
.,Landbouw en Visscheri_j" wederom in alle 
schalen, groepen, enz., genoemd in het Ko
ninklijk besluit van 15 November 1935 
(Staatsblad n°. 655). worden gebezigd. 

X. Gerekend van 5 Juni 1940 : 
In bijlagen A I en B I : 
In de schalen en groepen , waarin bet on

derdeel ,,Rijksbureau voor drinkwatervoorzie
ning" voorkomt, wordt in plaats van de 
evenvermelde benaming gelezen: Rijksinsti
t uut voor drinkwatervoorziening. 

XI. Gerekend van 8 Augustus 1940: 
In bijlagen A I, A II en B I : 
In de schalen, groepen, enz., waarin onder 

de afdee!ing ,.Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen" 1) de onderdeelen ,,Koninklijke 
B ibliotheek", ,,K oninklijk Kabinet van Schil
derijen", ,.Koninklijk Penning-Kabinet" en 
,,Koninklijke Akademie van Wetenschappen" 
voorkomen, wordt in plaats van de evenver
melde benamingen respectievelijk gelezen: 
Nationale Bibliotheek, Rijkskabinet van Schil
derijen, Rijkspenningkabinet en Neder/and
sche Akademie van Wetenschappen. 

In bijlagen A I, A II en B I: 
In de schalen, groepen, enz. , waarin onder 

de afdeeling ,. Waterstaat" het onderdeel 
,,Koninklijk N ederlandsch Meteoro/ogisch ln
stituut" voorkomt, wordt' in plaats van de 
evenvermelde benaming gelezen: ,.Neder
landsch Meteoro/ogisch Instituut . 

XII. Gerekend van 25 November 1940: 
In bijlagen A I, A II, BI, B III , C en F : 
In de schalen, groepen, enz., waarin de 

afdeeling ,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen" voorkomt, wordt in plaats van de even
vermelde benaming gelezen: Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming . 

XIII. Gerekend van 1 Mei 1941: 
In bijlage C: 
In Hoofdstuk II (Rijks boogere burger

scholen en daarmede overeenkomende in
richtingen van onderwijs), respectievelijk 
Hoofdstuk III (Rijkskweekscholen voor on
derwijzers en onderwijzeressen) wordt artikel 
20, respectievelijk artikel 10 gewijzigd in dien 
zin, dat bet komt te luiden als volgt: 

r. De berekening van de wedde van een 
Jeeraar, die aan twee of meer scholen is ver
bonden, geschiedt met inachtneming van 
het bepaalde in de volgende leden. 

2. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of rneer in verschillende gemeenten ge
Jegen scholen, aan welke zijne wedde naar 
dezelfde van Rijkswege vast g estelde salaris
bepa!ingen wordt berekend, mag zijne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien hij alle lessen gaf aan de 
school, gelegen in de gemeente, die voor de 
toepassing van standplaatsaftrek in de 
hoogste klasse is gerangschikt, vermeerderd 
met ro ten honderd. 

1) Sinds 25 Nov. 1940: ,,Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming"; zie onder 
XII van deze beschikking. 
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3. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen, aan welke zijne wedde naar 
verschillende van Rijkswege vastgestelde 
salarisbepalingen wordt berekend, mag zijne 
totale wedde niet stijgen boven bet bedrag, 
dat hij zou genieten, indien hij alle lessen 
gaf aan de school, aan welke zijne wedde 
naar de hoogste van Rijkswege vastgestelde 
rege!ing wordt berekend, vermeerderd met 
ro ten honderd. 

4. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gemeente gelegen 
scholen, aan welke zijne wedde naar dezelfde 
van Rijkswege vastgestelde salarisbepalin
gen wordt berekend, mag zijne totale wedde 
niet stijgen boven het bedrag, dat hij zou 
genieten, indien hij alle lessen aan dezelfde 
school gaf, vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gemeente gelegen 
scholen, aan welke zijne wedde naar verschil
lende van Rijkswege vastgestelde salaris
bepalingen wordt berekend, mag zijne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien hij alle lessen gaf aan 
de school, aan welke zijne wedde naar de 
hoogste van Rijkswege vastgestelde rege!ing 
wordt berekend, vermeerderd met 2 ten 
honderd. 

6. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer scholen, aan een of meer van 
welke de wedderegeling niet naar van Rijks
wege vastgestelde salarisbepa!ingen is vast
gesteld, geschiedt de berekening van zijne 
wedde aan de school of scholen, voor welke 
van Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen 
gelden, zoodanig alsof Jaatstbedoelde bepa
lingen voor alle scholen van toepassing zijn. 
De leden 2 tot en met 5 van dit artikel vinden 
daarbij overeenkomstige toepassing. · 

7. Indien ten gevolge van het in de leden 
2 tot en met 6 van dit artikel bepaalde op de 
totale wedde - dat is de som van de volgens 
Rijkssalarisbepalingen berekende wedden 
aan elk der scholen met inbegrip van de 
school of scholen, voor welke van Rijkswege 
vastgestelde salarisbepalingen niet gelden, 
afzonderlijk berekend - korting moet wor

. den toegepast, clan geschiedt deze korting 
aan de school of scholen, voor welke van 
Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen gel
den, naar evenredigheid van het getal lessen 
gegeven aan iedere school, met inbegrip van 
de school of scholen, voor welke van rijks
wege vastgestelde salarissenbepalingen niet 
ge!den . 

8. Onder scholen, in dit artikel bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scholen (lycea) , middelbare nijverbeidsdag
scholen, handelsdagscbolen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met 
uitzondering van niet door bet Rijk gesub
sidieerde bijzondere scho!en . 

In Hoofdstuk VI (Rijksinrichtingen voor 
Midde!baar Land- en tuinbouwonderwijs) 
wordt artikel 31 gewijzigd in dien zin, dat 
bet komt t e luiden als volgt: 

1. De berekening van de wed de van een 
leeraar, die aan twee of meer scholen is ver
bonden, geschiedt met inachtneming van 
bet bepaalde in de volgende leden. 

2. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in verscbillende gemeenten 
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gelegen scholen, aan welke zijne wedde naar 
dezelfde van Rijkswege vastgestelde salaris
bepalingen wordt be_rekend, mag zijne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien hij alle lessen gaf aan de 
school, gelegen in de gemeente, die voor de 
toepassing van standplaatsaftrek in de hoog
ste klasse is gerangschikt, vermeerderd met 
10 ten honderd. 

3. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen, aan welke zijne wedde naar 
verschillende van Rijkswege vastgestelde 
salarisbepalingen wordt berekend, mag zijne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag 
dat hij zou genieten, indien hij alle lessen 
gaf aan de school, aan welke zijne wedde 
naar de hoogste van Rijkswege vastgestelde 
regeling wordt berekend, vermeerderd met 
10 ten honderd. 

4. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gerneente gelegen 
scholen, aan welke zijne wedde naar dezelfde 
van Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen 
wordt berekend, mag zijne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag, dat hij zou genieten, 
indien hij alle lessen aan dezelfde school gaf, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gemeente gelegen 
scholen, aan welke zijne wedde naar verschil
lende van R ijkswege vastgestelde salaris
bepalingen wordt berekend, mag zijne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien hij alle lessen gaf aan de 
school aan welke zijne wedde naar de hoog
ste v~n Rijkswege vastgestelde regeling 
wordt berekend, vermeerderd met 2 ten 
honderd . 

6. Indien een leeraar is verbonden aan 
twee of meer scholen, aan een of meer van 
welke de wedderegeling niet naar van Rijks
wege vastgestelde salarisbepal\ngen is v'!-_st
gesteld, geschiedt de berekenmg van ZtJne 
wedde aan de school of scholen, voor welke 
van Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen 
gelden, zoodanig alsof laatstbedoeld_e beP.a
lingen voor alle scholen van toepassmg z1Jn. 
De leden 2 tot en met 5 van dit artikel vinden 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

7. Indien ten gevolge van het in de leden 
2 tot en met 6 van dit artikel bepaalde op 
de totale wedde - dat is de som van de 
volgens Rijkssalarisbepalingen . bere~ende 
wedden aan elk der scholen, met mbegnp van 
de school of scholen, voor welke van Rijks
wege vastgestelde salarisbepalingen . niet gel
den afzonderlijk berekend - kortmg moet 
worden toegepast, dan geschiedt deze korting 
aan de school of scholen, voor welke van 
Rijkswege vastgestelde salarisbepalingen gel
den, naar evenredigheid van het_getal !essen, 
gegeven aan iedere school, met mbegnp _yan 
de school of scholen, voor welke van R11ks
wege vastgestelde salarisbepalingen niet 
gelden. 

8 . Onder de scholen, in dit artikel bedoeld, 
zijn te verstaan de scholen, waarop d1t hoofd
stuk betrekking heeft, zoomede overeen
komstige onderwijsinrichtingen, welke door 
het Rijk word en gesubsidieerd; .. onder de 
Jeeraren, in dit artikel bedoeld, ZtJn te ver
staan de leeraren, behoorende tot de catego-
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neen, bedoeld in de artikelen 6, 8, 19 en 20. 
XVI. Gerekend van 1 Juli 1941: 
In bijlage A 1 : 
In schaal 90, afdeeling ,.Opvoeding, Weten

schap en Cultuurbescherming" , wordt na het 
onderdeel ,,Rijksmuseam voor Volkenkunde" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksconservatorium voor Muziek. 
Ambtenaar voor administratie. 

In schaal 250, afdeeling ,.Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming", wordt na 
het onderdeel ,.Rijksakademie voor Beeldende 
Kunsten" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Rijksconservatorium voor Muziek. 
Directeur. 

In bijlage B l : 
In groep 2 , afdeeling ,.Opvoeding, Weten

schap en Cultuurbescherming" , wordt na het 
onderdeel ,.Rijksmuseum voor Volkenkunde" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Rijksconservatorium voor Muziek . 

Bediende. 
In bijlage C: 
Na Hoofdstuk V (Inrichtingen voor lager 

onderwijs) wordt opgenomen: 

Hoofdstuk V A. 

Rij ksconservatorium voor Muziek. 
Art . 1. De jaarwedde van de leeraren, uit

gezonderd van die voor blaasinstrumenten, 
contrabas, slaginstrumenten, hulppiano, ta
len, methodisch spreken en declamatie, be
draagt: 

voor de eerste 10 lessen per week : 
f 135 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 13.50 per wekelijksche Jes; 

voor de volgende 1 o lessen per week: 
f 90 per wekelijksche Jes, na 2, 4 , 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekelijksche Jes. 

2. De jaarwedde van de leeraren voor 
blaasinstrumenten, contrabas, slaginstru
menten, hulppiano, talen, methodisch spre
ken en declamatie bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 117 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren tel ,kens te 
verhoogen met f 9.90 per wekelijksche Jes; 

voor de volgende 10 lessen per week : 
f 81 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 6.30 per wekelijksche Jes; 

voor de overige lessen per week : 
f 45 per wekelijksche Jes, na 2, 4, 6, 8, IO, 

12, 14 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4 .50 per wekelijksche Jes. 

3. Onder lessen worden verstaan lesuren 
van 60 minuten. 

4. Voor iederen leeraar, die definitief wordt 
benoemd, wordt bij de benoeming een getal 
lessen vastgesteld, hetwelk voor de bereke
ning van zijne jaarwedde als minimum zal 

K 266 3 
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gelden, behoudens latere vermindering van 
dat getal lessen op zijn eigen verzoek. 

5. 1. Het getal lessen, hetwelk voor de 
berekening van de ·wed de van een vast aan
gesteld Jeeraar in aanmerking komt, daalt -
tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zijn eigen verzoek verminderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogs~e 
minimum getal lessen, door hem gegeven m 
eenige, vier achtereenvolgende cursusjaren 
na 1 Januari 1940 omvattende, periode van 
zijn diensttijd, waarvoor de wedde wordt 
berekend, met dien verstande, dat krachtens 
deze bepaling niet meer dan het in artikel 7 
genoemde getal en niet meer dan anderhalf 
maal het werkelijk gegeven getal lessen -
zoo noodig tot het naastliggend geheel getal 
naar boven afgerond - wordt vergoed. De 
vermindering tot anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 
plaats dan nadat krachtens den vorigen vol
zin gedurende vier achtereenvolgende cur
susjaren meer dan anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen moest worden in 
berekening gebracht. 

2. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld, aansluit 
aan zijne tijdelijke aanstelling aan het Rijks
conservatorium voor Muziek, kunnen de 
vier jaren, in dat lid bedoeld, geacht worden 
te zijn ingegaan op een tijdstip, vallende v66r 
den datum van ingang van zijne vaste aan
stelling, indien en voor zooveel naar de mee
ning van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming daartoe aanleiding 
bestaat. 

3. Indien een op grond van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet worden ver
hoogd, geschiedt dit met ingang van den 
jaarcursus volgende op den datum, waarop 
aanspraak op die verhooging ontstond. 

6. De leeraren, aan wie buitengewone les
sen, die ontstaan door vermeerdering van 
leerlingen tijdens den loopenden cursus, wor
den opgedragen, ontvangen deswege eene 
tijdelijke toelage, berekend overeenkomstig 
de andere voor hen vastgestelde lessen. 

7. Aan de leeraren worden niet meer dan 
30 wekelijksche lessen opgedragen. 

8. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuursbescherming, kan aan bepaalde leeraren 
wegens bijzondere persoonlijke eigenschap
pen boven hunne wedde eene toelage worden 
verleend. 

Artikel II. 

I. Voor de op 1 Juli 1941 aan het Rijks
conservatorium voor Muziek in dienst zijnde 
leeraren, benoemd met ingang van een vroe
geren datum, wordt de bezoldiging, zoo:its 
deze is geregeld onder XIV van deze bescb1k
king, niet lager vastgesteld dan bet bedrag 
dat door hen op genoemd tijdstip krachtens 
de tot dien datum geldende salarisregeling 
werd genoten. 

2. Bedraagt de jaarwedde minder, dan 
wordt bun een persoonlijke toelage tot het 
verschil toegekend. Latere verboogingen van 
wedde komen in mindering van het bedrag 
van deze toelage. 

L . & S. 1941 
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Artikel II I. 
Deze beschikking wordt geplaatst in de 

Nederlandsche Staatscourant. 
's-Gravenhage, 4 Juni 1941. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

FRED ERIKS. 

(Stet. no. 124) 
4 ]uni 1941. BESLUIT van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat 
en van Financien tot instelling van een 
gemeente Wieringermeer. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied bepalen wij : 

Art. 1. I. Met ingang van 1 Juli 1941 
wordt een gemeente, genaamd Wieringer
meer, ingesteld . 

2 . Het gebied der gemeente omvat het 
gebied, omschreven in artikel 2 van de wet 
van 31 Mei 1937, Staatsblad n°. 521, tot in
stelling van een openbaar lichaam voor de 
ingepolderde Wieringermeer en nader aan te 
wijzen ingepolderde of in te polderen ge
deelte van het IJ sselmeer, hierna te noemen 
de Wieringermeerwet. De gemeente behoort 
tot de provincie Noordholland . 

3. In artikel 1 van de wet van 17 Novem
ber 1933, Staatsblad n°. 604, houdende nieu
we vaststelling van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtba.nken en kantongerechten, 
behoorende tot het gerechtshof te Amster
dam, wordt onder het hoofd Kantongerecbt 
den Helder toegevoegd: Wieringermeer. 

4 . In tabel B, bedoeld in artikel 31, eerste 
lid, der Kieswet , wordt onder bet hoofd 
Noordholland, onder II, na Wieringen, inge
voegd: Wieringermeer. 

2. I. Alie op 30 Juni 1941 bestaande be
zittingen, lasten, rechten en verplichtingen 
ten name van bet met de in artikel 1, onder 
IV, van de Wieringermeerwet omscbreven 
voorzieningen belaste onderdeel van het 
openbaar Iichaam ,.de Wieringermeer" -
hierna te noemen het openbaar lichaam -
gaan over op de gemeente. 

2. De Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Financien wijzen, 
uiterlijk 1 November 1941, de Rijkseigen
dommen aan, welke in eigendom, beheer en 
onderhoud aan de gemeente Wieringermeer 
worden overgedragen, en bepalen de voor
waarden en de tijdstippen van overgang. 

3. De overgang, bedoeld in lid 1 en lid 2, 
vindt plaats zonder dat daarvoor een nadere 
akte of eenige formaliteit wordt gevorderd. 

Overschrijving in de openbare register's 
zal gescbieden krachtens dit besluit. 

3. I. Van 1 Juni 1941 tot den eersten 
Dinsdag van September 1943 vormen de 
leden van de bestuurscommissie, bedoeld in 
artikel 14 van de Wieringermeerwet, den 
raad der gemeente. Het eerste hoofdstuk en 
§ 1 van het tweede hoofdstuk van titel II 
van de eerste afdeeling van de Gemeentewet 
blijven gedurende dien tijd buiten toepas
sing. 

15 
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2. De in het vorig lid bedoelde leden kun
nen te allen tijde door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken worden geschorst en ontslagen. 

3. Ingeval een van de in lid I bedoelde 
leden overlijdt of hem onts!ag wordt ver
leend, kan de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken zoo 
noodig in de openvallende plaats voorzien . 

4. De burgemeester is tot den eersten 
Dinsdag van September 1943 ambtshalve lid 
van den raad . 

4. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid , der Gemeentewet, geldt , 
voor de toepassing van die wet, in de ge
meente Wieringermeer het getal inwoners, 
dat op I Januari 1941 volgens het bevolkings
register van het openbaar lichaam aanwezig 
was, zooals dit door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland, het dagelijksch bestuur van 
het openbaar lichaam gehoord, wordt vast
gesteld. 

5. In de eerste vergadering van den raad 
der gemeente Wieringermeer leggen de leden 
den in het eerste lid van artikel 45 der Ge
meentewet bedoelden eed of de aldaar be
doelde belofte af en worden door den raad 
de wethouders gekozen. 

6. r. De ambtenaren, op 30 Juni 1941 in 
dienst van het openbaar lichaam voor de 
in artikel 1, onder IV, van de Wieringer
meerwet omschreven voorzieningen - hier
onder niet begrepen de leden van de bestuurs
commissie en van het dagelijksch bestuur 
van het openbaar lichaam - worden geacht 
met ingang van 1 Juli 1941 in denzetfden 
rang te zijn aangesteld door het daartoe 
bevoegd gezag van de gemeente Wieringer
meer. 

2. De rege!ingen van de bezoldiging van 
de in het vorig lid bedoelde ambtenaren, zoo
als deze ten tijde van het in werking treden 
van dit besluit gelden, kunnen, behoudens 
het bepaalde in artikel 126 van de Ambte
narenwet 1929, ten nadeele van die ambte
naren niet worden gewijzigd. 

3. Voor de in het eerste lid bedoelde amb
tenaren wordt ten aanzien van de rege!ing 
van de wedde mede in aanmerkipg genomen 
de diensttijd, in gelijke betrekking bij het 
openbaar lichaam vervuld. 

7. 1. De verordeningen en besluiten, op 
30 ]uni 1941 geldende in het gebied, in arti
kel 1 bedoeld, blijven van kracht, totdat zij 
door het bevoegd gezag zijn ingetrokken of 
door andere zijn vervangen. 

2. Alie handelingen v66r 1 Juli 1941 door 
of vanwege de in artikel 3, onder b, van de 
Wieringermeerwet bedoelde organen krach
tens hun wettelijke bevoegdheid verricht, en 
alle bescheiden, door of vanwege d ie organen 
opgemaakt, worden van bedoeld tijdstip af 
geacht te zijn verricht, onderscheidenlijk te 
zijn opgemaakt door of vanwege den raad, 
burgemeester en wethouders of den burge
meester der gemeente Wieringermeer. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: Besluit gemeente Wieringer
meer. 

9. r. Dit besluit, hetwelk in de Nederland
sche Staatscourant zal worden geplaatst , 
treedt in werking met ingang van 1 Juli 
1941. 

2. Met ingang van den in het vorig lid 
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genoemden datum verliest het gestelde in 
hoofdstuk III van de Wieringermeerwet en 
in de Koninklijke besluiten van 23 December 
1937 (Staatsblad n°. 359) en van 31 December 
1937 (Staatsblad n°. 389 E) zijn kracht, met 
dien verstande, dat: 

a. het bepaalde in artikel 19 van genoemde 
wet van toepassing blijft op besluiten, door 
het in artikel 3, onder b, der wet bedoelde 
bestuur genomen v66r 1 Juli 1941 : 

b. het bepaalde in artikel 20 dier wet van 
toepassing blijft op de aan het dienstjaar 
1942 voorafgaande dienstjaren; 

c. het bepaalde in de artikelen 21 en 22 
dier wet van toepassing blijft op de v66r 1 
Januari 1942 aangevangen uitkeeringstijd
vakken en belastingjaren. 

3. Voor het jaar 1941 wordt aan de ge
meente Wieringermeer uit de opbrengst van 
de inkomstenbelasting over het dienstjaar 
1941 een bedrag uitgekeerd, gelijk aan twee
maal de zuivere opbrengst, die wegens de 
overeenk6mstig artikel 21, tweede lid, der 
W ieringermeerwet geheven hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting over het boekings
tijdvak 1940/ 1941 zou zijn verkregen, indien 
de gemeentefondsbelasting over het geheele 
belastingjaar 1940/1941 was geheven. 

's-Gravenhage, 4 ]uni 1941. 
De S ecretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FREDERlKS. 

De Secretaris-Generaa[ van het 
Departement van Waterstaat, 

D . G. w. SPlTZEN. 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiiin, 

ROST VAN TONNINGEN. 

(Stet. no. 198) 
II ]uni 1941. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 6 October 1932 
(Staatsblad n°. 487), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 6 December 
1938 (Staatsblad n°. 579 L), tot vaststel
ling van de inrichting van den Rijks
waterstaatsdienst. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederland
sche gebied en gelet op artikel 5, tweede lid, 
van de Waterstaatswet 1900 wordt bepaald : 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 10 van voren

genoemd Koninklijk besluit van 6 October 
1932 (Staatsblad n°. 487) wordt in plaats van 
,,ten hoogste negentig administratieve hoofd
ambtenaren en -ambtenaren" gelezen: ,,ten 
hoogste honderd en tien administratieve 
hoofdambtenaren en -ambtenaren". 

's-Gravenhage , II Juni 1941. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat , 
D. G. w. SPITZEN. 
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(Stet. no. 127) 
2 Juli 1941. BESLUIT van den Secretaris

Generaal van het Departement van 
Waterstaat betreffende maatregelen ter 
beperking van of wijziging in het ge
bruik van brandstoffen voor bemaling. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
eri 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. I. Gedeputeerde Staten kunnen 
aan: 

gemeenten , voor zoover betreft de bema
ling van poldergebieden, waterschappen, 
veenschappen of veenpolder; 

houders van concessies tot het ondernemen 
van d roogmakerijen of indijkingen, als be
doeld in artikel 1 van de wet van den 14den 
Juli 1904, Staatsblad n°. 147, houdende be
palingen omtrent het ondernemen van droog
makerijen en indijkingen, en 

houders van vergunningen, als bedoeld in 
artikel 2 van de Verveningenwet, alle hierna 
te noemen ,,lichamen", opdragen, alle maat
regelen te treffen, welke Gedeputeerde Staten 
noodzakelijk achten ter beperking van of 
wijziging in het gebruik van brandstoffen 
voor bemaling, hetzij deze maatregelen in het 
belang zijn van het lichaam, dat zoodanige 
opdracht ontvangt, dan we! van een of meer 
andere der genoemde lichamen. 

De uitvoering van deze maatregelen moet 
geschieden onder toezicht van Gedeputeerde 
Staten, terwijl de plannen daarvoor door of 
namens Gedeputeerde Staten moeten worden 
goedgekeurd. 

2. Indien Gedeputeerde Staten zulks in 
het algemeen belang gewenscht achten, kun
nen zij zelf alle maatregelen, als in het eerste 
lid bedoeld, doen uitvoeren. 

3. De lichamen, bedoeld in het eerste lid, 
zijn verplicht, onverwijld tot uitvoering van 
de hun ingevolge dat lid voorgeschrev~n 
maatregelen over te gaan en de uitv , ering 
binnen den daarvoor gestelden termijn te 
voltooien. 

Indien de uitvoering van de ingevolge het 
eerste lid voorgeschreven maatregelen niet 
of niet ten voile binnen dezen gestelden ter
mijn is voltooid, zijn Gedeputeerde Staten, 
bevoegd, zelf deze maatregelen te doen uit
voeren. 

4. De lichamen, bedoeld in het eerste lid, 
zijn verplicht, de uitvoering en instandhou
ding van de in het eerste en tweede lid be
doelde maatregelen te gedoogen en, voor 
zooveel zulks door Gedeputeerde Staten 
noodig wordt geacht , daartoe mede te wer
ken, ook indien de uitvoering van deze maat
regelen aan anderen is opgedragen. 

5 . Ieder, die ten aanzien van onroerende 
goederen, hetzij naar publiek recht, hetzij 
naar burgerlijk recht, eenig recht of eenige 
zeggenschap heeft , is verplicht, de uitvoering 
en instandhouding van de in het eerste en 
tweede lid bedoelde maatregelen te gedoogen 
en, voor zooveel zulks door Gedeputeerde 
Staten noodig wordt geacht , daartoe mede 
te werken. 

6. Opdrachten tot het treffen van maat
regelen aan lichamen, als in het eerste lid be
doeld, welke in meer dan een provincie ge-
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legen zijn , worden bij gemeenschappelijk be
sluit van de betrokken colleges van Gedepu
teerde Staten gegeven. 

7. Bij gemis van overeenstemming tus
schen de betrokken colleges van Gedepu
teerde Staten omtrent de in het zesde lid 
bedoelde opdrachten worden deze opdrach
ten gegeven door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat . 

2. 1. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan Gedepu
teerde Staten gelasten, aan lichamen, als be
doeld in artikel 1, op te dragen, de door hem 
noodzakelijk geachte maatregelen ter be
perking van of wijziging in het gebruik van 
brandstoffen voor bemaling, als bedoeld in 
artikel 1 , te treffen, dan we! deze maatregelen 
zelf uit te voeren . 

2. Gedeputeerde Staten zijn gehouden 
aan deze lasten onverwijld gevolg te geven. 

3. 1. De met de uitvoering van de in 
artikel 1 bedoelde maatregelen belaste per
sonen hebben toegang tot alle perceelen, 
welke geen woning zijn en waarvan de be
treding met het oog op die maatregelen nood
zakelijk is . 

2. De nakoming van de verplichting tot 
~ doogen, als in het vierde en vijfde lid van 
artikel 1 bedoeld, kan zoo noodig met behulp 
van den sterken arm worden afgedwongen. 

4. 1. Indien als gevolg van het gedoogen, 
in het vijfde lid van artikel 1 bedoeld, op 
onroerende goederen werken worden uitge
voerd, wordt aan hen, die slechts rechtheb
benden zijn naar burgerlijk recht, de daar
door veroorzaakte schade vergoed. 

2. De vordering daartoe wordt ingesteld 
tegen de instantie, door welke de maatregel 
wordt uitgevoerd, en staat ter kennisneming 
van den rechter van het kanton, waarin het 
goed, ten aanzien waarvan de verplichting 
tot gedoogen geldt, geheel of ten deele is 
gelegen. 

De bepalingen, voor burgerlijke twistge
dingen geldende, zijn op de twistgedingen, in 
dit artikel bedoeld, van toepassing voor zoo
ver daarvan bij het vorige lid niet is afge
weken. 

3. Ook v66rdat omtrent de schadeloos
stelling overeenstemming verkregen of uit
spraak gedaan is , kan tot de uitvoering van 
de maatregelen, als in artikel 1 bedoeld, wor
den overgegaan. 

5. I. Alie kosten, verband houdende met 
de uitvoering van de in deze Verordening 
genoemde maatregelen , worden door Gede
puteerde Staten vastgesteld en verdeeld over 
de lichamen, bedoeld in artikel 1, in het be
Jang van welke deze maatregelen naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten zijn of 
zouden kunnen zijn. 

2. Indien de aandeelen in de kosten niet 
terstond zijn vast te stellen, kunnen Gede
puteerde Staten aanwijzen, door welk 
lichaam of door welke lichamen voorloopig 
de kosten worden gedragen, in afwachting 
van een nader te treffen regeling. 

3. In het geval, bedoeld in het zesde lid 
van artikel 1, zal het in het eerste lid be
doelde vaststellen en verdeelen van de kosten 
geschieden bij gemeenschappelijk besluit van 
de betrokken colleges van Gedeputeerde 
Staten. 

4 . Indien de betrokken colleges van Ge-
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deputeerde Staten niet tot overeenstemming 
kunnen geraken, worden deze aandeelen 
vastgesteld door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. 

5. Maatregelen of werken, welke na I Au
gustus 1940 werden genomen of ondernomen 
met hetzelfde doel als in het eerste lid van 
artikel I omschreven, kunnen door Gedepu
teerde Staten geheel of gedeeltelijk worden 
beschouwd als op grond van deze Verorde
ning tot stand te zijn gekomen . 

6. 1. Door de betrokken provincie of pro
vincien kan in de gevallen, waarin de maat
regelen in bijzondere mate een algemeen be
Jang dienen, een bijdrage in de kosten, in het 
voorgaande artikel bedoeld, worden ver
strekt van ten hoogste 25 pet. van deze 
kosten. 

2. Wordt een bijdrage ingevolge het 1ste 
lid van dit artikel verleend, dan kan door 
het Rijk een bijdrage tot ten hoogste een ge
lijk bedrag worden verstrekt. 

7. Ten aanzien van bedragen, welke in
gevolge het bepaalde in artikel 5 ten Jaste 
van een waterschap, veenschap of veenpolder 
worden gebracht, is artikel 61 van de Water
staatswet 1900 van toepassing. 

8. 1. Voor zoover daartegen niet bij het 
Wetboek van Strafrecht wordt voorzien, 
wordt met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gulden gestraft hij , die de uitvoering of 
instandhouding van maatregelen, als in ar
tikel I bedoeld, belet of belemmert, alsmede 
hij, die de ingevolge deze maatregelen tot 
stand gebrachte werken wederrechtelijk ver
wijdert. 

2 . Onder gelijk voorbehoud, als in den 
aanhef van het eerste lid bedoeld, wordt met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gul
den gestraft hij, die de uitvoering of instand
houding van maatregelen, als in artikel 1 
bedoeld, poogt te beletten of te belemmeren, 
alsmede hij , die de ingevolge deze maat
regelen tot stand gebrachte werken weder
rechtelijk poogt te verwijderen. 

9. De feiten, in artikel 8 strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien zijner afkondiging 
en blijft gedurende een jaar van kracht . 

's-Gravenhage, 2 Juli 1941 . 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat , 

D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 139) 
10 Juli 1941. BESCHIKKING van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken N°. 24305 B.B. 
(Bureau Staats- en Administratief 
Recht) , betreffende samenvoeging van 
de gemeenten Oudkarspel, Noord-Schar
woude, Zuid-Scharwoude en Broek op 
Langendijk. 

Op grond van § 1 der Verordening n°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. 1. Met ingang van I Augustus 
1941 worden de gemeenten Oudkarspel, 
Noord-Scharwoude , Zuid-Scharwoude en 
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B roek op Langendijk samengevoegd tot een 
nieuwe gemeente, welke den naam Langen
dijk draagt. 

2. De zetel van het bestuur van de ge
meente Langendijk wordt gevestigd in het ge
bied van de op te heffen gemeente Noord
Scharwoude. 

2. 1. Zoo spoedig mogelijk na ingang 
dezer samenvoeging worden de zittende 
raden der gemeenten Oudkarspel, Noord
Scharwoude, Zu id-Scharwoude en Broek op 
Langendijk vervangen door een nieuwen 
raad, waarvan dee! uitmaken: 

3 leden van den zittenden raad der ge
meente Oudkarspel, 

3 leden van den zittenden raad der ge
meente Noord-Scharwoude. 

3 leden van den zittenden raad der ge
meente Zuid-Scharwoude, en 

4 Jeden van den zittenden raad der ge
meente B roek op Langendijk. 

2. De in het vorige lid bedoelde Jeden 
worden aangewezen met inachtneming van 
de bepalingen der gemeentewet en der kies
wet en aan de hand van de uitslagen der 
Jaatstelijk in de in het vorige lid genoemde 
gemeenten gehouden stemming voor de ver
kiezing van de leden van den gemeente
raad, met dien verstande, dat artikel rnod 
der kieswet ten aanzien van de uit de ge
meente B roek op Langendijk aan te wijzen 
Jeden buiten toepassing blijft. De aanwijzing 
geschiedt door de voorzitters van de hoofd
stembureaux, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der kieswet, elk voor zijn ge
meente, met dien verstande, dat na den 
datum der samenvoeging alle alsnog t er zake 
te verrichten handelingen geschieden door 
den voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid , der 
kieswet, der nieuwe gemeente. 

3 . De ingezetenen van de samen te voegen 
gemeenten, met inbegrip van hen, die in den 
loop der laatste twaalf maanden van de eene 
naar de andere dezer gemeenten zijn ver
trokken, worden vanaf den datum van de 
samenvoeging als ingezetenen der nieuwe 
gemeente beschouwd. 

4. Onverminderd het bepaalde in de 
v_orige leden vinden de bepalingen van de 
gemeentewet , voor zoover mogelijk, over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat tot aan den door Gedeputeerde Staten 
van N oordholland te bepalen, dag der eerste 
vergadering van den nieuwen raad der ge
meente Langendijk voor het geven van toe- . 
passing aan de artikelen 15, 17, 18, 32, 33 , 
34 en 35 der gemeentewet Gedeputeerde 
Staten van N oordholland en hun voorzitter 
in de plaats ~reden onderscheidenlijk van 
den gemeenteraad en <liens voorzitter en de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken in die van Gede
puteerde Staten en dat de artikelen 36 en 37 
van de gemeentewet buiten toepassing blij
ven. 

5. In die vergadering Jeggen de leden den 
in het eerste lid van artikel 45 der gemeente
wet bedoelden eed of de aldaar bedoelde be
lofte af en worden door den nieuwen raad de 
wethouders gekozen. 

6. Met afwijking inzooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden van den krachtens deze 
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bescbikking nieuw aangewezen raad en de 
door dien raad aangewezen wetbouders zit
ting uiterlijk tot den eersten Dinsdag van 
September 1943. 

7. In buiten periodieke aftreding in den 
nieuwen raad der gemeente Langendijk open
vallende plaatsen wordt voorzien op de wijze , 
in artikel 20 der gemeentewet bepaald, met 
dien verstande, dat de voorzitter van bet 
boofdstembureau, aangewezen in artikel '34, 
tweede lid, der kieswet, van de gemeente 
Langedijk, een candidaat benoemt, die voor
komt op de candidatenlijst(en) van de ge
meente, waaruit de afgetredene was aange
wezen. 

8. Met afwijking van bet bepaalde in ar
tikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, 
tot aan de bekendmaking van de uitkom
sten der eerstvolgende openbare volkstelling, 
in de nieuwe gemeente bet getal inwoners, 
dat op 31 Juli 1941 volgens de bevolkings
registers der samen te voegen gemeenten 
aanwezig is, zooals dit door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland, burgemeester en 
wetbouders der samen te voegen gemeenten 
geboord, wordt vastgesteld. 

3. I. De burgemeesters, secretarissen en 
ontvangers der op te beffen gemeenten war
den geacbt met ingang van den datum der 
samenvoeging uit bun ambt eervol te zijn 
ontslagen ; te rekenen van <lien datum wor
den de personen, die bet ambt van burge
meester der gemeente Broek op Langendijk, 
van secretaris der gemeente Zuid-Schar
woude en van ontvanger der gemeente Broek 
op Langendijk vervullen, geacbt te zijn be
noemd onderscbeidenlijk tot burgemeester, 
secretaris en ontvanger der gemeente Lange
dijk. 

2. De zittende raad der gemeente Noord
Scharwoude en de door dien raad gekozen 
wetbouders oefenen, te rekenen van den in 
bet eerste lid bedoelden datum, tot aan den 
dag, waarop de eerste vergadering van den 
nieuwen raad wordt gebouden, in het gebied 
der nieuwe gemeente, de bevoegdbeden uit 
van den raad en de wetbouders van de nieuwe 
gemeente. 

3. Onverminderd bet bepaalde in bet 
eerste lid worden de door of vanwege bet be
voegd gezag der samen te voegen gemeenten 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dienst der gemeenten op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recbt 
werkzaam - te rekenen van den datum der 
samenvoeging, geacbt in denzelfden rang en 
op denzelfden voet in dienst te zijn van de 
nieuwe gemeente, met dien verstande, dat 
bet bevoegd gezag dezer gemeente verplicbt 
is binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der samenvoeging, te bepalen, of, en 
zoo ja in welken rang en op welken voet, de 
hierbedoelde personen in dienst van de nieuwe 
gemeente werkzaam zullen blijven en dat 
een blijvende tewerkstelling slechts gescbiedt 
in een financieel gelijkwaardige betrekking 
als bedoeld in artikel 5, zesde lid , tweede 
alinea. 

Voor de regeling van de wedden der per
sonen, die in dienst der samen te voegen ge
meenten werkzaam waren, wordt ten minste 
de diensttijd in aanmerking genomen, welke 
in de betrokken gemeente voor de berekening 
van bun wedden zou bebben gegolden. 
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4. Beboudens bet bepaalde in de vierde 
alinea van dit lid bebouden de op den datum 
der samenvoeging in de .samen te voegen ge
meenten geldende besluiten recbtskracbt , 
totdat door bet bevoegd gezag der nieuwe 
gemeente anders zal zijn bepaald. 

Voor zoover ten aanzien van bet afscbaf
fen of invoeren van gemeentelijke besluiten 
goedkeuring van hooger bezag bij kracbt van 
wet bebbende bepalingen is voorgescbreven, 
is die goedkeuring mede vereiscbt voor bet 
afscbaffen, invoeren of van toepassing ver
klaren van gemeentelijke besluiten in de ge
meente Langedijk . 

Het bevoegd gezag der gemeente Lange
dijk is verplicht binnen drie maanden, te 
rekenen van den datum der samenvoeging, 
ten aanzien van de besluiten, regelende den 
recbtstoestand van de in dienst der nieuwe 
gemeente werkzame personen, een nadere 
regeling te treffen. 

De reglementen van orde voor de vergade
ringen van den raad en van bet college van 
burgemeester en wetbouders der gemeente 
Noord-Scharwoude gelden voor de nieuwe ge
meente, totdat zij door andere zijn vervangen. 

5. De jaarwedden van den burgemeester, 
de wetbouders, den secretaris, den ontvanger 
en de ambtenaren van den burgerlijken stand 
der nieuwe gemeente warden zoo noodig op
nieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten 
van Noordholland overeenkomstig de ter 
zake in deze provincie geldende regelen. 

4. 1. De zittende leden van de Commissie 
van bebeer der gasfabriek voor den Langedijk 
en Sint-Pancras blijven, voor zoover zij na 
den datum der samenvoeging nog binnen bet 
gebied van de nieuwe gemeente Langedijk 
en de gemeente Sint-Pancras gevestigd zijn, 
de bevoegdbeden uitoefenen, welke bun zijn 
opgedragen in de gemeenscbappelijke rege
ling betreffende de exploitatie van de gas
fabriek met toebebooren van de gemeenten 
Broek op Langendijk, Zuid-Scharwoude, 
Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Sint
Pancras, totdat een nieuwe Commissie van 
bebeer zal zijn benoemd overeenkomstig de 
nieuw op te stellen gemeenscbappelijke rege
ling. 

2 . Met terzijdestelling van artikel 50 der 
geldende gemeenscbappelijke rege!ing wordt 
v66r 1 November 1941, met inacbtneming 
van de bepa!ingen van deze bescbikking, 
door de raden van de gemeenten Langedijk 
en Sint-Pancras een nieuwe gemeenscbappe
lijke regeling vastgesteld en aan Gedepu
teerde Staten van Noordholland ter goed
keuring ingezonden. 

Indien de nieuwe gemeenscbappelijke rege
ling op bovengenoemden datum niet is vast
gesteld, gescbiedt dit door Gedeputeerde 
Staten onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landscbe Zaken. 

5. I. Aan de burgemeesters en de vaste 
ambtenaren, die tengevolge yan deze samen
voeging warden ontslagen, wordt - voor 
zoover zij niet in de termen vallen om pen
sioen, uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in artikel 48, eerste lid, 
onder b, der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240, te genieten - met ingang van den 
dag van ontslag, ten laste der nieuwe ge
meente een wacbtgeld verleend. 
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Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die als zoodanig een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren, 
als ambtenaar in vasten of tijdelijken dienst 
bij een publiekrechtelijk lichaam hebben ver
vuld, tenzij zij belast zijn met werkzaam
heden, welke een tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschieden 
door burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente, met inachtneming van de vol
gende bepalingen. 

2 . Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op I Augustus 1931 een 
diensttijd van ten minste IO jaren hebben 
volbracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, te zamen met het aantal jaren van den 
Ieeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het hieronder be
paalde het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240 - te genieten . Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders b ij het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd. 

Onder .,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan, alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht , met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die be
trekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de samenvoeging werd ont
slagen, laatstelijk v66r I Augustus 1941 was 
verbonden, vermeerderd met kindertoelage, 
indien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering, of vermeerdering onder
gaat, welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat 
voor die toelage in aanmerking komt, zou 
ondergaan, indien de belanghebbende in 
dienst zou zijn gebleven. Het wachtgeld is 
gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 
de in den eersten volzin omschreven wedde 
of de som van wedde en kindertoelage en be
draagt daarna gedurende drie maanden 85 
en vervolgens 70 ten honderd van de voren
bedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoe
lagen van den burgemeester en de ambte
naren der gemeente Langedijk een wijziging 
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wordt gebracht, welke geen verband houdt 
met de samenvoeging, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat 
lid en van het vijfde en zesde lid van dit ar
tikel op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Augustus 1941 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op I November 1940 niet 
genoot, wordt : 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te mer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoelage 
zou overschrijden, het wachtgeld met het 
bedrag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage ; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten , 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b val
len. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn , verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Noord
holland, den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, altharis behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder .,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in het 
derde lid bedoeld . Met .,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in d ienst van 
een der lichamen, bedoeld in de artikelen 3 , 
4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, bedoeld de wedde in den 
zin dier wet , vermeerderd, indien de toeJage 
niet reeds in de wedde is begrepen, met kin
dertoelage. 

7. Voor de toepassmg van het vijfde en 
zesde lid van dit artike! worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de samenvoeging uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende 
wachtgelden, en de verschillende wedden, in 
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het derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en 
een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek, en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der ge
meente Langedijk. De op wachtgeld gestelde 
is gehouden ten aanzien van die inkomsten 
alle door genoemd college en door Gedepu
teerde Staten van Noordholland verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeeling aan burge
meester en wethouders der gemeente Lange
dijk . 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van genoemde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskundig onderzoek, als 
bedoeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van N oord
holland burgemeester en wethouders der ge
meente Langedijk, benevens den belangheb
bende of diens gemachtigde gehoord, althans 
behoorlijk opgeroepen, het wachtgeld geheel 
of gedeeltelijk vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente Langedijk, benevens den be
langhebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Noordholland. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

13. Indien ten aanzien van ambten.aren 
in tijdelijken dienst, die niet worden aange
merkt als vaste ambtenaren, zoomede van 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die tengevolge van 
deze samenvoeging worden ontslagen, door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, Gedepu
teerde Staten van Noordholland gehoord, be
paald wordt, dat redelijkerwijs de door hen 
verrichte werkzaamheden geacht kunnen 
worden een niet-t ijdelijk karakter te hebben, 
wordt aan deze functionarissen ten laste van 
de nieuwe gemeente, met overeenkomstige 
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toepassing van het bepaalde in het tweede 
tot en met het twaalfde lid van dit artikel, 
een uitkeering gedaan. 

Ten aanzien van de hierbedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der betreffende gemeente doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het gestelde in de eerste alinea, wordt een van 
gemeentewege te geven bijslag op de terug
betaling van op het loon van den functionaris 
ingehouden bedragen, overeenkomende met 
den bijslag, bedoeld in artikel 63 van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, eerst na be
eindiging van de in de eerste alinea van dit 
lid bedoelde uitkeeringen toegekend en als
dan slechts tot het bedrag, waarmede deze 
bijslag het totaal van de bovenbedoelde uit
keeringen overtreft. 

6. 1. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad N°. 240, aangemerkt, indien de ont
slagene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk 
voor zijn ontslag ambtenaar was in den 
zin dier wet en voor zoover die tijd niet 
parallel loopt met diensttijd als ambtenaar, 
n den zin van die wet, in een betrekking of 
in betrekkingen, waarin deze hoedanigheid 
na het ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene zou
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922 , 
Staatsblad N°. 240, zouden hebben onder
gaan, indien het ontslag niet ware verleend 
en de ambtenaar de laatstelijk voor het ont
slag aan zijn betrekking of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden . 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad N P . 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de samenvoeging werd ontslagen, 
dan wordt voor de toepassing van de ar
tikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot een be
drag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in het derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de samenvoeging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging 
te ondergaan, welke deze op grond van ar
tikel 150 dier wet zou ondergaan, indien de 
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in den eersten en tweeden volzin van dit lid 
bedoelde wedde of som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden ge
noten. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen, gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen per
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van het tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den tweeden volzin van 
dat lid, naar het verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en dien of die, welke in 
de betrekking of betrekkingen, waarin na het 
ontslag de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin van bedoelde wet werd verkregen, 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden . 

4 . De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar, als bedoeld in het eerste 
lid van het vorige artikel , is herplaatst, is de 
bijdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 
1922, Staatsb[ad N°. 240, verschuldigd naar 
den pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het 
eerste lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel 
viriden de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240 , 
overeenkomstige toepassing. 

7. 1. De begrootingen van de gemeenten 
Oudkarspe[, Noord-Scharwoude Zuid-Schar
woude en Broek op Langend1jk voor het 
dienstjaar 1941 gelden slechts voor bet tijd
vak van I Januari 1941 tot en met 31 Juli 
1941. 

2. De raad der nieuwe gemeente Lange
dijk stelt binnen een door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland te bepalen termijn 
voor de nieuwe gemeente een begrooting 
vast , welke zal gelden voor bet verdere ge
deelte van bet dienstjaar, 1941. 

Voor het tijdvak, waarin voor de nieuwe 
gemeente Langedijk nog geen begrooting is 
vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten van 
Noordholland bevoegd burgemeester en wet
houders der nieuwe gemeente te machtigen 
tot het ontvangen van de inkomsten en het 
doen van de door Gedeputeerde Staten noo
dig geacht betalingen. 

3. De rekeningen over het dienstjaar 
1940 en over het tijdvak van I Januari 1941 
tot en met 31 Juli 1941 voor de gemeenten 
Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Schar
woude en Broek op Langendijk worden opge
maakt door den ontvanger der nieuwe ge
meente en voorloopig vastgesteld door den 
raad dezer gemeente, met inachtneming van 
de regelen ter zake in de gemeentewet ge
steld. 

4. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, met 
inacbtneming van het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel , nadere aan
wijzingen te geven omtrent de verantwoor-
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ding van de saldi van de reken ingen en de 
bij het sluiten van het dienstjaar 1940 nog 
te ontvangen of nog te betalen posten. 

8. 1. De uitkeering uit het gemeente
fonds , ingevolge artikel 3, onder b, der wet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388). juncto 
artikel 5, eerste lid, sub 2 , van de Verorde
ning N°. 30/1941 over bet uitkeeringstijdvak 
I Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
voor de gemeenten Oudkarspe[, Noord-Schar
woude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langen
dijk wordt verminderd met vijf/achtste ge
deelten. Voor de nieuwe gemeente Langedijk 
bedraagt deze uitkeering f 1250. 

2. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ter-secretaris van de gemeente Oudkarspel 
en de burgemeester en secretaris van de ge
meente N oord-Scharwoude wachtgeld ge
nieten, krachtens artikel 4 dezer beschikking 
zal de nieuwe gemeente Langedijk van het 
Rijk jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden 
ontvangen en we] in dezelfde verhouding als 
waarin de voor de gemeenten Oudkarspel en 
N oord-Scharwoude voor bet uitkeeringstijd
vak 1940/ 1941 vastgestelde uitkeering, inge
volge artikel 3, onder b, juncto artikel 9 , der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388) 
staat tot de door bovengenoemde function
narissen laatstelijk v66r I Augustus 1941 ge
noten jaarwedden. 

9. 1. Voor de vaststelling van de uit
keering ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
b[ad N°. 388), wordt deze beschikking geacht 
in werking te treden op 1 Januari 1942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Oudkarspe[, Noord-Schar
woude, Zuid-Scharwoude, en Broek op Lan
gendijk voor het uitkeeringstijdvak I Mei 
1941 tot en met 31 December 1941 vast te 
stellen uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen 
daaronder begrepen, worden, voor zoover zij 
op of na I Augustus 1941 zijn vervallen, aan 
de nieuwe gemeente Langedijk uitbetaald. 

J. Voor de vaststelling en verrekening van 
de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel III 
der wet van 4 Maart 1935, (Staatsblad N°. 74) 
wordt deze beschikking geacht in werking 
te treden op I Mei 1942. 

4. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Oudkarspe[, Noord
Scharwoude en Zuid-Scharwoude voor het 
uitkeeringstijdvak 1941/1942 vast te stellen 
uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen daar
onder begrepen, worden, onder gelijktijdige 
inhouding van het bedrag der inkomsten, 
bedoeld in artikel III van de wet van 4 
Maart 1935, (Staatsblad n°. 74) voor de ge
meente Broek op Langendijk, voor zoover op 
of na I Augustus 1941 vervallende, aan de 
nieuwe gemeente Langedijk uitbetaald. 

10. I . Voor de vaststelling van de uit
keering, ingevolge artikel 3, onder c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad N°. 388), over uitkeeringsvakken. welke 
op het uitkeeringstijdvak I Mei 1941 tot en 
met 31 December 1941 volgen, worden voor 
de nieuwe gemeente Langedijk de factoren 
ontleend aan boekingstijdvakken of reke
ningsjaren, welke aan I Augustus 1941 ge
heel of gedeeltelijk voorafgaan, of aan tijd
stippen v66r I Augustus 1941 vallende, be
rekend naar de som dier factoren voor de 
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gemeenten Oudkarspel, Noord-Scharwoude, 
Zuid-Scharwoude en Broek op Langendijk. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
schiedt aldus, dat zoowel bet quotient, be
doeld in bet tweede lid van artikel 16 van 
bet Financieele Verhoudingsbesluit voor elk 
rekeningsjaar, als bet quotient, bedoeld in 
bet tweede lid van artikel 21 van dat besluit, 
voor elk boekingstijdvak, bet resultaat van 
een deeling is. 

3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onder
scheidenlijk bet quotient, bedoeld in artikel 
16 van bet Financieele Verhoudingsbesluit, 
en bet quotient , bedoeld in artikel 21 van 
bet Financieele Verhoudingsbesluit , voor de 
gemeenten Oudkarspel, Noord-Scharwoude, 
Zuid-Scharwoude, en B roek op Langendijk is 
vastgesteld, wordt bet vastgestelde quotient, 
met inachtneming van de bepalingen van 
bet eerste en bet tweede lid van dit artikel, 
door de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien opnieuw vastgesteld. 

11 . 1. Aan de nieuwe gemeente Langedijk 
wordt ten laste van bet gemeentefonds over 
bet uitkeeringstijdvak 1942/1943 een garan
tie-uitkeering gedaan ten bedrage van 3/10 
van bet verschil tusschen de som der uit
keeringen, welke de gemeenten Oudkarspel, 
Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en 
Broek op Langendijk, volgens artikel 3, letter 
b (oud), dier wet over het tijdvak 1934/1935 
hebben genoten, en de som van de voor die 
gemeenten vastgestelde uitkeeringen, vol
gens artikel 3, letter c, dier wet over het tijd-
vak 1935/1936. ' 

2. Over bet uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 
zal een garantie-uitkeering worden verleend 
ten beloope van de helft van bet bedrag der 
garantie uitlu:t:ring over het tijdvak 1942/ 
1943. 

3. De artikelen II en III der wet van 
4 Maart 1935 (Staatsblad N°. 74) blijven, be
houdens het bepaalde in artikel 9 , derde lid, 
ten aanzien van de nieuwe gemeente Lange
dijk buiten toepassing. 

12. De uitkeeringen door het Rijk wegens 
aan de samen te voegen gemeenten toeko
mende hoofdsom en opcenten van belas
tingen, geheven over een op het tijdstip van 
de samenvoeging loopend boekingstijdvak, 
alsmede de uitkeeringen uit bet gemeente
fonds over bet uitkeeringstijdvak 1940/1941, 
voor zoover zij op of na I Augustus 1941 
vervallen, worden gedaan aan de gemeente 
Langedijk. 

13. 1. Te rekenen van I Augustus 1941 
gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen van de samen te voegen gemeen
ten over op de nieuwe gemeente, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2 . Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

14. Alie kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op het ge
bied der samen te voegen gemeenten, worden 
overg'edragen aan de nieuwe gemeente. 

15. De besturen der gemeenten Oudkar
spel, Zuid-Scharwoude en Broek op Langen
dijk zenden op den dag, voorafgaande aan 
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dien der samenvoeging, aan bet bestuur der 
gemeente Noord-Scharwoude de bevolkings
registers der eerstgenoemde gemeenten; de 
bevolkingsregisters der vier gemeenten vor
men samengevoegd bet bevolkingsregister 
der nieuwe gemeente. 

16. 1. De besturen der gemeenten Oud
karspel, Zuid-Scharwoude en Broek op Lan
gendijk zenden op den dag, voorafgaande aan 
dien der samenvoeging, aan het bestuur der 
gemeente Noord-Scharwoude de op dien da
tum geldende kiezerslijsten der eerstgenoem
de gemeenten; de kiezerslijsten der vier ge
meenten vormen samengevoegd de kiezers
lijst der nieuwe gemeente, totdat zij over
eenkomstig de kieswet door een nieuwe lijst 
is vervangen. 

2. De aldus samengestelde kiezerslijst van 
de nieuwe gemeente wordt, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 2, derde lid , 
door het bestuur dezer gemeente voor zoo
veel noodig aangevuld met de verandering 
van de aanduiding der woonplaats van 
iederen kiezer na den datum der samenvoe
ging en met vermelding van het stemdistrict, 
waartoe hij dientengevolge behoort . 

17. 1. De inwoners der samen te voegen 
gemeenten, die op of na I Augustus 1941 
werkloos zijn of worden, zullen onmiddellijk 
opgenomen worden in de steunregeling van 
de nieuwe gemeente of aldaar tot de werk 
verschaffing worden toegelaten, indien en 
voor zoover zij daarvoor, op grond van de 
regelen, welke in de gemeente Noord-Schar
woude gelden, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en bet te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secre
taris-Generaal van bet Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

18. I. De kosten van verpleging van 
arme krankzinnigen, welke overeenkomstig 
artikel 39 der Armenwet worden voldaan uit 
de kas van een der samen te voegen gemeen
ten, komen, voor zoover die krankzinnigen, 
ten tijde dat de rechterlijke machtiging om 
hen in een gest icht te plaatsen werd aange
vraagd, woonplaats, in den zin van bet Bur
gerlijk Wetboek, hadden in een van die ge
meenten: van af I Augustus 1941 voor reke
njng der nieuwe gemeente. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover bet betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming hoofdverblijf 
hadden in het gebied van een der samen te 
voegen gemeenten. 

19. 1. Totdat op een door den raad der 
gemeente Langedijk te doen voorstel zal zijn 
beslist, bedraagt bet maximum aantal ver
gunningen en bet maximum aantal verloven 
A ingevolge de Drankwet (Staatsblad 1931, 
N°. 476) in de gemeente Langedijk onder
scheidenlijk 14 en 24. 

2. Met afwijking van bet bepaalde in de 
artikelen 6, eerste lid, en 40, tweede lid, der 
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Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) kan voor 
de gemeente Langedijk een besluit, als in de 
artikelen bedoeld, worden genomen v66r 
1 Januari 1942. 

3. De namen der personen, voorkornende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, t weede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931 , N°. 476). van elk der samen te voegen 
gemeenten, worden overgeschreven op de 
overeenkomstige lijsten van de nieuwe ge
rneente. 

4. De volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de nieuwe gemeente zal ge
schieden, wordt bepaald naar de dagen, waar
op de verzoeken om vergunning, onderschei
denlijk verlof A, bij het bestuur van elk der 
samen te voegen gerneenten inkwamen, met 
dien verstande, dat voor zoover verzoeken 
op denzelfden dag zijn ingekomen, de in leef
tijd oudere verzoeker voorgaat en dat bij 
gelijken ouderdom het lot beslist. 

20. Met ingang van 1 Augustus 1941 ver
valt in wetten en daarop gegronde voor
schriften de vermelding als gemeente van 
Oudkarspel, Noord-Scharwoude , Zuid-Schar
woude en Broek op Langendijk en wordt in 
plaats daarvan gelezen ,,Langendijk''. 

21. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de N ederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, ro Juli 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

23J 

Als laad-, los- of ligdag geldt de arbeids
dag, zooals deze ter plaatse gebruikelijk is . 
Indien met het laden of lossen van een schip 
of vaartuig wordt begonnen of daarmede 
wordt voortgegaan, nadat de ter p laatse ge
bruikelijke arbeidsdag is beeindigd, wordt 
het t ij dvak na afloop van den arbeidsdag als 
vorenbedoeld als een afzonderlijke laad-, los
of ligdag aangernerkt. De laad- of losdagen 
moeten vallen binnen een gelijk aantal ach
tereenvolgende werkdagen. Indien het laden 
of lossen van een schip of vaartuig geschiedt 
op een Zondag of algemeen erkenden Chris
telijken feestdag tusschen 6 uur des voor
rniddags en ro uur des narniddags, wordt die 
dag mede als werkdag aangemerkt. Elke 
aangevangen laad-, los- of ligdag wordt voor 
een geheelen dag berekend. 

B . De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat stelt in overleg 
met den Gemachtigde voor de Prijzen de 
regelen ten aanzien van de hoogte van het 
overliggeld vast. 

C. Van het bepaalde onder A en B mag 
niet b ij overeenkomst worden afgeweken, 
tenzij de afwijking door den Secretaris
Generaal van het Departernent van Water
staat of door een door dezen aan te wijzen 
instantie wordt goedgekeurd. 

2. Tot het tijdstip, waarop de uitvoerings
voorschriften, bedoeld in artikel 1, sub B, 
in werking treden, zal de thans geldende 
regeling ten aanzien van de hoogte van het 
overliggeld van kracht blijven. 

(Stet. no. 140) 
17 Juli 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 3 Januari 1898 
(betr. de laad- en lostijden in de binnen- ' 
scheepvaart) (Staatsblad n°. 1), laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 

3. Dit besluit zal worden gepubliceerd in 
de N ederlandsche Staatscourant en treedt in 
werking op den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 J uli 1941. 
De Secretaris-Generaa[ 

van het Departement van Waterstaat , 
D. G. w. SP!TZEN. 

(Stet . no. 143) 
30 Maart 1928 (Staatsb/ad n°. 90). 

Op grond van artikel l der Verordening 
N°. 15/1940 en van artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de artikelen 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
w ordt bepaald: 

Art. 1. Artikel 1 van het Koninldijk be
sluit van 3 Januari 1898 (Staatsblad n°. 1), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 30 Maart 1928 (Staatsblad n°. 90) , 
wordt als, volgt gewijzigd: 

Voor schepen en vaartuigen, bedoeld in de 
artikelen 748 en 755 van het Wetboek van 
Koophandel, geldt ten aanzien van den tijd 
van laden en lossen en het bedrag van over
liggeld het volgende : 

A. Het aantal laad-, zoowel als het aantal 
losdagen bedraagt: 
Voor schepen en vaartuigen 

met een inhoud kleiner dan 125 m3, 1 

" 

van 12.5 tot 300 ,, , 2 
300 ,, 500 ,, , 3 
500 ,. 750 ., , 4 
750 " 1000 ,, , 5 

1000 ,, 1450 ,, , 6 
1450 " 2000 " • 7 

,, 2000 " 2600 " , 8 
boven 2600 , 9 

24 Juli 1941. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, N°. 
27141 B .B. (Bureau Staats- en Adminis
tratief R echt). betreffende wijziging van 
de grenzen der gemeenten Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, Rozenburg, 
Schipluiden, Berke! en Rodenrijs, Ca
pelle aan den l]ssel en Barendrecht en 
opheffing van de gemeenten IJssel
monde, Hillegersberg, Schiebroek, Over
schie, Kethel en Spaland en Vlaardinger
Ambacht . 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied bepaal ik: 

Art . 1. r. Met ingang van 1 Augustus 
1941 worden, zooals op bijbehoorende kaart 1 
is aan gegeven: 

A . aan de gemeente R otterdam toegevoegd 
de gemeenten Hi/legersberg, Overschie, Schie
broek, behoudens een aan de gemeente B erke[ 
en R odenrijs toe te voegen gedeelte, en IJssel
monde, behoudens een aan de gemeente 
Barendrecht toe te voegen gedeelte, zoomede 
gedeelten van de gemeenten Barendrecht, 
Cape/le aan den l]sse/, Berke/ en Rodenrijs, 
Kethel en Spa/and en Rozenburg, zoodanig 

1 Deze kaart is hierna niet opgenomen. 
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dat de nieuwe grens komt te loopen als volgt: 
beginnende bij het punt waar de grenzen 

der gemeenten Schiedam, Vlaardingen en 
Rotterdam samenkomen, wordt de bestaande 
grens tusschen Rotterdam en Schiedam ge
vo!gd tot het meest zuidwestelijke punt van 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Rotterdam, Sectie A C, n°. 98, aan den ooste
lijken oever van de Schiedamsche Schie; 
vandaar gaat de grens langs den oostelijken, 
later zuidoostelijken oever van de Schie
damsche Schie, kruisende den mond van de 
Delfshavensche Schie en langs den zuidooste
lijken oever van de Delfshavensche Schie tot 
het meest noordelijke punt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Overschie, Sec
tie C, no. 3526; vanaf dit punt wordt in een 
rechte lijn de Delftsche Schie en het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, no. 1624, overgestoken naar het meest 
zuidelijke punt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Kathel, Sectie B, n°. 520; 
vervolgens gaat de grens langs de zuidweste
lijke scheiding van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Kethel, Sectie B, nos. 520 
en II75, tot het midden van de ringsloot, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, no. 1261, is bereikt; de grens gaat dan in 
afwisselend zuidwestelijke en noordwestelijke 
richting en vervolgens in noordoostelijke 
richting, volgende het midden van genoemde 
ringsloot tot het zuidoostwaartsche verlengde 
van de zuidwestelijke scheiding van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Kethel, 
Sectie B, n°. 2145; hier buigt de grens in 
noordwestelijke richting af om te gaan langs 
laatstgenoemd verlengde en de zuidwestelijke 
scheiding van genoemd perceel n°. 2145 tot 
het meest westelijke punt van dit perceel, 
waar de oostelijke oever van de Poldervaart 
wordt bereikt; 

vanaf dit punt steekt de grens in een rechte 
lijn de Poldervaart over naar een punt waar 
het oost-noord-oostwaartsch verlengde van 
de zuidelijke scheiding van het perceel ge
meente Kethel, Sectie A, n°. 975, den weste
lijken oever van de Poldervaart bereikt, 
welke oever tevens de grens vormt van de 
Secties A en B der kadastrale gemeente 
K ethel ; 

hierna wordt dit verlengde en de zuidelijke 
scheidingen van de perceelen Sectie A, nos. 
975, 974 en daarna weer n°. 975, zoomede 
het west-zuidwestwaartsch verlengde van 
laatstbedoelde scheidingen, snijdende de per
ceelen nos. 804 en 805 der zelfde gemeente 
en sectie, gevolgd tot de westzuidwestelijke 
scheiding van laatstgenoemd perceel; dan 
buigt de grens langs deze scheiding noord
noordwestwaarts af tot het punt waar deze 
scheiding van laatstgenoemd perceel de oos
telijke scheiding van het perceel, kadastraal 
b ekend gcmeente Kethel, Sectie B, n°. 1193, 
ontmoet; de grens steekt dan in west-zuid
westelijke richting dit perceel (de spoorbaan 
tusschen Delft en Schiedam) loodrecht over 
tot de westelijke scheiding van laatstgenoemd 
perceel; de grens loopt dan in ongeveer noor
delijke richting verder langs den westelijken 
oever van de westelijke spoorsloot van laatst
bedoelde spoorbaan tot de plaats waar de 
grenzen, der kadastrale gemeente Kethel en 
van de gemeenten Schipluiden en Delft 
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samenkomen; hier buigt de grens nagenoeg 
oostwaarts af om de bestaande grens tusschen 
de gemeenten Delft, P ijnacker en Berke/ 
eenerzijds en de kadastrale gemeenten Kethe/ 
en Overschie anderzijds te volgen tot het punt 
waar het zuidwestwaartsch verlengde van 
de noordwestelijke scheiding van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Berke/, 
Sectie B, n°. 2833, de grens tusschen de kadas
trale gemeente Overschie en de gemeente 
Berke/ snijdt; van dit punt buigt de grens 
noordoostwaarts af langs genoemd verlengde 
en de noordwestelijke scheiding van perceel 
Sectie B, n°. 2833, tot de noordelijke scheiding 
van dit perceel wordt bereikt; vervolgens 
gaat de grens langs deze noordelijke scheiding 
tot de noordwestelijke scheiding van perceel , 
kadastraal bekend gemeente Berke/, Sectie 
B, n°. 2586; dan buigt de grens noordoost
waarts om, om in die richting en later in 
meer oostelijke richting de noordwestelijke 
perceelscheiding van laatstgenoemd perceel 
en van het perceel, Sectie B, n°. 2831, alzoo 
gaande langs de westelijke eigendomsgrens 
van een dee! van den provincialen weg n°. 
20, te volgen tot het meest zuidelijke punt 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Berke/, Sectie B, n°. 2814; van dit punt gaat 
de grens in ongeveer noordoostelijke richting 
in een rechte lijn naar het meest west-noord
westelijke punt van het perceel gemeente 
Schiebroek, zonder Sectie, n°. 1081, om da3.rna 
de noordwestelijke scheiding van dit per
ceel en de westelijke scheidingen der per
ceelen gemeente Schiebroek, nos. 1080, 1079 
en 1078 en 1036 en vervolgens de noordwes
telijke scheidingen der percelen nos. 1036, 151, 
154, 155, 158 en 159 te volgen tot den oord
oostelijke scheiding van perceel n°. 159 wordt 
bereikt; hierna wordt in dezelfde rechte 
richting perceel n°. 1074 overgestoken om 
langs de noordwestelijke scheiding van de 
perceelen nos. 163 en 166 te gaan, waarna in 
noordwestelijke richting en daarna in noord
oosl:elijke richting de zuidwestelijke en noord
westelijke scheidingen van laatstgenoemd 
perceel worden gevolgd; 

vervolgens loopt de grens in noordooste
lijke, later meer oost-noordoostelijke, rich
ting langs de noordwestelijke scheidingen der 
perceelen nos. 166, 167, 170, 171, 174, 175, 
178, 179, 182, 183, 186, 2198 en 3533 om 
ten slotte in dezelfde richting perceel n° . 
2196 te kruisen tot de bestaande grens met 
B ergschenhoek wordt bereikt ; vervolgens 
wordt zuidoostwaarts afgeslagen en de be
staande grens met Bergschenhoek , Zeven
huizen en Cape/le a/d Jjssel gevolgd tot het 
meest noordoostelijke punt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Cape/le a/d 
Jjsse/ , Sectie A , n°. 2917; van dit punt gaat 
de grens in ongeveer zuidelijke richting langs 
de oostelijke scheiding van de i;,erceelen, 
kadastraal bekend gemeente Cape/le a/d 
Jjssel, Sectie A, nos. 2917, 2918 en daarna 
weer 29 17, kruist vervolgens in ongeveer 
dezelfde richting den 's-Gravenweg en de 
daarlangs liggende bermslooten en loopt dan 
verder in zuidelijke richting door het midden 
van de Watering genaamd de Mient, kadas
traal bekend gemeente Cape/le a/d IJsse/, 
Sectie B. n°. 2626, kruist in gelijke richting 
de spoorbaan Gouda-Rotterdam en gaat dan 
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weer door het midden van de Mient in zuide
lijke richting tot aan de Middelwatering, 
kadastraal bekend gemeente Capelle a/d 
IJsse[, Sectie B, n°. 3280; de grens buigt dan 
westwaarts, daarna zuidwaarts en vervolgens 
weer westwaarts af, gaande door het midden 
van de Middelwatering tot het noordwaartsch 
verlengde van de oostelijke scheiding van 
perceel gemeente Capelle a/d IJssel, Sectie 
B, n°. 129; daarna wordt cfit verlengde en 
genoemde scheiding, zoomede de oostelijke 
scheidingen der perceelen van dezelfde ge
meente en sectie nos. 130, 6059, 6050, 6051, 
6052, 6053, 6054, 6056 , 6057, 6058 en weder
om 6059 en 4528 gevolgd tot het perceel , 
kadastraal bekend gemaente Capelle a/d 
IJsse/ , Sectie B, n°. 5437; de grens kruist 
dan in dezelfde richting dit perceel, zoomede 
de perceelen nos 5292, 5293 en 6125 tot de 
bestaande grens met de gemeente Krimpen 
a/d IJssel wordt bereikt ; hierna worden de 
bestaande grenzen met de gemeenten Krim
pen a/d IJssel, Ridderkerk en Barendrecht 
gevolgd, tot het punt, waar het langs deze 
grens loopende perceel , kadastraal bekend 
gemeente IJsselmonde, Sectie C, no. 1871, 
eindigt; de grens gaat dan in ongeveer noord
westelijke richting langs deze scheiding en 
langs de zuidwestelijke scheiding van per
ceel, kadastraal bekend gerneente IJssel
monde, Sectie C, n°. 958, om vervolgens in 
ongeveer westelijke richting aan den zuid
kant den zuidelijken oever der dorpsloot 
langs de spoorbaan te volgen, kadastraal 
bekend gemeente IJsselmonde , Sectie C, 
no. 1621 en gemeente Barendrecht, Sectie A, 
nos. 1874 en 1856, tot het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Barendrecht, Sectie A, n° . 
1842 ; dan gaat de grens over korten afstand 
in noordelijke richting en vervolgens weer 
in westelijke en later weer over korten af
stand in zuidelijke richting om het perceel 
gemeente Barendrecht, sectie A, no. 1842, 
heen om verder den zuidelijken oever van 
de zuidelijke spoorsloot (n°. 1856) te volgen 
tot de bestaande grens tusschen R otterdam 
en Barendrecht wordt bereikt; dan wordt 
deze bestaande grens van R otterdam gevolgd 
tot het meest westelijke punt der gemeente, 
gelegen in de Botlek in het verlengde van 
het midden der Noordgeul; van laatstbedoeld 
punt gaat de grens in ongeveer noordooste
lijke richting naar een punt, waar een lijn , 
getrokken door het midden van de Westgeul, 
de zuidelijke scheiding van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente R ozenburg, 
Sectie C, n°. 1142, ontmoet; hierna wordt in 
ongeveer noordwestelijke richting het midden 
van de Westgeul gevolgd tot de noordelijke 
scheiding van laatstgenoemd perceel wordt 
bereikt; 

vandaar gaat de grens in noord-noordweste
lijke richting door den Nieuwen Waterweg 
(het Scheur) naar het punt, waar de grenzen 
der gemeenten R ozenburg, Vlaardingen en de 
kadastrale gemeente Maas land samenkomen; 
dan buigt de grens oostwaarts af door het 
midden van den Nieuwen Waterweg langs 
de bestaande grenzen tot het punt van uit
gang; 

B. aan de gemeente S chiedam toegevoegd 
gedeelten van de gemeenten Vlaardingen, 
V/aardinger-Ambacht. Kethel en Spaland, 
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Ouerschie en Rotterdam, zoodanig, dat de 
nieuwe grens der gemeente Schiedam zal 
komen te loopen als volgt: 

beginnende in den Nieuwen Waterweg 
(het Scheur) op het punt van samenkomst 
der tegenwoordige grenzen der gemeenten 
Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen wordt 
de bestaande grens in noordelijke richting 
gevolgd tot aan de westelijke punt van het 
perceel , kadastraal bekend gemeente Sch ie
dam, Sectie N , n°. 381; hier buigt de grens 
eerst over korten afstand in westelijke en 
daarna in noordnoordwestelijke richting 
langs den oostelijken oever van de haven van 
Vijfsluizen, totdat de bestaande grens tus
schen de gemeente Vlaardingen en S chiedam 
bereikt wordt ; van dit punt uit wordt de 
bestaande grens tusschen de gemeenten 
S chiedam en Vlaardingen, gaande voor een 
dee! langs de westelijke oeverlijn van haven 
van Vijfsluizen, gevolgd, tot ongeveer 15 m 
zuidwaarts van de noordelijke scheiding van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardingen, Sectie C, n°. 194; op dit punt 
buigt de nieuw ontworpen grens over zeer 
korten afstand naar het westen en loopt 
vervolgens langs de westelijke oeverlijn in 
ongeveer noordelijke richting tot het punt, 
waar de grens tusschen de kadastrale Secties 
H en N der gerneente Schiedam de tegen
woordige grens tusschen de gemeenten Schie
dam en Vlaardingen ontmoet; nu wordt de 
bestaande grens eerst in noordnoordweste
lijke en daarna geleidelijk ombuigende in zuid
westelijke richting gevolgd tot het midden van 
de watering, gelegen ten westen van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie D, n°. 764; hier buigt 
de grens noordwaarts af om door het midden 
van deze watering n°. 786 en vervolgens langs 
de westelijke scheiding van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Vlaardinger
Ambacht, Sectie D, nos. 763, 762, 751, 750, 
62, 61 en 965 te gaan, totdat de spoorbaan 
bekend onder n°. 2134 dierzelfde gemeente 
en Sectie, wordt bereikt . Deze wordt in 
dezelfde richting overgestoken, waarna de 
de grens haar loop vervolgt langs de west
zijde van het perceel, kadastraal bekend ge
meente Vlaardinger-Ambacht, Sectie D, no. 
963, tot het midden van Babbersrnolensloot, 
kadastraal bekend onder n°. 1192 d ier ge
meente en Sectie, wordt bereikt; hier buigt 
de grens in ongeveer westelijke richting om 
tot aan het punt van samenkomst met het 
verlengde van de westelijke scheiding van 
het perceel, kadastraal bekend n°. 958 dier
zelfde gemeente en Sectie; vervolgens loopt 
de grens in vrijwel noordelijke richting door 
het midden van de wetering, kadastraal be
kend onder n°. 11-92 van Sectie D der ge
meente Vlaardinger-Ambacht, tot het meest 
zuidwestelijke punt van perceel no. 38 dier 
gemeente en Sectie ; hier loopt de grens in 
noordwestelijke richting langs de zuidweste
lijke scheiding van het perceel n°. 38, totdat 
de wetering, kadastraal bekend no. 1192, 
wederom bereikt wordt ; de grens loo pt dan 
in noordelijke richting door het m idden dier 
wetering tot de noordwestelijke scheiding van 
dit perceel, buigt dan noordoostwaarts a f en 
gaat langs deze noordwestelijke scheiding en 
1angs de noordwestelijke en de westelijke 
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scheiding van het perceel n°. 2090 noord
waarts tot de grens tusschen de Secties D en 
A dier gemeente; vervolgens wordt in onge
veer noordwestelijke richting de Vlaarding
sche weg en de daarlangs gelegen sloot, respec
tievelijk kadastraal bekend onder n°. 1960 
en 664 van Sectie A der kadastrale gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, overgestoken naar de 
meest zuidoostelijke punt van het perceel 
n°. 1637 dier gemeente en Sectie; van dit 
punt uit loopt de grens in vrijwel noordelijke 
richting langs de westelijke scheiding van 
het perceel n°. 663 van voormelde gemeente 
en Sectie tot de bestaande grens tusschen de 
kadastrale gemeenten Vlaardinger-Ambacht 
en Kethel wordt bereikt; deze bestaande grens 
wordt eerst in noordwestelijke, vervolgens 
over korten afstand in zuidelijke richting, 
daarna in westnoordwestelijke richting en 
vervolgens in noordnoordoostelijke richting 
gevolgd door het midden van de Vlaarding 
tot het meest noordoostelijke punt van per
ceel n°. 214 van Sectie C der gemeente 
Kethel ; vandaar blijft de grens door het mid
den van genoemde wetering loopen langs de 
noordwestelijke scheiding van perceel kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie A, n°. 679, verder wederom over een 
kleinen afstand langs de grens tusschen de 
kadastrale gemeenten Kethel en Vlaardinger
Ambacht om daarna steeds door het midden 
van gemelde wetering te gaan langs de noord
westelijke scheidingen der perceelen, ge
meente Vlaardinger-Ambacht, Sectie A , nos. 
680, 693 , 704 en 705, tot wederom de be
staande grens tusschen de kadastrale ge
meenten K ethel en Vlaardinger-Ambacht is 
bereikt ; hier wordt deze bestaande grens in 
noordoostelijke en vervolgens in noordweste
lijke richting gevolgd tot het midden van 
De Zweth; daar buigt de grens in ongeveer 
oostnoordoostelijke richting om, het midden 
van De Zweth volgend tot het meest zuid
oostelijke punt van het perceel gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie E, n°. 294, waar 
de grens tusschen de kadastrale Secties E 
en A de bestaande grens tusschen de kadas
trale gemeenten Vlaardinger-Ambacht en 
K ethel ontmoet; aldaar gekomen loo pt de 
grens in noord-noordwestelijke richting door 
het midden van de wetering, kadastraal be
kend gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sectie 
E, n°. 294, evenwijdig aan den provincia
len weg Westelijk 's-Gravenhage-Westelijk 
Schiedam, tot het punt van samenkomst met 
het oostwaartsch verlengde van de zuidelijke 
scheiding van het perceel n°. 28 dier zelfde 
gemeente en Sectie; daar buigt de grens 
oostwaarts af totdat de bestaande grens 
tusschen de kadastrale gemeenten Vlaar
dinger-Ambacht en Kethel en de gemeente 
Schipluiden bereikt wordt; de bestaande 
grens tusschen de gemeente Schipluiden en 
de kadastrale gemeente Kethel wordt ge
volgd tot het punt van samenkomst met de 
grens der gemeente Delft, waar de opnieuw 
ontworpen grens in zuid-zuidoostelijke rich
ting afbuigt, daarbij den westelijken oever 
van de aan de westzijde van de spoorbaan ge
legen sloot volgend, tot aan een punt, waar 
een lijn getrokken uit het meest noordelijke 
punt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Kethel, Sectie A, n°. 949, dezen 
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westelijken oever loodrecht snijdt; vanaf dit 
punt buigt de grens in oostnoordoostelijke 
richting af, volgt daar bedoelde loodlijn en 
buigt vervolgens zuidoostwaarts af langs de 
noordoostelijke scheiding van laatstgenoemd 
perceel, tot aan het zuidwestwaartsch ver
lengde van de noordwestelijke scheiding van 
perceel , kadastraal bekend gemeente Kethel, 
Sectie A, n° . 323; dan gaa t de nieuwe grens 
in ongeveer noordoostelijke richting langs 
genoemd verlengde, kruisende de perceelen 
nos. 805 en 804 van dezelfde gemeente en 
Sectie, en loopt langs de noordwestelijke 
scheiding van het perceel n°. 323 voornoemd; 
de grens gaat dan in het noordoostwaartsch 
verlengde van deze scheiding verder tot den 
oostelijken oever van de Poldervaart, welke 
tevens de scheiding vormt tusschen de Sec
ties A en B der kadastrale gemeente K ethel ; 
van het punt, waar de nieuwe grens den oos
telijken oever van de Poldervaart heeft be
reikt, gaat de grens in een rechte lijn naar het 
meest noordelijke punt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, n°. 2144, volgt dan de noordoostelijke 
scheiding van dit perceel en het verlengde 
daarvan tot het midden van de ringsloot, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, n°. 1261; van hier buigt a e grens zU1d
westwaarts, later meer zuidoostwaarts en ten 
slotte noordoostwaarts af, loopende door het 
midden van voornoemde ringsloot tot de 
zuidwestelijke scheiding van het percee'i, 
kadastraal bekend gemeente Kethel, Sectie 
B, n°. II75; dan buigt de grens in zuidooste
lijke richting af en vervolgt haar loop langs 
de noordoostelijke scheiding van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Kethel , 
Sectie B, n°. 2199, en steekt dan het perceel 
n°. 1624 en de Delftsche Schie over tot den 
oostelijken oever van de Schie is bereikt op 
het meest noordelijke punt van het perceel, 
.kadastraal bekend gemeente Ouerschie, Sectie 
D, n°. 3526; de grens buigt dan in zuidelijke 
richting langs den zuidoostelijken oever van 
de Delftsche Schie, kruist de monding van 
de Delfshavensche Schie en loopt vervolgens 
langs den zuidoostelijken, later oostelijken 
oever van de Schiedamsche Schie tot de be
staande grens tusschen Schiedam en Rotter
dam wordt bereikt; daarna wordt deze be
staande grens gevolgd tot het punt van uit
gang. 

C. aan de gemeente Vlaardingen toege
voegd gedeelten van de gemeenten Schiedam 
en Vlaardinger-Ambacht, zoodanig, dat de 
nieuwe grens der gemeente Vlaardingen zal 
komen te loopen als volgt : 

beginnende in het midden van den Nieu
wen Waterweg, op het punt waar de grenzen 
der kadastrale gemeenten Maasland, Rozen
burg, en de gemeente Vlaardingen samen
komen, wordt de bestaande grens tusschen 
de gemeente Vlaardingen, en de kadastrale 
gemeente Vlaardinger-Ambacht eenerzijds en 
de kadastrale gemeente Maas/and anderzijds 
gevolgd tot het midden van de Vlaardingsche 
vaart; van daaruit loo pt de nieuwe grens 
ongeveer door het midden van de Vlaarding
sche vaart eerst in zuidoostelijke richting, 
volgende de grens der kadastrale Secties 
B en E der gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
en buigt vervolgens in noordoostelijke rich-
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ting om tot het punt van samenkomst der 
kadastrale Secties A, B en E der gemeente 
Vlaardinger-Ambacht; van dit punt uit loopt 
de nieuwe grens door het midden van de 
Zweth, Jangs de grens der kadastrale Secties 
E en A der gemeente Vlaardinger-Ambacht 
tot aan het punt, waar deze de grens van de 
kadastrale gemeente Kethel ontmoet; dan 
buigt de grens in zuidoostelijke richting af 
en volgt dan de bestaande grens tusschen de 
kadastrale gemeenten Vlaardinger-Ambacht 
en Kethel tot aan de wetering ,,De Vlaar
ding"; hier buigt de grens in zuidwestelijke 
richting af en volgt over kleinen afstand de 
bestaande grens tusschen de kadastrale ge
meenten Vlaardinger-Ambacht en Kethel en 
vervolgt verder zijn loop langs de zuidoost
grens van de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Vlaardinger-Ambacht, Sectie A, 
nos. 84, 85, 95, 731, 114, 151 (over korten 
afstand wederom langs de bestaande grens 
voornoemd), 216, 217 en 235, voorts weer 
Iangs de bestaande grens tusschen de kadas
strale gemeenten Vlaardinger-Ambacht en 
Kethel, tot waar deze het verlengde van de 
oostelijke scheiding van het perceel, kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie A. n°. 1637, ontmoet ; dit verlengde en 
deze scheiding warden in zuideiijke richting 
gevolgd tot aan het meest zuidoostelijke 
punt van genoemd perceel ; hier vervolgt de 
nieuwe grens haar loop in zuidoostwaartsche 
t'ichting in rechte lijn naar het meest noor
delijke punt van perceel, gemeente Vlaar
dinger-Ambacht, Sectie D, n°. 2089, en steekt 
daarbij in schuine richting de perceelen, ka
dastraal bekend gemeente Vlaardinger-Am
bacht, Sectie A, nos. 663, 664 en 1960 over 
tot de grens tusschen de Secties A en D dier 
gemeente wordt bereikt; van dit punt uit 
Joopt de nieuwe grens eerst in vrijwel zuide
lijke richting, daarbij de oostelijke scheiding 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie D, n°. 2089, 
volgend tot het meest noordelijke punt van 
de wetering, kadastraal bekend onder n°. 
1192 dierzelfde gemeente en Sectie; dan volgt 
de nieuwe grens over een afstand van ± 125 
m in zuidelijke richting het midden dier 
wetering tot het noordwestelijke punt van 
het kadastrale perceel n°. 38 dier gemeente en 
Sectie wordt bereikt; vervolgens buigt z ij om 
in zuidoostelijke richting, daarbij de schei
ding tusschen de perceelen 38 en 2089 van 
bovengenoemde gemeente en Sectie volgend, 
totdat zij wederom voormelde wetering be
reikt; van hier gaat de grens over korten af
stand zuidoostwaarts en daarna in vrijwel 
zuidelijke richting door het midden dier 
wetering tot het midden van de Babbers
molensloot, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie D, n°. 1192; 
aldaar gekomen loopt de grens in oostnoord
oostelijke richting door het midden van de 
Babbersmolensloot tot het verlengde van de 
oostelijke scheiding van het perceel n°. 958 
dierzelfde gemeente en Sectie, om vandaar
uit in vrijwel zuidelijke richting te loopen, 
Jangs de oostelijke scheiding van voormeld 
perceel n°. 958, waarna de spoorbaan, kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie D, n°. 2134, in die richting wordt over
gestoken; de nieuwe grens zet vervolgens 
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haar weg voort Jangs de oostelijke scheiding 
van de perceelen nos. 959, 75, 72 en gedeelte
lijk van n°. 1327 dierzelfde gemeente en 
Sectie om vervolgens door het midden van 
de wetering (perceel n°. 786 van voormelde 
gemeente en Sectie) aan te sluiten op de be
staande grens tusschen de kadastrale ge
meente Vlaardinger-Ambacht en de gemeente 
Vlaardingen; 

deze grens wordt eerst ih ongeveer noord
oostelijke en daarna in zuidelijke richting ge
volgd tot aan de grens tusschen de kadas
trale Secties Hen N der gemeente Schiedam; 
vanuit dit punt gaat de nieuw ontworpen 
grens in vrijwel zuidelijke richting langs de 
westelijke oeverlijn van de haven van Vijf
sluizen tot ongeveer 15 m ten zuiden van de 
noordelijke grens van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Vlaardingen, Sectie C, n°. 
194 ; daar buigt de grens even oostwaarts af 
om dan weer in ongeveer zuidelijke richting 
de bestaande grens tusschen de gemeenten 
Vlaardingen en Schiedam te volgen tot waar 
de oostelijke oever van de haven van Vijf
sluizen wordt bereikt; dan buigt de grens 
Jangs dezen oostelijken oever om, eerst in 
zuidelijke daarna in oostelijke richting, tot 
weder de bestaande grens tusschen de ge
meenten Vlaardingen en Schiedam ontmoet 
wordt, waarna deze grens in zuidelijke rich
ting wordt gevolgd tot het punt van samen
komst van de thans bestaande grenzen tus
schen de gemeenten Schiedam, Rotterdam en 
Vlaardingen; van dit punt uit wordt de be
staande grens in westelij'ke richting gevolgd 
tot het punt van uitgang; 

2 . Met ingang van denzelfden datum 
wordt: 

A. aan de gemeente Schipluiden toege
voegd een gedeelte van de gemeente Vlaar
dinger-Ambacht , gelegen ten noorden van de 
hierna volgende grens : 

beginnende op het punt van samenkomst 
der grenzen van de gemeenten Schipluiden, 
K ethel en Vlaardinger-Ambacht, wordt in 
rechte richting het perceel, kadastraal be
kend gemeerite Vlaardinger-Ambacht, Sectie 
E, n°. 22, overgestoken in het verlengde van 
de scheiding tusschen de perceelen, kadas
traal bekend gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
Sectie E, nos. 27 en 28, en we! tot het midden 
van de sloot, kadastraal bekend gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, Sectie E. n°. 294; dan 
buigt de grens in zuidwestelijke richting af, 
gaande door het midden van genoemd per
ceel tot de grens tusschen de kadastrale 
Secties A en E der gemeente Vlaardinger
Ambacht; de grens buigt vervolgens in weste
lijke richting om en gaat plaatselijk langs ge
noemde sectiegrens op andere plaatsen langs. 
de grens met de gemeente Vlaardinger-Am
bacht door het midden van de Zweth tot den 
oostelijken oever van de Vlaardingsche 
vaart ; vandaar loopt de grens eerst in west-
zuidwestelijke, daarna in noordwestelijke 
richting langs de grens der secties B en E tot 
de grens van de gemeente Maas/and met de ge
meente Vlaardinger-Ambacht wordt bereikt; 

B . aan de gemeente Berke[ en Rodenrijs 
toegevoegd een gedeelte van de gemeente 
Schiebroek, overeenkomstig de ender A. ge
geven omschrijving van de nieuwe grens der 
gemeente Rotterdam. 
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2. r. Zoo spoedig mogelijk na het in wer
king treden dezer grenswijzigingen wordt: 

u . de raad der gemeente Rotterdam aan
gevuld met vier leden, t.w. een lid van elk 
der zittende raden van de gemeenten Hille
gersberg, Overschie, Schiebroek en IJssel
m onde. 

b. de zittende raad der gemeente Vlaar
dingen vervangen door een nieuwen raad, 
waarvan dee! uitmaken negentien leden van 
den zittenden raad der gemeente Vlaardingen 
en vier leden van den zittenden raad der ge
meente Vlaardinger-Ambacht. 

2 . De in het eerste lid bedoelde leden war
den aangewezen met inachtneming van de 
bepalingen der gemeentewet en der kieswet 
en aan de hand van de uitslagen der laatste
lijk in de genoemde gemeenten gehouden 
stemmingen voor de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraden, met dien verstande, 
dat artikel rood der kieswet ten aanzien van 
de uit den zittenden raad der gemeente 
V/aardinger-Ambacht aan te wijzen leden 
buiten toepassing blijft. De aanwijzing ge
schiedt door de voorzitters van de hoofd
stembureaux, aangewezen in artikel 34, twee
de lid , der kieswet , elk voor zijn gemeente, 
met dien verstande, dat na den datum der 
grenswijziging alle alsnog ter zake te ver
richten handelingen geschieden door den 
voorzitter van het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 34, tweede lid, der kieswet 
onderscheidenlijk der gemeenten · Rotterda,,.; 
en Vlaardingen. 

3. De ingezetenen van de naar een andere 
gemeente overgaande gebieden, met inbegrip 
van hen, die in den loop der laatste twaalf 
maanden v66r den datum der grenswijziginguit 
die gemeente naar bedoelde gebieden zijn ver
trokken, worden van af den datum van over
gang als ingezetenen der gemeente, waaraan 
het gebied wordt toegevoegd, beschouwd. 

4. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden vinden de bepalingen van de 
gemeentewet voor zoover mogelijk overeen
komstige toepassing, met dien verstande, 
dat tot aan den door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland te bepalen dag der eerste 
vergadering van den aangevulden raad der 
gemeente Rotterdam en van den nieuwen 
raad der gemeente Vlaardingen, . voor het 
geven van toepassing aan de artikelen 15, 
17, 18, 32, 33, 34 en 35 der gemeentewet Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland en hun 
voorzitter in de plaats treden onderschei
denlijk van den gemeenteraad en deszelfs 
voorzitter en de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
die van Gedeputeerde Staten en dat de ar
tikelen 36 en 37 van de gemeentewet buiten 
toepassing blijven. 

s. Met ingang van den dag van de eerste 
vergadering van den nieuwen raad der ge
meente Vlaardingen treden de door den zit
tenden raad gekozen wethouders dezer ge
meente af. In deze vergadering leggen de 
leden, die op den datum van den overgang 
niet dee! uitmaken van den zittenden raad 
der gemeente Vlaardingen, den in het eerste 
lid van artikel 45 der gemeentewet bedoelden 
eed of de aldaar bedoelde belofte af en war
den door den nieuwen raad de wethouders 
gekozen. 
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6. In de eerste vergadering van den aan
gevulden raad der gemeente Rotterdam leg
gen de leden , die op den datum van den over
gang niet dee! uitmaken van den zittenden 
raad dier gemeente, den in het eerste lid van 
artikel 45 der gemeentewet bedoelden eed of 
de aldaar bedoelde belofte af. 

7. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden, met welke de raad der 
gemeente R otterdam wordt aangevuld, zoo
mede de leden van d e krachtens deze be
schikking nieuw aangewezen raad der ge
meente Vlaardingen en de door dien raad 
gekozen wethouders zit ting uiterlijk tot den 
eersten Dinsdag van September 1943. 

8. In buiten periodieke aftreding in den 
aangevulden raad der gemeente Rotterdam of 
in den n ieuwen raad der gemeente Vlaar
dingen openvallende plaatsen wordt voorzien 
op de wijze, in artikel 20 der gemeentewet 
bepaald, met d ien verstande, dat de voor
zitter van het hoofdstembureau, aangewezen 
in artikel 34, tweede lid , der kieswet van de 
vergroote gemeente een candidaat benoemt, 
die voorkomt op de candidatenlijst(en) van 
de gemeente, waaruit de afgetredene was 
aangewezen. 

9 . Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet gelden 
tot aan de bekendmaking van de uitkomsten 
der eerstvolgende open bare volkstelling i 1 de 
gemeente Barendrecht, Cape/le aan den 
/Jssel, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam , 
Schipluiden , Vlaardingen en Vlaardinger
Ambacht de aantallen inwoners, welke op 
31 Juli 1941 volgens de bevolkingsregisters 
der bij deze grenswijziging betrokken ge
meenten aanwezig zijn, zooals deze aantallen 
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
burgemeester en wethouders der desbetref
fende gemeente gehoord, warden vastge
steld. 

3. r. De burgemeesters der gemeenten 
Hillegersberg, Kethel en Spa/and, Overschie 
en /Jsselmonde, alsmede de burgemeester
secretaris van de gemeente Schiebroek en die 
van de gemeente Vlaardinger-Ambacht zijn 
met ingang van den datum der grenswijzi
ging uit hun ambt eervol ontslagen. 

2. De door of vanwege het bevoegd gezag 
der voornoemde gemeenten, met uitzonde
ring van de gemeente Kethel en Spa/and, 
aangestelde ambtenaren - met inbegrip van 
de personen, in dienst dier gemeenten op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - warden te rekenen van r Au
gustus 1941, geacht in denzelfden rang en op 
denzelfden voet in dienst te zijn : 

a. voor zoover de gemeenten H illegers
berg, Overschie, Schiebroek en IJsse/monde 
betreft, van de gemeente Rotterdam; 

b. voor zoover de gemeente Vlaardinger
Ambacht betreft, van de gemeente Vlaar
dingen; 

zulks met dien verstande, dat het bevoegd 
gezag, onderscheidenlijk der gemeenten Rot
terdam en Vlaardingen, verplicht is binnen 
drie maanden, te rekenen van den datum der 
grenswijziging, te bepalen, of en, zoo ja, in 
welken rang en op welken voet, de hierbe
doelde personen in dienst van de gemeente 
Rotterdam of van de gemeente Vlaardingen 
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werkzaam zullen blijven. Een blijvende 
tewerkstelling geschiedt slechts in een finan
cieel gelijkwaardige betrekking, als bedoeld 
in artikel 6, zevende lid. 

3. De door of vanwege het bevoegd gezag 
der gemeente Kethel en Spaland aangestelde 
ambtenaren - met inbegrip van de per
sonen, in dienst der gemeente op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht werk
zaam - worden te rekenen van 1 Augustus 
1941, geacht in denzelfden rang en op den
zelfden voet in dienst te zijn van de gemeente 
Schiedam, met dien verstande, dat het be
voegd gezag der gemeente Rotterdam en dat 
van de gemeente Schiedam verplicht zijn 
binnen drie maanden, te rekenen van den 
datum der grenswijziging, in onderling over
leg te bepalen of en, zoo ja, in welken rang 
en op welken voet, de hierbedoelde personen 
in dienst van de gemeente Schiedam werk
zaam zullen blijven, clan we! in dienst van 
de gemeente Rotterdam zullen overgaan. Een 
blijvende tewerkstelling geschiedt slechts in 
een financieel gelijkwaardige betrekking, als 
bedoeld in artikel 6, zevende lid. 

Indien te dezer zake binnen voornoemden 
termijn geen overeenstemming wordt be
reikt, doet het bevoegd gezag van elk der 
beide gemeenten daarvan binnen drie dagen 
na afloop van den termijn mededeeling aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onder 
overlegging van hetgeen ter toelichting van 
zijn standpunt dienstig wordt geacht. Gede
puteerde Staten beslissen binnen veertien 
dagen daarna. 

4. Voor de regeling van de wedden der 
personen, bedoeld in het tweede en derde lid 
wordt ten minste de diensttijd in aanmerking 
genomen, welke in de desbetreffende gemeen
te voor de berekening van hun wedden zou 
hebben gegolden. 

.5 Hinnen drie maanden, nadat hetzij door 
het bevoegde gezag van de gemeenten Rot
terdam en Schiedam, hetzij door Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland een beslis
sing is genomen, als bedoeld in het derde lid, 
ve rgoedt de gemeente Rotterdam aan de ge
meente Schiedam de kosten, verbonden aan 
het voorloopig in dienst van laatstgenoemde 
gemeente houden van de personen, die in 
dienst der gemeente Kethel en Spaland werk
zaam waren, en zulks voor het gedeelte, even
redig aan het aantal inwoners van het van de 
gemeente Kethel en Spaland naar de gemeente 
Rotterdam overgaande gebied tot het totaal 
aantal inwoners van de gemeente Kethel en 
Spaland op 31 December 1940. 

4. 1. De machten en ambtenaren van de 
gemeenten, waaraan gebied wordt toegevoegd 
oefenen, te rekenen van den datum der grens
wijziging, hun bevoegdheid uit in het over
gaande gebied. 

2. De op 31 Juli 1941 in de bij het in 
werking treden dezer beschikking overgaande 
gebieden geldende besluiten behouden rechts
kracht, totdat door het bevoegde gezag der 
gemeente, waaraan het gebied is toegevoegd, 
anders zal zijn bepaald . Zoo dikwijls voor het 
afschaffen en invoeren van gemeentelijke 
besluiten de goedkeuring van hooger gezag 
bij kracht van wet hebbende bepalingen is 
voorgeschreven, is deze mede vereischt voor 
het afschaffen en van toepassing verklaren 
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van besluiten, welke gelden of zullen gelden 
in krachtens deze beschikking overgaande 
gebieden. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op het van de gemeenten 
Vlaardingen en Capelle aan den IJssel afge
scheiden gebied, over een belastingjaar, dat 
v66r den ingang dezer grenswijziging is aan
gevangen, blijft voorbehouden aan de mach
ten en ambtenaren, die daarvoor zijn aange
wezen in deze gemeenten. 

4. Voor de toepassing van de artikelen 
37 en 38 en van artikel 43 in verband met de 
artikelen 37 en 38 der Woningwet treedt ten 
aanzien van een gebied, dat naar een andere 
gemeente overgaat, de raad dier gemeente 
door dien overgang in de p!aats van den 
anders tot die toepassing bevoegden of ver
plichten gemeenteraad, met dien verstande, 
dat de voor die toepassing gestelde termijnen 
geacht worden niet v66r dien overgang te 
zijn aangevangen. 

5. In afwijking voor zooveel noodig van 
het in artikel 3, het eerste en het tweede lid 
van dit artikel en in de artikelen 12 en 21 
van deze beschikking bepaalde wordt het 
beheer van de diensten en bedrijven van de 
gemeente Kethel en Spaland en dat van die 
van de gemeente Vlaardinger-Ambacht voor
loopig door de gemeente Schiedam, on ier
scheidenlijk de gemeente Vlaardingen ge
voerd en de levering van water door het 
waterleidingsbedrijf der gemeente Capelle 
aan den Ijssel voor het gebied dier gemeente, 
hetwelk naar Rotterdam overgaat, voort
gezet. 

6. Voor 1 Januari 1942 treft de gemeente 
Rotterdam met de gemeente Schiedam een 
regeling omtrent de beeindiging der diensten 
en bedrijven der gemeente Kethel en Spaland, 
de gemeente Vlaardingen met de gemeente 
Schipluiden en, voor zooveel noodig, met de 
gemeente Schiedam omtrent de beeindiging 
der diensten en bedrijven der gemeente 
Vlaardinger-Ambacht, alsmede de gemeente 
Rotterdam met de gemeente Capelle aan den 
IJssel omtrent de waterlevering in het ge
bied;dat van laatstgenoemde gemeente naar 
de gemeente Rotterdam overgaat. 

De besluiten van de raden der betreffende 
gemeenten tot het aangaan, wijzigen of beein
digen van een regeling, als hierboven bedoeld, 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland. 

7. Indien niet of niet tijdig overeenstem
ming, als in het vorige lid bedoeld, wordt be
reikt, beslissen Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, op den voet, als door hen in 
hun besluit dienaangaande zal worden be
paald, na verkregen goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. 

5. 1. Burgemeester en wethouders der 
gemeente Rotterdam kunnen, onder goed
keuring van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, 
telkenmale voor den duur van drie jaren een 
of meer gedeelten van de gemeente Rotter
dam aanwijzen, waar hulpbureaux van deze 
gemeente zijn gevestigd. 

2. Op elk hulpbureau kunnen ten be
hoeve van het aangewezen gedeelte der ge-

K. 2663 
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meente afzonderlijke registers van den bur
gerlijken stand worden gehouden. 

3. In of voor zoodanig hulpbureau kun
nen ten behoeve van het aangewezen ge
deelte der gemeente alle handelingen worden 
verricht, wel~e volg~ns kracht van wet heb
bende bepalingen in of voor het gemeente
huis of ter gemeentesecretarie moeten plaats 
hebben. 

4. Met name voor het doen van huwe-
1ijksafkondigingen en het sluiten van huwe
Jijken wordt zoodanig hulpbureau geacht 
dee) van het gemeentehuis uit te maken. 

6. 1. Te rekenen van I Augustus 1941 
wordt ten laste van de gemeente Rotterdam 
aan de aftredende wethouders der gemeenten 
Overschie, Schiebroek en l]sselmonde, ten 
taste van de gemeente Schiedam aan die der 
gemeente Kethel en Spa/and en ten laste van 
de gemeente . Vlaardingen aan die der ge
meente Vlaardinger-Ambacht een uitkeering 
gedaan gedurende de eerste 13 maanden van 
75 en gedurende de tweede 13 maanden van 
50 ten nonderd hunner laatstelijk genoten 
jaarwedde. 

Het bepaalde in artikel IOI , derde lid, der 
gemeentewet is van overeenkomstige toe
passing. 

Bij overlijden van den rechthebbende 
treden zijn weduwe en/of weezen in de, uit 
dit lid voor hem voortspruitenden rechten, 
tenzij hij in het huwelijk is getreden na 31 
Juli 1941. 

Ten aanzien van de aftredende wethouders 
der gemeente Hillegersberg vindt de ,.Ver
ordening, regelende de verleening van wacht
geld of oucterdo·mspensioen aan hen, die op
houden wethouder te zijn der gemeente Hille
gersberg" ten taste der gemeente Rotterdam 
toepassing. 

2 . Aan de burgemeesters en de vaste amb
tenaren, die tengevolge van deze grenswijzi
gingen worden ontslagen, wordt - voor zoo
ver zij niet in de termen vallen een pensioen, 
als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, te 
genieten - met ingang van den dag van 
ontslag, ten taste der gemeente, waaraan 
krachtens deze beschikking het gebied wordt 
toegevoegd, een wachtgeld verleend. Voor 
de vaste ambtenaren van Kethel en Spa/and 
komt dit wachtgeld ten laste van de gemeen
te Schiedam en voor die van de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht ten laste van de ge
meente Vlaardingen . 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken dienst
tijd van ten minste vijf jaren als ambtenaar 
in vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
t ijdelijk karakter dragen . 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door burgemeester en wethouders der ge
meente, waaraan het gebied wordt toege
voegd, met inachtneming van de volgende 
bepalingen . 

3. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid , wordt wachtgeld toegekend : 

a . indien zij op I Augustus 1941 een 
diensttijd van ten minste IO jaren hebben 
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volbracht en het aantal jaren van dien dienst
tijd, te zamen met het aantal jaren van den 
leeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het hieronder be
paa!de liet wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48, eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den 
vorigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra 
het gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pen
sioen, onverschillig in dienst van welk 
Iichaam die tijd is doorgebracht, met dien 
verstande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld en diensttijd uit een neven
betrekking slechts in aanmerking komt, in
dien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit die betrekking wordt toegekend. 

4 . Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de opheffing of gebiedsaf
scheiding der gemeente werd ontslagen, 
laatstelij'k v66r I Augustus 1941 was ver
bonden, vermeerderd met kindertoelage, in
dien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage dezelf
de vermindering of vermeerdering onder
gaat, welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat 
voor die toelage in aanmerking komt, zou 
ondergaan, indien de belanghebbende in 
dienst zou zijn gebleven. Het wachtgeld is 
gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 
de in den eersten volzin omschreven wedde 
of de som van wedde en kindertoelage en be
draagt daarna gedurende drie maanden 85 
en vervo!gens 70 ten honderd van de voren
bedoelde wedde of som. 

5. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoelagen 
van den burgemeester en de ambtenaren der 
gemeente, te wier laste het wachtgeld komt, 
een wijziging wordt gebracht, welke geen 
verband houdt met de grenswijziging, wordt 
de in het vierde lid bedoelde wedde of de 
som van wedde en kindertoelage voor de 
toepassing van dat lid en van het zesde en 
zevende lid van dit artikel op overeenkom
stige wijze gewijzigd. 

6. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
I Augustus 1941 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op I Mei 1941 niet genoot, 
wordt : 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pen-
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sioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, zoodra en 
zoolang het wachtgeld vermeerderd met die 
inkomsten, voor zoover zij als wedde in den 
zin dier wet zijn of zouden zijn aan te mer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het vierde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage zou overschrijden, het wachtgeld met 
het bedrag dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd met dien verstande, dat van die in
komsten, buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het vierde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoe
lage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
•minderd met het eventueele gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het vierde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

7. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, den belanghebbende of diens g,e
machtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden ·geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in het 
vierde lid bedoeld. Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad n°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

8. Voor de toepassing van het zesde en 
zevende lid van dit artikel worden in de ge
vallen, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de opheffing of gebiedsafscheiding eener 
gemeente uit meer dan een betrekking is 
ontslagen, de verschillende wachtgelden, en 
de verschillende wedden, in het vierde lid 
bedoeld, tot een wachtgeld en een wedde ver
eenigd. 

9. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
int rekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het derde lid uiterlijk ein
digt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek en daarvoor geen deug
delijke gronden aanwezig worden geacht. 

10. Indien de op wachtgeld gestelde amb-
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tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dit huwelijk het wachtgeld. 

11. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

12 . Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het zesde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan burgemeester en wethouders der ge
meente, te welker laste het wachtgeld komt. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkomsten alle door genoemd 
college en door Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland verlangde inlichtingen te ver
strekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet eveneens onver
wijld mededeeling aan burgemeester en wet
houders der gemeente, te welker laste het 
wachtgeld komt. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burge
meester en wethouders van bedoelde ge
meente een aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te onderwerpen aan het in verband daar
mede te verrichten geneeskundige onderzoek 
als bedoeld in artikel 4 der Pensioenwet 1922, 
S taatsblad n°. 240. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kunnen Gedeputeerde Staten van Z uid
Holland, burgemeest er en wethouders der 
gemeente, te welker laste het wachtgeld 
komt, benevens den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, het wachtgeld geheel of gedeelte
lijk vervallen verklaren. 

13. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der gemeente, te welker laste het wachtgeld 
komt, benevens den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, beslist door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

14. Indien ten aanzien van ambtenaren 
in tijdelijken dienst, die niet worden aange
merkt als vaste ambtenaren, zoomede van 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die tengevolge van de 
opheffing of gebiedsafscheiding eener ge
meente worden ontslagen, door de Secretaris
Generaal van het Departem ent van Binnen
landsche Zaken, Gedeputeerde Staten van 
Z uid-Holland gehoord, bepaald wordt, dat 
redelijkerwijs de door hen verrichte werk
zaamheden geacht kunnen worden een niet
tijdelijk karakter te hebben, wordt aan deze 
functionarissen op denzelfden voet als be
paald is in de eerste alinea van het tweede 
lid van dit artikel en met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde in het derde tot 
en met het dertiende lid, een uitkeering ge
daan. 

Ten aanzien van de hier bedoelde func
tionarissen wordt onder diensttijd verstaan 
de aan het ontslag voorafgaande tijd, in 
dienst der betreffende gemeente doorge
bracht . 
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Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het gestelde in de eerste alinea, wordt een 
bijslag, welke van gemeentewege wordt ge
geven op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen, 
overeenkomende met den bijslag, bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeeringen 
toegekend en alsdan slechts tot het bedrag, 
waarmede deze bijslag het totaal van de 
bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

7. r. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad no. 240, aangemerkt, indien de ont
slagene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontslag ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambten1:1ar, in_ den zin 
van die wet, in een betrekkm~ of . m betrek
kingen, waarin deze hoedamghe1d na het 
ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd als wedde, onder
scheidenlijk als pensioensgrondslag, h_~t be
drag van de wedde, onderscheidenhJk de 
pensioensgrondslag, dan weJ de som der 
wedden, Onderscheidenlijk de som der p~n,
sioensgrondslagen, welke met inachtnemu~g 
van het bepaalde in het vierde en vijfde hd 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet I n2, 
Staatsblad n°. 240, zouden hebben onder
gaan indien het ontslag niet ware verleend 
en d~ ambtenaar de laatstelijk voor het ont
s!ag aan zijn betrekking of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden. 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad n°. 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, lager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de opheffi.ng of gebiedsafschei
ding eener gemeente werd ontslagen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 der Pensioenwet 1922, Staatsb/ad 
no. 240, de wedde of de ·som der wedden in de 
nieuwe betrekking of betrekkingen geacht 
te zijn verhoogd tot een bedrag van de wedde 
of de som der wedden, bedoeld in het vierde 
lid van het vorige artikel. 

Blijft de tengevolge van de opheffi.ng of 
grenswijziging eener gemeente ontslagene na 
zijn ontslag in een of meer betrekkingen amb
tenaar in den zin der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad n°. 240, dan wordt voor de be
rekening van het eigen pensioen de pen
sioensgrondslag in elk dier aangeboden be
trekkingen geacht dezelfde wijziging te onder
gaan, welke deze op grond van artikel 150 
dier wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en laatsten volzin van dit lid be
doelde wedde of de som van wedden als amb
tenaar in den zin dier wet zou worden ge
noten. 

3. De gemeente, waaraan krachtens deze 

1941 

beschikking gebied wordt toegevoegd, is 
voor de betrokken personen, gedurende den 
tijd, dien zij krachtens deze beschikking op 
wachtgeld doorbrengen, een bijdrage voor 
eigen pensioen verschuldigd op den voet van 
artikel 35 en artikel 36, eerste lid, onder a, 
der Pensioenwet 1922,. Staatsblad n°. 240, 
berekend naar den in den eersten volzin van 
het tweede lid aangegeven pensioensgrond 
slag, en in het geval, bedoeld in den laatsten 
volzin, van dat lid, naar het verschil tusschen 
dezen pensioensgrondslag en dien of die, 
welke in de betrekking of betrekkingen , 
waarin na het ontslag de hoedanigheid van 
ambtenaar in den zin van bedoelde wet werd 
verkregen, zonder de werking van het tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4 - De in het vorige lid bedoelde gemeente 
verhaalt de in het derde lid bedoelde bijdrage 
op de betrokken personen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, Staatsb/ad no. 240. 

5- Het lichaam, in welks dienst een ge
wezen ambtenaar, bedoeld in het tweede lid 
v~n het vorige artikel, is herplaatst, is de 
btJdrage volgens artikel 35 en artikel 36, 
eerste lid, onder a en b, der Pensioenwet 1122, 
Staatsblad n°. 240, verschuldigd naar den 
pensioensgrondslag of de pensioensgrond
slagen, welke zonder de werking van het 
eerste lid zou of zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

8. Binnen drie maanden na afloop van 
elk dienstjaar betaalt het gemeentebestuur 
van Rotterdam aan het gemeentebestuur van 
Schiedam terug de kosten, voor dat dienst
jaar voor Schiedam verbonden aan de toe
passing van de artikelen 6 en 7 van deze be
schikking, en zulks voor het gedeelte dezer 
kosten, hetwelk evenredig is aan het aantal 
inwoners van het van de gemeente Kethel en 
Spa/and naar de gemeente Rotterdam over
gaand gebied tot het totaal aantal inwoners 
van de gemeente Kethe/ en Spa/and op 31 
December 1940. 

9. De op den datum van ingang dezer 
grenswijzigingen in functie zijnde burge
meester, secretaris en ontvanger van de ge
meente Cape/le aan den IJsse[ blijven, zoo
Jang zij die betrekkingen bekleeden, in het 
genot van de jaarwedden, waarop zij krach
tens de voor hem op 31 Juli 1941 ge!dende of 
later gewijzigde regeling, bij ongewijzigd 
voortbestaan van hun gemeente aanspraak 
zouden hebben gekregen. 

Het bedrag, waarmede in de gemeente 
Cape/le aan den IJssel de som van de jaar
wedden der bedoelde functionarissen het 
totaal der wedden overtreft, welke zij zouden 
hebben genoten, wanneer de wedden waren 
vastgesteld aan de hand van het inwonertal 
op I Augustus 1941, komt met de over dat 
bedrag verschuldigde pensioensbijdragen ten 
laste van de gemeente Capelle aan den [Jssel, 
doch wordt aan deze, na aftrek van het op 
den betrokkene verhaalde gedeelte der pen
sioensbijdragen, door de gemeente Rotterdam 
vergoed. 

Voor de toepassing van het vorenstaande 
wordt het inwonertal van de gemeente Ca-
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pelle aan den IJssel op I Augustus 1941 door 
Gedeputeerde Staten bepaald . 

10. I. Aan ambtenaren van de bij deze 
grenswijzigingen betrokken gemeenten, die 
tengevolge van deze grenswijzigingen naar 
de meening van het gemeentebestuur ge
noopt zijn te verhuizen, worden van ge
meentewege de kosten hunner verhuizing 
vergoed . 

2. Deze kosten worden v66r de verhuizing 
vanwege het gemeentebestuur geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij burgemeester en wet
houders der gemeente, welk college, indien 
de schatting wordt overschreden en de de
claratie naar zijn oordeel te hoog is, het pe
drag bepaalt, dat als vergoeding wordt toe
gekend . 

11. r. De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Rotterdam, Ouerschie, Schiebroek, 
Hillegersberg en IJsselmonde, vastgesteld 
voor het dienstjaar 1941 , wordt voor het 
tijdvak I Augustus 1941 tot en met 31 De
cember 1941 afzonderlijk door de gemeente 
R otterdam voortgezet . 

2. De rekeningen over het dienstjaar I ~40 , 
alsmede die over het tijdvak r Januari 1941 
tot en met 31 Juli 1941, voor de gemeenten 
Ouerschie, Schiebroek, Hillegersberg en l]ssel
monde worden opgemaakt door den ontvan
ger van de gemeente R otterdam en voor
loopig vastgesteld door den raad dezer ge
meente, met inachtneming overigens van de 
regelen terzake in de gemeentewet gesteld. 

3. De inkomsten en uitgaven over het 
tijdvak I Augustus 1941 tot en met 31 De
cember 1941 met betrekking tot de dan op
geheven gemeenten Ouerschie, Schiebroek, 
Hillegersberg en ljsselmonde worden afzon
derlijk in de rekening van de gemeente Rot
terdam over het dienstjaar 1941 opgenomen, 
met inachtneming overigens van de regelen 
terzake in de gemeentewet gesteld. 

12. I De dienst der begrootingen van de 
gemeenten Kethel en Spaland en Vlaardinger
Ambacht wordt voor het tijdvak I Januari 
1941 tot en met 31 Juli 1941 afzonderlijk 
voortgezet door de gemeente Schiedam, 
onderscheidenlijk de gemeente Vlaardingen. 

2. Het beheer over de kassen der gemeen
ten Kethel en Spaland en ' Vlaardinger-Am
bacht gaat op 1 Augustus 1941 over naar de 
gemeente Schiedam, onderscheidenlijk de ge
meente Vlaardingen. 

3. De rekeningen der gemeenten Kethel 
en Spa[and en Vlaardinger-Ambacht over het 
dienstjaar 1940 en die over het tijdvak I 
Januari 1941 tot en met 31 Juli 1941 worden 
opgemaakt door den ontvanger der gemeente 
S chiedam, onderscheidenlijk der gemeente 
Vlaardingen en voorloopig vastgesteld door 
de raden dezer gemeenten met inachtneming 
overigens van de regelen terzake in de ge
meentewet ·gesteld. 

4. De batige en nadeelige saldi van den 
gewonen dienst van de rekeningen, bedoeld 
in het vorige lid, komen ten bate onderschei
denlijk ten laste van de gemeenten Vlaar
dingen, Schiedam, R otterdam en Schipluiden, 
in verhouding tot het aantal inwoners, dat 
van de gemeenten Kethel en Spaland en 
Vlaardinger-Ambacht naar elk van de eerst
genoemde gemeenten is overgegaan. 
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5. De batige en nadeelige saldi van den 
kapitaaJdienst van de in het derde lid van 
dit artikel bedoelde rekeningen, alsmede de 
schulden der gemeenten Kethel en Spaland 
en Vlaardinger-Ambacht komen ten bate, 
onderscheidenlijk ten laste van de gemeenten 
Vlaardingen , Schiedam , Rotterdam en Schip
luiden . De verdeeling van deze saldi en deze 
schulden geschiedt door Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland,' voor zooveel mogelijk 
met inachtneming van het beginsel, dat 
rechten, lasten, verplichtingen en bezittin
gen, betrekking hebbende op of gelegen in 
het aan een der laatstgenoemde gemeenten 
toegevoegd gebied , naar deze gemeenten 
overgaan. 

6. Van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten staat voor den raad van elk der be
langhebbende gemeenten binnen drie maan
den beroep open bij den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

13. r. De uitkeeringen voor de gemeenten 
K ethel en Spa[and en Vlaardinger-Ambacht, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub r , en 
artikel 7, tweede - lid, van het besluit no. 
30/ 1941 van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Februari 1941 
over het tijdvak van I Mei 1941 tot en met 
31 December 1941 , en in artikel 4, derde lid , 
van het besluit n°. 31/ 1941 van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen van 
financien, van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zaken van 5 Februari 1941 over het 
jaar 1941 voor zoover zij vervallen op of na 
I Augustus 1941 en de op dezen datum nog 
niet vervallen uitkeeringen, bedoeld in ar
tikel 3, onder a, der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsb[ad n°. 388, en artikel 7, tweede lid , 
der wet van 4 Maart 1935 , Staatsblad n°. 76, 
over voorgaande uitkeeringsvakken worden 
over de _gemeenten Vlaardingen, Schiedam, 
Rotterdam en Schipluiden verdeeld, in ver
houding tot het aantal inwoners, dat voor 
het belastingjaar 1940/ 1941 in de overgaande 
gebieden in de gemeentefondsbelasting is 
aangeslagen. 

2 . De uitkeeringen, bedoeld in het vorige 
lid, voor de gemeenten Ouerschie, S chiebroek, 
Hil/egersberg en l]sselmonde worden gedaan 
aan de gemeente Rotterdam. 

3. De uitkeeringen, bedoeld in het eerste 
lid , voor de gemeenten Capel/e aan den l]ssel 
en Vlaardingen , berekend naar het aantal 
inwoners, dat over het belastingjaar 1940/ 
1941 in de gemeentefondsbelasting is aange
s!agen, van het van deze gemeenten afge
scheiden gebied, over het tijdvak 1 Augustus 
1941 tot en met 31 December 1941 , worden 
gedaan aan de gemeente Rotterdam, onder
scheidenlijk de gemeente Schiedam. 

14. De uitkeering uit het Gemeentefonds 
voor d e gemeenten Vlaardinger-Ambacht, 
Kethel en Spaland, Ouerschie, Schiebroek, 
Hillegersberg en l]sselmonde, bedoeld in ar
tikel 5, eerste lid, sub 2, van het besluit n °. 
30/1941 van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Februari 1941 
over de eerste drie maanden van het tijdvak 
r Mei 1941 tot en met 31 December 1941 , 
wordt vastgesteld op f 750. 



245 

15. I. Voor de vaststelling van de uit
keering ingevolge artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9 der wet van 15 Juli 1929k Staatsblad 
n°. 388, wordt deze beschikking geacht in 
werking te treden met ingang van I Januari 
1942. 

2. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeenten Overschie, Schiebroek, 
Hillegersberg en I]sselmonde voor het uit
keeringstijdvak I Mei 1941 tot en met 31 
December 1941 vast te stellen uitkeeringen, 
voorloopige uitkeeringen daaronder begrepen, 
worden voor zoover zij op of na I Augustus 
1941 vervallen, uitbetaald aan de gemeente 
Rotterdam. 

3. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeenten Kethel en Spaland, Vlaar
dinger-Ambacht, Capelle aan den Jjssel en 
Vlaardingen voor het uitkeeringstijdvak 
1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941 vast 
te stellen uitkeeringen, worden berekend per 
inwoner dier gemeenten op 31 December 
1940. 

4. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Kethel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht 
overgaat naar de gemeenten Vlaardingen, 
Schiedam, Rotterdam en Schipluiden, ont
vangen laatstgenoemde gemeenten een be
drag, gelijk aan vijf achtste gedeelten van het 
ingevolge het vorige lid berekende bedrag 
per inwoner. 

5. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeen
ten Capelle aan den IJssel en Vlaardingen 
naar de gemeenten Rotterdam of Schiedam 
overgaat, keeren de eerstgenoernde gemeen
ten aan de laatstgenoemde gemeenten een 
bedrag uit gelijk aan vijf achtste gedeelten 
van het ingevolge het derde lid berekende be
drag per inwoner. 

6. Eventueele verrekeningen ter zake van 
de uitkeeringen, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, voor de gemeenten Kethel en 
Spaland en Vlaardinger-Ambacht, over een 
uitkeeringstijdvak, voorafgaande aan het 
tijdvak 1 Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 , en van zoodanige uitkeeringen voor de 
gemeenten Overschie, Schiebroek, Hillegers
berg en I]sselmonde, geschieden voor wat 
betreft de gerneenten Kethel en Spaland en 
Vlaardinger-Ambacht ten bate of ten laste 
van de gemeente Schiedam, onderscheiden
lijk de gemeente Vlaardingen en voor wat be
treft de overige gemeenten ten bate of ten 
laste van de gemeente Rotterdam. 

De ontvangsten of de uitgaven uit deze 
verrekeningen betreffende de gerneenten 
Kethel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht 
voortvloeiende, worden ten bate of ten laste 
gebracht van de gemeenten Vlaardingen, 
Schiedam, Rotterdam en Schipluiden, in ver
houding tot het aantal inwoners, dat van de 
eerstgenoemde gerneenten naar elk der laatst
genoemde gemeenten is overgegaan. 

16. I. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
voor de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, 
Rotterdam, Schipluiden en Capelle aan den 
Jjssel, voor de uitkeeringstijdvakken, welke 
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op het uitkeeringstijdvak I Mei 1941 tot en 
met 31 December 1941 volgen, geschiedt met 
inachtneming van de bepalingen van dit 
artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 21 van het Financieele Ver
houdingsbesluit, wordt, voor zoover dit be
rekend is aan de hand van belastingopbreng
sten over boekingstijdvakken, welke zijn 
4angevangen v66r I Augustus 1941, bepaald, 
alsof deze beschikking met den aanvang van 
het boekingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belasting-opbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele-Verhoudingsbesluit, worden, voor zoo
ver zij ten gevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient , 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit , wordt voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het 
aantal inwoners op I Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt , gesteld: 

a. voor de gemeente Rotterdam op de som 
van de werkelijke aantallen inwoners op dien 
datum der gemeenten Rotterdam, Overschie, 
Schiebroek, Hillegersberg en IJsselmonde, ver
meerderd met het aantal inwoners, dat inge
volge deze beschikking van de gemeenten 
Capelle aan den I]ssel, en Kethel en Spa/and 
naar de gemeente Rotterdam overgaat ; 

b. voor de gemeente Schiedam op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum van 
die gemeente, vermeerderd met het aantal 
inwoners, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeenten Kethel en Spaland, Vlaardingen 
en Vlaardinger-Ambacht naar die gemeente 
overgaat; 

c. voor de gemeente Vlaardingen op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum, van 
die gemeente, vermeerderd met het aantal 
inwoners, dat ingevolge deze beschikking van 
de gemeenten Kethel en Spaland en Vlaar
dinger-Ambacht naar die gemeente overgaat, 
en verminderd met het aantal inwoners, dat 
ingevolge deze beschikking van de gemeente 
Vlaardingen naar de gemeente Schiedam 
overgaat; 

d. voor de gemeente Schipluiden op het 
werkelijk aantal inwoners op dien datum van 
die gemeente, vermeerderd met het aantal 
inwoners, dat ingevolge deze beschikkin'g van 
de gemeente Vlaardinger-Ambacht naar de 
gemeente Schipluiden overgaat; 

e. voor de gemeente Capelle aan den Jjssel 
op het werkelijk aantal inwoners op <lien 
datum van die gemeente , verminderd met 
bet aantal inwoners, dat ingevo!ge deze be
schikking van die gemeente naar de gerneente 
Rotterdam overgaat. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid , van het 
Financieele Verhoudingsbesluit voor de ge
meenten Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam 
en Schipluiden , voor de rekeningsjaren, die 
aan I Augustus 1941 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeenten gebleven uitgaven, als 



1941 

bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd voor wat betreft de 
gemeente Rotterdam met het overeenkom
stige bedrag van elk der gemeenten Over
schie, Schiebroek, Hillegersberg en IJssel
monde en met een gedeelte van het overeen
komstige bedrag van elk der gemeenten 
Kethel en Spaland en Capelle aan den IJssel, 
voor wat betreft de · gemeente Vlaardingen 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van elk der gemeenten Kethel en 
Spaland en Vlaardinger-Ambacht; 

voor wat betreft de gemeente Schiedam, 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van elk der gemeenten Kethel en 
Spaland, Vlaardinger-Ambacht en Vlaar
dingen. 

voor wat betreft de gemeente Schipluiden 
met een gedeelte van het overeenkomstige 
bedrag van de gemeente Vlaardinger-Ambacht. 

Deze gedeelten worden voor de aan het 
rekeningsjaar 1941 voorafgaande rekenings
jaren voor ieder der genoemde gemeenten 
verkregen door vermenigvuldiging van de 
desbetreffende bedragen met een breuk, 
waarvan de noemer voorstelt het aantal in
woners van elk der gemeenten Kethel en 
Spaland, Vlaardinger-Ambacht , Vlaardingen 
en Capelle aan den Ijssel op 31 December 
1940 en de teller het aantal inwoners, dat van 
elk dezer gemeenten ingevolge deze beschik
king naar de desbetreffende gemeente is over
gegaan. 

6. Voor het rekeningsjaar 1941 wordt het 
bedrag van de uitgaven, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 15 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, welke ten laste van de, 
ingevolge deze beschikking vergroote ge
meenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 
en Schipluiden zijn gebleven, vermeerderd 
met zeven twaa!fde gedeelten van de over
eenkomstige bedragen en gedeelten van de 
overeenkomstige bedragen, welke met toe
passing van het bepaalde in het vorige lid 
voor het rekeningsjaar 1940 zijn verkregen. 

7, Het aldus vermeerderde bedrag der ten 
laste van elk der gemeenten Rotterdam, Schie
dam, Vlaardingen en Schipluiden, blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel 15 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, wordt be
rekend per inwoner van elk dier gemeenten 
op I Januari van het met het rekeningsjaar 
ge!ijknamige kalenderjaar, vermeerderd, on
derscheidenlijk verminderd met het aantal 
inwoners, waarmede krachtens deze beschik
king het bevolkingscijfer der betreffende ge
meente is toegenomen, onderscheidenlijk af
genomen. 

8. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zoover 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien opnieuw vastgesteld 
met inachtneming van de bepa!ingen van dit 
artikel en voorts voor zooveel de gemeenten 
Rotterdam betreft, voor zoover noodig van 
de wet van 26 April 1940, Staatsblad n°. 302, 
tot wijziging van de grens tusschen de ge
meenten Rotterdam en Overschie. 

17. I. Voor de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in ar
tikel II van de wet van 4 Maart 1935, Staats
blad n°. 74, en van de inhouding, bedoeld in 
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artikel III van die wet, wordt deze beschik
king geacht in werking te treden op I Mei 
1942. 

2. Voor zoover betreft de termijnen, ver
vallende op of na I Augustus 1941, worden 
de met toepassing van het vorige lid voor de 
gemeenten Overschie, Hillegersberg en IJssel
monde voor het uitkeeringstijdvak 1941/1942 
vast te stellen uitkeeringen, voorloopige uit
keeringen daaronder begrepen, uitbetaald 
aan de gemeente Rotterdam, verminderd met 
de met toepassing van het eerste lid voor de 
gemeente Schiebroek voor hetzelfde tijdvak 
vast te stellen inhouding. 

3. De met toepassing van het eerste lid 
voor de gemeenten Kethel en Spaland, Ca
pelle aan den IJssel, V!aardingen en Vlaar
dinger-Ambacht voor het uitkeeringstijdvak 
1941/1942 vast te stellen uitkeeringen worden 
berekend per inwoner dier gemeenten op 
31 December 1940. 

4 . Voor elken inwoner, die krachtens deze 
beschikking van de gemeenten Kethel en 
Spa/and en Vlaardinger-Ambacht overgaat 
naar .de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, 
Rotterdam en Schipluiden, ontvangen laatst
genoemde gemeenten een bedrag, gelijk aan 
negen twaalfde gedeelten van het ingevolge 
het vorige lid berekende bedrag per inwoner. 

s. Voor elken inwoner, die krachtens deze 
beschikking van de gemeenten Capelle aan 
den Ijssel en Vlaardingen naar de gemeenten 
Rotterdam of Schiedam overgaat, keeren de 
eerstgenoemde gemeenten aan de laatstge
noemde gemeenten een bedrag uit, gelijk aan 
negen twaalfde gedeelten van het ingevolge 
het derde lid berekende bedrag per inwoner. 

18. I. Aan de vergroote gemeente Rotter
dam wordt ten laste van het gemeentefonds 
over het uitkeeringstijdvak 1942/1943 een 
uitkeering _gedaan ten bedrage van 2/10 van 
het versch1l tusschen de som der uitkeerin
gen, welke de gemeenten Rotterdam, Over
schie, Schiebroek, Hillegersberg en IJssel
monde volgens a~tikel 3, letter b (oud). der 
wet van 15 Juli 1929, Staatsblad no. 388, 
sedert gewijzigd, over het uitkeeringstijdvak 
1934/1935 hebben genoten en de som van de 
voor die gemeenten vastgestelde uitkeeringen 
volgens artikel 3, letter c, dier wet over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936, en vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig de 
volgende formule: 

( 2a X c) + I 2d X f) = x 
9b \ 9e . 

In deze formule stellen voor: 
de letters a en d: het aantal inwoners der 

gemeente Cape/le aan den IJssel, onderschei
denlijk der gemeente Kethel en Spaland, dat 
op 31 December 1940 gevestigd was in het 
gebied, dat ingevolge deze beschikking naar 
de gemeente Rotterdam is overgegaan. 

de letters b en e: het aantal inwoners der 
gemeente Cape/le aan den IJssel, onder
scheidenlijk der gemeente Kethel en Spa/and 
op 31 December 1940; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de 
gemeente Cape/le aan den IJssel, onderschei
denlijk der gemeente Kethel en Spaland, over 
het tijdvak 1935/1936; 
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de letter x: het bedrag, bedoeld in het eerste 
lid .. 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 zal 
een uitkeering worden gedaan, gelijk aan 
1/10 van het in het eerste lid bedoelde ver
schil, vermeerderd met 1/2x. 

2. Het bedrag, hetwelk krachtens het be
paalde in het eerste lid aan de gemeente 
Rotterdam wordt uitgekeerd, wordt aange
merkt als garantie-uitkeering in den zin der 
wet van 4 Maart 1935 , Staatsblad n°. 74. 

3. Het bedrag van de garantie-uitkeering 
als bedoeld in artikel II van de wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74 voor de ge
meente Capelle aan den Ijssel wordt voor 
het uitkeeringstijdvak 1942/ 1943 verminderd 
met een gedeelte als wordt voorgesteld door 

het ~nderdeel * ~ c van de in het eerste lid 

bedoelde formule, en voor het uitkeerings
tijdvak 1943/1944 met de helft daarvan. 

4. De garantie-uitkeering voor de ver
groote gemeente Schiedam over het uitkee
ringstijdvak 1942/ 1943 wordt vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig de 
formule : 

I 2a X c) + (2d X t) + (2~ X j) = x. 
9 b 9e 91 

In deze formule stellen voor: 
de letters a, d en h : het aantal inwoners 

onderscheidenlijk der gemeenten Kethel en 
Spa/and, Vlaardinger-Ambacht en Vlaar
dingen, dat op 31 December 1940 gevestigd 
was in het gebied, dat ingevolge deze be
schikking naar de gemeente Schiedam is over
gegaan; 

de letters b, e en i : het aantal inwoners 
onderscheidenlijk der gemeenten Kethel en 
Spa/and, V/aardinger-Ambacht en Vlaar
dingen, op 31 December 1940; 

de letters c, fen j: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, onder
scheidenlijk voor de gemeenten Kethe/ en 
Spa/and, Vlaardinger-Ambacht en V[aar
dingen, over het tijdvak 1935/1936 ; 

de letter x: het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid . 

Over het uitkeeringstijdvak, 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering voor de vergroote gemeente Schie
dam wordt verhoogd, gesteld op de helft van 
het bedrag, voorgesteld door de letter x. 

5. Het bedrag van de garantie-uitkeering, 
als bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad n°. 74, voor de gemeente 
Vlaardingen wordt voor het uitkeeringstijd
vak van 1\)42/1943 verminderd met een ge
deelte , als wordt voorgesteld door het onder-

deel (:7 X j) van de in het vierde lid be
doelde formule en voor het uitkeeringstijdvak 
1943/1944 met de helft daarvan . 

6. De garantie-uitkeering voor de ver
groote gemeente Vlaardingen, over het tijd
vak 1942/1943, zooals deze is verminderd 
krachtens het bepaalde in het vorige lid, 
wordt vermeerderd met een bedrag berekend 
overeenkomstig de formule : 

G~ x c) + (:~ x r) = x. 
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In deze formule stellen voor: 
de letters a en d : het aantal inwoners der 

gemeente Kethe/ en Spa/and, onderscheiden
lijk der gemeente Vlaardinger-Ambacht, dat 
op 31 December 1940 gevestigd was in het 
gebied, dat ingevolge deze beschikking naar 
de gemeente Vlaardingen is overgegaan; 

de letters b en e: het aantal inwoners onder
scheidenlijk der gemeenten Kethe/ en Spa/and 
en V/aardinger-Ambacht, op 31 December 
1940; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsb/ad n°. 74, onder
scheidenlijk voor de gemeenten Kethel en 
Spa/and en Vlaardinger-Ambacht, over het 
tijdvak 1935/ 1936; 

de letter x : het bedrag, bedoeld in de 
eerste zinsnede van dit lid. . 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering voor de vergroote gemeente V/aar
dingen wordt verhoogd, gesteld op de helft 
van het bedrag, voorgesteld door de letter x . 

7. De garantie-uitkeering voor de ver
groote gemeente Schipluiden over het uit
keeringstijdvak 1942/ 1943 wordt vermeerderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig de 
formule: 

2a 
9b X c = x. 

In deze formule stelt voor : 
de letter a: het aantal inwoners der ge

meente Vlaardinger-Ambacht, dat op 3 1 
DecE:mber 1940 gevestigd was in het gebied, 
dat mgevolge deze beschikking naar de ge
meente Schipluiden is overgegaan: 

de letter b : het aantal inwoners der ge
meente Vlaardinger-Ambacht op 31 Decem
ber 1940; 

de letter c: het bedrag der garantie-uit
keering, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart 1935, Staatsblad n°. 74, voor de ge
meente Vlaardinger-Ambacht, over het tijd
vak 1935/1936: 

de letter x : het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid. 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/44 wordt 
het bedrag, waarmede de garantie-uitkeering 
voor de vergroote gemeente Schipluiden 
wordt verhoogd, gesteld op de helft van het 
bedrag, voorgesteld door de letter x. 

19. 1. De gemeente, waarvan gebied 
wordt afgescheiden, draagt , voor zoover de 
door haar krachtens de haar bij het derde lid 
van artikel 4 van deze beschikking verleende 
bevoegdheid geheven belastingen, over het 
op het tijdstip van de grenswijziging nog 
loopende belastingjaar, betrekking hebben 
op het afgescheiden gebied, aan de gemeente 
waaraan dit gebied wordt toegevoegd, zoo~ 
veel twaalfde gedeelten, van de uit deze be
lastingen verkregen opbrengst over als er 
na het tijdstip van de grenswijziging maan
den in het belastingjaar overblijven. 

2. De uitkeeringen, bedoeld in artikel 
296 der gemeentewet, die bedoeld in de ar
tikelen 4 en 5 der wet van 4 Maart 1935 
~taatsb/ad n°. 76, sedert gewijzigd, en die 
mgevolge het besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken, dd. 26 
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Juli 1940 Verordeningenblad 1940, n°. 84, 
betrekking hebbende op het van een ge
meente afgescheiden gebied, over het op het 
tijdstip , van de grenswijziging loopend be
lastingjaar of uitkeeringstijdvak, worden 
gedaan aan de gemeente, waaraan het gebied 
wordt toegevoegd, voor zooveel twaalfde ge
deelten, als er na het tijdstip van de grens
wijziging maanden in het belastingjaar of 
uitkeeringstijdvak overblijven. 

20. I. Indien de raad van de gemeente 
Capelle aan den l]ssel v66r I October 1941 
daartoe aan Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland het. verzoek doet, beslist dit college, 
of er aanleiding bestaat, dat in verband met 
deze grenswijziging, door de gemeente Rotter
dam aan de eerst genoemde gemeente een 
geldelijke uitkeering wordt gedaan. Gedepu
teerde Staten houden daarbij rekening met 
alle omstandigheden, welke de aanpassing 
van de betrokken gemeenten aan den nieuwen 
toestand kunnen beinvloeden . 

Het bedrag en de wijze van betalen worden 
bepaald door Gedeputeerde Staten. 

2. Deze uitkeering, welke ten hoogste ge
durende 10 achtereenvolgende jaren ver
schuldigd zal zijn, bestaat uit de betaling van 
een telkenjare Jager bedrag. 

Gedeputeerde Staten kunnen de uitkeering 
en het jaarlijks verschuldigde bedrag na ver
loop van vi,f jaren opnieuw vaststellen, in
dien blijkt , dat de gemeente Capelle aan den 
Ijssel zich binnen den gestelden termijn aan 
de veranderde omstandigheden kan aan
passen . 

3 . De besluiten van Gedeputeerde Staten 
overeenkomstig de voorgaande leden be
hoeven de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken. 

21 . 1. Te rekenen van I Augustus 1941 
gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen der krachtens deze beschikking 
opgeheven gemeenten over op de gemeente, 
waarvan haar gebied dee! gaat uitmaken, 
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Te rekenen van dienzelfden datum 
gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen van een gemeente, waarvan 
krachtens deze beschikking gebied wordt af
gescheiden, of van een gemeente, welker ge
bied over verschillende gemeenten wordt 
verdeeld, betrekking hebbende op of gelegen 
in het aan een andere gemeente toegevoegd 
gebied, over op laatstbedoelde gemeente, 
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

3. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

22. 1. Alie kadastrale en and ere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied 
dat krachtens deze beschikking naar een 
andere gemeente overgaat, worden overge
dragen aan de gemeente of gemeenten, waar
aan de gebieden worden toegevoegd, dan we! 
in overeenstemming gebracht met artikel 1 
van deze beschikking. 

De registers van den burgerlijken stand 
van de gemeenten Kethel en Spa/and en 
Vlaardinger-Ambacht, alsmede andere on-
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splitsbare stukken dezer gemeenten worden 
overgedragen onderscheidenlijk aan de ge
meenten Schiedam en Vlaardingen. 

2. De besturen van de krachtens deze be
schikking gewijzigde gemeenten hebben na 
ingang der grenswijziging wederkeerig het 
recht te alien tijde kosteloos inzage te nemen 
van elkanders gemeente-archieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en antler 
voor zoover betreft het gebied hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun 
gemeente is toegevoegd . 

23. 1. De besturen der gemeenten Hille
gersberg, Ouerschie, Schiebroek en I]ssel
monde zenden op 31 Juli 1941 aan het be
stuur der gemeente Rotterdam de bevolkings
registers hunner gemeente. 

2. De besturen der gemeenten Kethel en 
Spa/and en Vlaardinger-Ambacht , welker ge
bieden over meer dan een gemeente worden 
verdeeld , zenden op 31 Juli 1941 het dee! 
van het tot het bevolkingsregister behooren
de .persoonsregister, hetwelk betrekking 
heeft op de personen, welke op dien datum 
gevestigd zijn in de overgaande gebieden, 
aan de besturen der gemeenten, waaraan de 
bedoelde gebieden worden toegevoegd. 

3. De besturen der gemeenten Baren
drecht , Capelle aan den [Jssel en R ozenburg, 
waarvan krachtens deze beschikking gebied 
wordt afgescheiden, zenden v66r 15 Augus
tus 1941 aan het bestuur der gemeente Rot
terdam, na daarvan afschrift te hebben ge
houden, de deelen van de tot de bevolkings
registers dier gemeenten behoorende per
soonsregisters, welke betrekking hebben op 
de personen, welke op 31 Juli 1941 gevestigd 
zijn in de overgaande gebieden. 

24. I. De in een krachtens deze beschik
king opgeheven gemeente geldende kiezers
lijst wordt toegevoegd aan die van de ge
meente, of, met inachtneming van de in de 
overgaande gebieden wonende kiezers, aan 
die van de gemeenten, waarvan de opge
heven gemeente dee! gaat uitmaken . 

2. Het bestuur eener gemeente, waarvan 
krachtens deze beschikking gebied wordt af
gescheiden, zendt v66r I September 1941 
aan het bestuur der gemeente, waaraan het 
gebied wordt toegevoegd, een uittreksel uit 
de voor eerst genoemde gemeente op 31 Juli 
1941 van kracht zijnde kiezerslijst, waarop 
voorkomen de namen der personen, die op 
dien datum gevestigd waren in het over
gaande gebied. Dit uittreksel wordt door het 
bestuur der gemeente, waaraan het gebied 
wordt toegevoegd, voor zooveel noodig 1an
gevuld met de verandering van de aanduiding 
der woonplaats van elken kiezer na den 
datum van overgang en met vermelding van 
het stemdistrict, waartoe hij dientengevolge 
behoort. 

3. Samengevoegd met de in de gemeente, 
waaraan het gebied wordt toegevoegd, op 
31 Juli 1941 van kracht zijnde kiezerslijst 
vormen de volgens het eerste lid toegevoegde 
lijsten of de uittreksels, bedoeld in het tweede 
lid , de kiezerslijst voor de vergroote gemeen
te, totdat zij overeenkomstig de kieswet door 
een nieuwe lijst zijn vervangen. 

4. In de gemeente, waarvan gebied wordt 
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afgescheiden, vormt de op 31 Juli 1941 van 
kracht zijnde kiezerslijst, nadat hiervan ge
schrapt zijn de namen der personen, voor
komende op bet uittreksel, bedoeld in bet 
tweede lid, de kiezerslijst voor deze ge
meente, totdat zij overeenkomstig de kieswet 
door een nieuwe lijst is vervangen. 

25. I . De in een krachtens deze beschik
king naar een andere gemeente overgaand ge
bied wonende personen, die-tijdens of na den 
overgang werkloos zijn of worden, zullen on
middellijk opgenomen worden in de steun
regeling van de gemeente, waarbij bet gebied 
wordt gevoegd, of aldaar tot de werkver
schaffing worden toegelaten, indien en voor 
zoover zij daarvoor op grond van de regelen, 
welke in de laatstbedoelde gemeente gelden, 
in aanmerking komen. Ten aanzien van de 
vestigingsvoorschriften blijft te hunnen op
zichte de regeling van kracht, welke in de 
gemeente, waarin zij gevestigd waren, geldt . 

2. Het verleenen van steun en bet te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secre
taris-Generaal van bet Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

26. I. De kosten van verpleging van 
arme krankzinnigen, welke overeenkomstig 
artikel 39 der Armenwet worden voldaan uit 
de kas eener gemeente, welker gebied over
eenkomstig deze beschikking geheel of ge
deeltelijk naar een andere gemeente over
gaat, komen, voor zoover die krankzinnigen, 
ten tijde dat de rechterlijke machtiging om 
hen in een gesticht te plaatsen werd aange
vraagd, woonplaats, in den zin van bet Bur
gerlijk Wetboek, hadden in bet overgaande 
gebied, van I Augustus 1941 af voor rekening 
dier andere gemeente. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin en tweede 
lid , en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover bet betreft de verzorging van armen, 
die zich bevonden, ten tijde van de opneming, 
in een inrichting, hoofdverblijf hadden in bet 
gebied, dat krachtens deze beschikking naar 
een andere gemeente overgaat. 

27. r. Tot I Januari 1945 is de bepaling 
van artikel 3, tweede lid , der Drankwet 
(Staatsb[ad 1931, n°. 476), niet van toepassing 
op de aan de gemeenten Rotterdam, Schiedam 
en V[aardingen toe te voegen gebieden, waar 
bedoelde bepaling ook thans niet geldt . 

2. Voor zoover niet met ingang van 
I Januari 1945 ten aanzien van de in bet 
vorige lid bedoelde gebieden, geheel of ge
deeltelijk toepassing wordt gegeven aan ar
tikel 21 van voornoemde wet, vindt voor die 
gebieden of voor die deelen daarvan, welke 
alsdan niet van de werking van artikel 3, 
tweede lid, dier wet worden uitgezonderd, 
bet bepaalde in artikel 22 dier wet overeen
komstige toepassing . 

3. Met afwijking van bet bepaalde in ar
tikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
van voornoemde wet, kan voor de gemeenten 
R otterdam, Schiedam , Vlaardingen, Schip
[uiden en Capelle aan den Ijssel, Barendrecht, 
en Rozenburg een besluit, als in die artikelen 
bedoeld, worden genomen voor I Januari 
1942. 
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4. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen .. T,7 en 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476). van een gemeente, welker ge
bied krachtens deze beschikking geheel of 
gedeeltelijk naar een andere gemeente over
gaat en die destijds op deze lijsten zijn ge
plaatst nadat op een hunnerzijds ingediend 
verzoek om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A, voor een of meer localiteiten, ge
legen in bet betrokken gebied, een afwijzende 
beschikking was genomen, uitsluitend op 
grond, dat bet vastgestelde maximum der 
vergunningen, onderscheidenlijk verloven A, 
was bereikt, worden, indien belanghebbenden 
v66r 15 September 1941 een daartoe strek
kend verzoek richten tot burgemeester en 
wethouders der gemeente , waaraan bet ge
bied, waarin bet lokaal (de lokalen) gelegen 
is (zijn). wordt toegevoegd, overgeschreven 
op de overeenkomstige lijsten van de laatst
bedoelde gemeente. 

5. De volgorde, waarin de plaatsing op de 
lijsten van de gemeente, waaraan bet gebied 
wordt toegevoegd, zal geschieden, wordt be
paald naar de dagen, waarop de verzoeken 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof ·A , 
zoowel van hen, die op deze lijsten worden 
overgeschreven , als van hen, die reeds op deze 
lijsten zijn geplaatst, bij bet betrokken ge
meentebestuur inkwamen, met dien ver
stande, dat , voor zoover verzoeken op den
zelfden dag inkwamen, de in leeftijd oudere 
verzoeker voorgaat en dat bij gelijken ouder
dom bet lot beslist . 

6. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in bet vierde lid, is ingekomen, 
geven burgemeester en wethouders van de 
gemeente, waaraan bet gebied , waarin bet 
lokaal (de Iokalen) gelegen is (zijn) , wordt 
toegevoegd , daarvan kennis aan burgemees
ter en wethouders der gemeente, waarvan 
dit gebied is afgescheiden. Deze schrappen 
den naam van den verzoeker van de in bun 
gemeente geldende overeenkomstige lijst. 

28. r. Met ingang van I Augustus 1941 
vervalt in wetten en daarop gegronde voor
schriften de vermelding als gemeente van 
Hillegersberg, Kethel en Spaland, Overschie, 
Schiebroek, Vlaardinger-Ambacht en Ijssel
monde. 

2. Met ingang van dien datum worden in 
alle wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeenten Barendrecht , Capelle aan 
den Jjssel, Berke[ en Rodenrijs, Rotterdam, 
Rozenburg, Schiedam, Schipluiden en Vlaar
dingen verstaan de gemeenten, zooals zij 
krachtens deze beschikking zijn gewijzigd. 

29. Deze beschikking is niet van invloed 
op de op den datum dezer grenswijzigingen 
bij de arrondissementsrechtbanken te 's-Gra
venhage en Rotterdam en bij de kantongerech
ten te B rielle, Delft en Schiedam aanhangige 
zaken, noch op de zaken, waarin de dagvaar
ding of oproeping om voor die rechtbanken 
of die gerechten te verschijnen reeds is uit
gebracht . 

30. Ten aanzien van de instandhouding 
van die scholen, gevestigd in de krachtens 
deze beschikking naar een andere gemeente 
overgaande gebieden, worden deze gebieden 
geacht te zijn gelegen in een gemeente met 
gelijk inwonertal als de gemeente, waartoe 
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het betrokken gebied voor den ingang dezer 
grenswijzigingen behoorde. 

31. I. Voor zoover niet anders is bepaald, 
worden geschillen omtrent de toepassing 
van deze beschikking beslist door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord. 

2. Het geschil wordt door of namens de 
bevoegde macht van een der bij deze __ grens
wijziging betrokken gemeenten b1J den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken aanhangig ge
maakt. 

32. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Neder/andsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 24 Juli 1941. 
De Secretaris-Generaa/ van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet, no. 189) 
31 Juli 1941. BESLUIT van de Secretarissen

Generaal van de Departementen van 
Waterstaat en van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betref
fende aan schippers in de b innenvaart te 
stellen eischen van vakbekwaamheid. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald : .. 

Art. 1. Ten aanzien van nader aan te WIJ· 

zen categorieen van schepen, uitsluitend in 
de binnenvaart gebezigd, kan worden be
paald, dat slechts een gediplomeer.de schipper 
de verantwoordelijke leiding aan boord mag 
hebben. · 

2. De voor de uitvoering van artikel 1 
noodig'e bepalingen worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat vastgesteld en in de N ederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

3. Ingeval , buiten noodzaak, het bepaalde 
ingevolge artikel I niet wordt nagekomen, 
vinden de artikelen 18 en 19 van de Wet op 
de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsb/ad n°. 
456) overeenkomstige toepassing. ~e krach
tens dit besluit strafbaar gestelde fe1ten wor
den beschouwd als overtredingen. 

4. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1941. 
De Secretaris-Generaa/ 

van het Departement van Waterstaat , 
D. G. w. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 

en Cultuurbescherming, 
J . VAN DAM . 

(Stet. no. 152) 
6 Augustus 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, n°. 
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28037 B.B. (Bureau Staats- en Adminis
tratief Recht) , tot wijziging van zijn be
schikking van ro Juli 1941, n°. 24305 
B.B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht) , betreffende samenvoeging van 
de gemeenten Oudkarspel , N oord
Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek 
op Langendijk. 

Op grond van § 1 der Verordening Nn. 
79/ 1940 van den R ijkscom~issaris voo~ het 
bezette Nederlandsche geb1ed bepaal 1k : 

In de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van ro Juli 1941, n°. 24305 
B .B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht) , betreffende samenvoeging van de ge
meenten Oudkarspel, Noord-Scharwoude, 
Zuid-Scharwoude en Broek op Langendijk, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

r) Het tweede lid van artikel 8 wordt ge
lezen : 

2. Gedurende den tijd, dat de burge
meester-secretaris van de gemeente Oud
karspe/, de burgemeester van de gemeenten 
Zuid-Scharwoude en N oord-Scharwoude en de 
secretaris van de gemeente N oord-S char
woude wachtgeld genieten krachtens art. S 
van deze beschikking, zal de nieuwe gemeente 
Langedijk van het Rijk jaarlijks een bij
drage in die wachtgelden ontvangen en we) 
in dezelfde verhouding, als waarin de voor de 
gemeenten Oudkarspe[, Zuid-Scharwoude en 
Noord-Scharwoude voor het uitkeeringstijd
vak 1940/ 1941 vastgestelde uitkeering, inge
volge art. 3, onder b, juncto art. 9, der wet 
van IS Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), staat 
tot de door bovenbedoelde functionarissen 
laatstelijk v66r r Augustus 1941 genoten 
jaarwedden. 

2) In het eerste lid van artikel 11 wordt 
,,3/ 10" vervangen door: 2/ 10. .. . 

Deze beschikking wordt geacht te z13n m 
werking getreden met ingang van den dag, 
waarop de beschikking van 10 Juli 1941, 
n°. 24305 B.B. (Bureau Staats- en Adminis
tratief Recht) , in werking is getreden. 

's-Gravenhage, 6 Augustus 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 156) 
13 Augustus 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
i.andbouw en Visscherij, N°. 24643, be
treffende Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd. (Crisis-Akker
bouwbes/uit.) 

De Secret aris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en V isscherij ; 

Gelet op het Crisis-Akkerbouwbesluit 193,i 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening N° . 3/ 1940 van den R ijkscom
missaris voor het bezet te Nederlandsche ge
bied ; 

Heeft goedgevonden : 
de artikelen 9 en 10 van het Crisis-Akker

bouwbesluit 1934 in te trekken. 
's-Gravenhage, 13 Augustus 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H . M. HIRSCHFELD. 
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(Stet . no. 21) 
18 Augustus 1941. UITVOERINGSBE

SLUIT van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, regelende de aanvulling van 
het personeel der beroepsbrandweren. 

Op grond van het bepaalde bij artikel 4, 
onder 3, van het Besluit Brandweerwezen en 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening n°. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge- · 
bied wordt bepaald: 

Art. 1. In de behoefte aan personeel bij 
de beroepsbrandweren, zoowel in de officiers
rangen als in de lagere rangen , wordt voor
zien met inachtneming van de volgende be
palingen. 

2. (r) Voor aanstelling in tijdelijken dienst 
als adspirant-officier komen in aanmerking 
zij, die : 
· r. de Nederlandsche nationaliteit bezitten; 

2. van een onbesproken levensgedrag zijn 
blijkens een verklaring van den burgemeester 
der gemeente, in welker bevolkingsregister 
de gegadigde is ingeschreven, alsook, indien 
deze bij de voormalige Nederlandsche weer
macht heeft gediend, uit een uittreksel uit de 
strafregisters; 

3. lichamelijk geschikt zijn blijkens een 
ambtelijke medische verklaring, met dien 
verstande, dat personen, die een bril dragen, 
niet in aanmerking komen; 

4. blootsvoets een lengte van ten minste 
r.65 meter hebben ; 
· 5. een leeftijd tusschen de twintig en zes 

en twintig jaar hebben; 
6. in het bezit zijn van een diploma van 

civiel, bouwkundig of werktuigkundig inge
nieur, verkregen aan de Technische Hooge
school te Delft, dan we! van een eindgetuig
schrift van een krachtens de Nijverheids
onderwijswet van R ijkswege gesubsidieerde 
middelbaar technische dagschool (afdeeling 
bouwkunde, werktuigbouw of electrotech
niek) of van een daarmede gelijk te stellen 
diploma van een andere onderwijsinrichting. 

(2) Onverminderd het bepaalde in het 
vorige lid en in artikel 4 kunnen onderoffi
cieren en manschappen, die voldoende alge
meene ontwikkeling bezitten, op grond van 
bijzondere prestaties en capaciteiten, na het 
afleggen van nader door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken vast te stellen examens en na 
verkregen machtiging van dien Secretaris
Generaal, tot de officiersloopbaan worden 
toegelaten. 

3. Voor aanstelling in tijdelijken dienst als 
adspirant-onderofficier en brandwacht in 
opleiding komen in aanmerking zij, die : 

r. de Nederlandsche nationaliteit bezitten; 
2. van een onbesproken levensgedrag zijn 

blijkens een verklaring van den burgemeester 
der gemeente, in welker bevolkingsregister 
de gegadigde is ingeschreven, alsook. indien 
deze bij de voormalige Nederlandsche weer
macht heeft gediend, uit een uittreksel uit de 
strafregisters; 

3. lichamelijk geschikt zijn blijkens een 
ambtelijke medische verklaring, met dien 
verstande, dat personen, die een bril dragen, 
niet in aanmerking komen; 
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4. blootsvoets een lengte van ten minste 
1.65 meter hebben; 

5. een leeftijd tusschen de twintig en 
dertig jaar hebben; 

6. het zesde leerjaar van een school voor 
gewoon lager onderwijs met goeden uitslag 
hebben doorloopen en ten blijke daarvan 
voldoen aan de volgende exameneischen: 

a. het uitvoeren van de hoofdbewerkingen 
van heele en gebroken getallen (gewone en 
decimale breuken) ; 

b. het maken van een opstel zonder zin
storende fouten; 

7. een grondige bekwaamheid hebben in 
een der vakken, die bij de brandweer worden 
uitgeoefend (auto-bankwerker, auto-mon
teur, timmerman, schilder, metselaar, elec
tricien, schoenmaker, enz.). zoo noodig blij 
kende uit het maken van een proefwerkstuk 
en een eenvoudige schets. 

4. (r) In bepaalde gevallen kan de burge
meester, onder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, met betrekking tot de 
aanstelling in tijdelijken dienst van adspirant
officieren, onderofficieren en brandwachten 
in opleiding nadere eischen stellen. 

(2) Indien zij voldoen aan de eischen, be
doeld in de artikelen 2 en 3 en in het vorige 
lid, hebben den voorrang: 

a. leden van brandweren, niet zijnde be
roepsbrandweren ; 

b. oud-militairen, in het bijzonder indien 
zij een rang of graad bij de voormalige Ne
derlandsche Weermacht hebben bekleed. 

(3) Met betrekking tot de voorziening in 
de behoefte aan personeel bij in oprichting 
zijnde beroepsbrandweren kan, onder goed
keuring van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 
van de leeftijdsgrenzen , bedoeld in de artike
len 2 en 3, worden afgeweken. 

5. (r) De aanstelling in tijdelijken dienst 
geschiedt met een proeftijd van twee jaren. 

(2) Bij gebleken ongeschiktheid, bij ernsti
ge vergrijpen tegen de discipline en indien 
onjuiste mededeelingen omtrent den eigen 
persoon zijn verstrekt, kan te alien tijde op 
staanden voet ontslag worden verleend . 

6. (r) Na den proeftijd kunnen de adspi
rant-officieren, -onderofficieren en brand
wachten in opleiding bij gebleken geschikt
heid in vasten dienst worden aangesteld, 
indien zij: 

r . het voor den desbetreffenden rang vast
gestelde brandweerdiploma behaald hebben; 

2. in het bezit zijn van een diploma voor 
eerste hulp bij ongelukken, dat door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken als zoodanig is 
vastgesteld of erkend 

3. met goed gevolg hebben afgelegd de 
proef, bedoeld in artikel 80 v,an het Motor
en Rijwielreglement; 

4. hebben voldaan aan nader vast te stel
Jen vaardigheidseischen op het gebied van 
lichamelijke oefening en sport . 

(2) In bepaalde gevallen kan de burge
meester, onder goedkeuring van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zak en, nadere eischen stellen. 

(3) Met betrekking tot de aanstelling in 
vasten dienst van hen, die bij het in werking 
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treden van dit besluit reeds in tijdelijken 
dienst bij de beroepsbrandweren werkzaam 
zijn, kunnen, onder' goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, de voorwaarden, 
waarop de tijdelijke aanstelling is geschied, 
gehandhaafd blijven. 

7. De sollicitatie voor de beroepsbrand
weren geschiedt door het indienen van een 
eigenhandig geschreven brief bij den burge
meester, waarbij moeten warden overge!egd: 

I. een door den gegadigde eigenhanclig 
opgestelde levensbeschrijving; 

2. een ingevulcle vragenlijst - bij de 
bureaux der beroepsbrandweren verkrijg
baar -, waaruit de verschillende bijzonder
heden van den gegadigde blijken. 

8. (1) Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag zijner plaatsing in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

(2) Het wordt aangehaald als , Uitvoe
ringsbesluit aanvulling personeel beroeps
brandweren". 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Depaftement v. Binnenlandsche Zaken , 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 160) 
19 Augustus 1941. EERSTE BESCHIK

KING ter uitvoering van de achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (aanpas
sing van de Gemeentewet). 

Op grond van artikel 31 van de achtste 
Verordening van den Rijkscommi~saris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, hierna te noemen de Ver
ordening, en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Bepalingen betreffendc den burgemeesfrr . 

Art . 1. Met betrekking tot de toepassing 
van de gemeentewet gelden de hiernavolgende 
bepalingen. 

2. (1) Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3 der Verordening treedt de burge
meester in de plaats van de organen, welker 
werkzaamheden rusten. 

(2) Bij hem berust het bestuur der ge
meente. Zoo dikwij ls de gemeentewet den ge
meentebesturen rechten toekent of verplich
tingen oplegt, t-reedt ·de burgemeester op. 

(3) Indien ingevolge de gemeentewet voor 
de totstandkoming of de handhaving van 
een rechtsgeldig besluit van den raad, van 
burgemeester en wethouders of van den bur
gemeester medewerking in eenigerlei vorm 
van een der andere organen -der gemeente is 
vereischt, blijft het desbetreffend voorschrift 
buiten toepassing. 

3. (1) De burgemeester regelt bij een ter 
openbare kennis te brengen besluit het aan 
de wethouders toegewezen arbeidsgebied. 
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(2) Onverminderd het bepaalde in het 
vorig lid , kan de burgemeester bij een ter 
openbare kennis te breogen besluit een of 
meer ambtenaren, belasten met zijn vertegen
woordiging in bepaalde aangelegenheden, 
zoomede met die van de wethouders binnen 
het hun toegewezen arbeidsgebied. 

(3) Het bepaalde in de artikele'1 75, 
tweede lid , 85, 211 en 301 dergemeentewet 
blijft buiten toepassing. 

4. (1) Alie stukken, die van den burge
meester uitgaan ter waarneming van de taak 
van den raad of van burgemeester en wet
houders, worden mede-onderteekend door 
den secretaris of, indien de burgemeester 
tevens met de taak van secretaris is belast, 
door een der wethouders. 

(2) Het bepaalde in het vorig lid is mede 
van toepassing ten aanzien van de in artikel 
261 der gemeentewet bedoelde bevelschriften . 

5. Het ontslag, bedoeld in artikel 2, derde 
lid , der gemeentewet, geschiedt door het toe
zichthoudend orgaan. 

6. Het bepaalde in artikel 220, derde, 
vierde en vijfde lid, der gemeentewet wordt 
geacht te luiden: 

,, De voorschriften vervallen, zoo zij niet 
binnen acht dagen na hun vaststelling door 
het toezichthoudend orgaan zijn bekrach
tigd". 

AFDEELING II. 

B epalingen betreffende de wethouders. 

7. (1) De bepalingen van de gemeente
wet bet reffende de wethouders en de samen
stelling en werkwijze van het college van 
burgemeester en wethouders vinden, voor 
zoover in de Verordening of in deze beschik
king niet anders wordt bepaald, geen toe
passing ten aanzien van de in artikel 4 der 
Verordening bedoelde wethouders. 

(2) Het bepaalde in artikelen 23 , 26 en 
240, onder a, der gemeentewet vindt mede
toepassing ten aanzien van de in artikel 4 
der Verordening bedoelde wethouders. 

8. Ten aanzien van de in artikel 4 der 
Verordening bedoelde wethouders blijft ar-
tikel 3, eerste lid , onder e, der Pensioenwet 
1922 buiten toepassing. 

9. (1) Bij het aanvaarden hunner betrek
king wordt door de wethouders in handen 
van den burgemeester de volgende eed of be-
Jofte afgelegd : 

,,Ik zweer (beloof), dat ik het in het be
zette Nederlandsche gebied geldende recht 
getrouw zal toepassen en naleven, en dat ik 
als wethouder de belangen der gemeente 
. . .... . met al mijn vermogen zal voorstaan 
en bevorderen. Zoo waarlijk helpe mij God 
almachtig! (Dat beloof ik !)". 

(2) Zij warden hiertoe niet toegelaten dan 
na in handen van den burgemeester den vol
genden eed (verklaring en belofte) van zui
ve ring te hebben afgelegd : 

,,lk zweer (verklaar). dat ik, om tot wet
ho uder te worden benoemd, directelijk of in
d ;•ectelijk, aan geen persoon, onder wat naam 
of voorwendsel oak, eenige giften of gaven 
beloofd of gegeven heb. 

Ik zweer {beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
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geschenken aannemen zaJ .. directelijk of in
directelijk. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik !) ". 

AFDEELING III. 

Bepalingen betreffende de raadslieden en .de 
vergaderingen der raadslieden. 

De bepalingen v~n de gemeentewet be
treffende de Jeden en de samenstelling en 
werkw~ze van den raad vinden, voor zoover 
in de Verordening of in deze beschikking niet 
anders wordt bepaald, geen toepassing ten 
aanzien van de in de artikelen 7 en 13 der 
Verordening bedoelde raadslieden en ver
gaderingen. 

11. (1) Indien in verband met het be
paalde in artikel 7 , tweede lid, der Verorde
ning ten gevolge van uitbreiding van het 
inwonertal der gemeente vermeerdering van 
het getal der raadslieden noodig is, gaat de 
burgemeester daartoe onverwijld over. 

(2) Is vermindering noodig, dan treedt 
deze in met de eerstvolgende openvallende 
plaats. 

(3) Voor de toepassing van de Verorde
ning wordt de bevolking eener gemeente ge
acht te bestaan uit het aantal inwoners, 
overeenkomstig de laatstelijk door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 
gegevens betreffende de bevolkingscijfers. 

(4) Onder ingezetenen der gemeente wor
den in de Verordening verstaan zij, die in het 
bevolkingsregister der gemeente zijn opge
nomen. 

12. (1) Bij het aanvaarden hunner be
trekking wordt door de raadslieden in han
den van den burgemeester de volgende eed 
of belofte afgelegd: 

,.Ik zweer (beloof), dat ik het in het be
zette Nederlandsche gebied geldende recht 
getrouw :ial toepassen en naleven en dat ik 
als raadsman der gemeente de belangen der 
gemeente . ..... met al mijn vermogen zal 
voorstaan en bevorderen. Zoo waarlijk helpe 
mij God almachtig ! (Dat beloof ik !) ". 

(2) Zij worden hiertoe niet toegelaten dan 
na in handen van den burgemeester den vol
genden eed (verklaring en belofte) van zui
vering te hebben afgelegd: 

,.Ik zweer (verklaar). dat ik, om tot raads
man der gemeente te worden benoemd, 
directelijk of indirectelijk, aan geen persoon, 
onde-r wat naam of voorwendsel ook, eenige 
giften of gaven beloofd of gegeven heb. 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig l 
(Dat verklaar en beloof ik !)". 
13. (1) Het toezichthoudend orgaan, den 

burgemeester gehoord, bepaalt of en tot 
welk bedrag de raadslieden cer gemeente 
presentiegeld voor het bijwonen van de ver
gaderingen genieten. 

(2) Het bepaalde in artikel 240, onder b, 
der gemeentewet vindt overeenkomstige toe
passing, indien het toezichthoudend orgaan 
van de in het vorig lid bedoelde bevoegdheid 
gebruik maakt. 
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14. (1) De burgemeester is voorzitter van 
de vergadering der raadslieden. Hij zorgt 
voor de handhaving der orde in die ver
gadering. 

(2\ Wanneer in een vergadering der raads
lieden de orde op eenigerlei wijze door de 
toehoorders wordt verstoord, is de burmees
ter bevoegd hen, die dit doen, of alle toe
hoarders te doen vert~ekken. 

(3) De burgemeester kan een raadsman 
der gemeente, die door zi_i n gedragingen een 
geregelden ga.1g van zaken belemmert, den 
toegang tot de vergaderingen ontzeggen. Bij 
weigerachtigheid de vergadering onmiddel
lijk te verlaten, doet de burgemeester hem 
verwijderen. 

(4) Indien aan een raadsman de toegang 
tot de vergadering is ontzegd, wordt hi; van 
de presentielijst afgevoerd. · 

15. (1) De burgemeester bepaalt, dat 
een vergadering van raadslieden openbaar 
is, indien en voor zoover hun meening wordt 
gevraagd over onderwerpen, als bedoeld in 
artikel 50, eerste lid, der gemeentewet, als
mede over een voorgenomen wijziging van 
de grenzen der gemeente. 

(2) Heeft de burgemeester in de gevallen, 
bedoeld in het vorig lid, bezwaar tegen het 
houden van een openbare vergadering, oan 
beslist het toe;,ichthoudend orgaan. 

16. (1) Het reglement van orde voor de 
vergaderingen der raadslieden wordt door 
den burgemeester, onder goedkeuring van 
het toezichthoudend orgaan, vastgesteld . In 
dit reglement wordt onder meer geregeld de 
wijze, waarop de raadslieden ter vergadering 
warden opgeroepen. 

(2) De raadslieden onthouden zich van 
medewerking met betrekking tot de zaken, 
die hen, hun echtgenooten of hun bloed- of 
aanverwanten, tot den derden graad inge
sloten, persoonlijk aangaan of waarin zij als 
gelastigden zijn betrokken. 

AFDEELING IV 

Voorschriften betreffende de begrooting, de reke
ning en de controle op de gelden der gemeent f . 

17. (1) De begrooting der plaatselijke in
komsten en uitgaven wordt met de noodige 
inlichting en bescheiden jaarlijks, ten minste 
drie maanden v66r den aanvang van het 
jaar, waarvoor zij moet dienen, door den 
burgemeester aan de vergadering der raads
lieden aangeboden. 

(2) Zij wordt ten minste veertien dagen . 
v66rdat zij in de vergadering wordt behandeld 
op de secretarie der gemeente voor een ieder 
ter lezing nedergelegd en, hetzij in druk, 
hetzij in afschrift , tegen betaling der kosten, 
algemeen verkrijgbaar gesteld. 

(3) Van de nederlegging en verkrijgbaar
stelling geschiedt openbare kennisgeving. 

(4) Ten aanzien van de begrooting, be
doeld in artikel 253 der gemeentewet, vindt 
het in de vorige leden bepaalde overeenkom
stige toepassing. 

18. (1) Van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, niet behoorende tot een tak van 
dienst, ten aanzien van welken artikel 252 
der gemeentewet is toegepast, wordt door 
den burgemeester over elk dienstjaar ver
antwoording gedaan aan het toezichthoudend 
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orgaan, ender overlegging van de door den 
ontvanger volgens artikel 123 der Gemeente
wet aangeboden rekening, met de daarbij 
behoorende bescheiden en met vermelding 
van hetgeen de burgemeester in dit verband 
dienstig acht. 

(2) De rekening wordt, zoodra zij aan de 
vergadering der raadslieden is overgelegd, 
op de secretarie der gemeente voor een · ieder 
ter lezing nedergelegd en, hetzij in druk, het
zij in afschrift, tegen betaling der kosten, 
algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de neder
legging en verkrijgbaarstelling geschiedt 
openbare kennisgeving. 

(3) Het toezicht houdend orgaan onder
zoekt voormelde stukken en stelt het bedrag 
der inkomsten en uitgaven vast. 

(4) Met betrekking tot de baten en lasten 
van de t akken van dienst, ten aanzien van 
welke artikel 252 der gemeentewet is toege
past, vindt, met afwijking in zooverre van 
het bepaalde in a rtikel 265 der gemeentewet 
het in de vorige leden bepaalde overeenkom
stige toepassing, met dien verstande, dat de 
burgemeester bij het doen van verantwoor
ding mede over!egt een verslag van een onder
zoek naar de deugdelijkheid van de cijfers 
der rekening, ingesteld door een buiten den 
tak van dienst staanden deskundige, aan
gewezen bij de regelen, bedoeld in artikel 20, 
eersta lid. 

(5) Het bepaalde in de artikelen 255 tot 
en met 258 van de gemeentewet blijft buiten 
toepassing. De artikelen, 259 tot en met 264 
vinden te dezen overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat in het geval, bedoeld 
in artikel 263, het toezichthoudend orgaan 
bepaalt wie met de in het tweede lid van dat 
artikel bedoelde rechtsvervolging tot schade
vergoeding zal zijn belast. 

19. De burgemeester oefent de contr61e 
uit op het geldelijk beheer en de boekhouding 
van den ontvanger en de andere rekenplich
tige ambtenaren der gemeente. Indien en 
voor zoover die contr61e ingevolge een rege
ling, als bedoeld in artikel 20, aan anderen 
is opgedragen, houdt hij toezicht op de uit
oefening dier contr61e. 

20. (I) De burgemeester stelt regelen 
vast met betrekking tot de contr61e op het 
geldelijk beheer en de boekhouding van den 
ontvanger en de andere rekenplichtige amb
tenaren der gemeente. 

(2) Hij kan deze contr61e opdragen aan 
een of meer door hem daartoe aan te wijzen 
wethouders of aan een of meer bij de in het 
vorig lid bedoelde regelen aan te wijzen des
kundigen. 

(3) Indien de contr61e door den burge
meester zelf wordt uitgeoefend of deze is op
gedragen aan een of meer wethouders, doen 
zij zich bij de uitoefening van de contr61e 
bijstaan door een bij de in het eerste lid be
doelde regelen aan te wijzen deskundige . 

(4) De besluiten van den burgemeester, 
in dit artikel bedoeld, behoeven de goedkeu
ring van het toezichthoudend orgaan. De 
artikelen 230, 231, 232, 2.35, 236 en 237 der 
gemeentewet vinden overeenkomstige toe
passing. 

21. (I) De burgemeester kan, ook al 
oefent hij de in het vorige artikel bedoelde 
contr61e met zelf uit, het geldelijk beheer en 
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de boekhouding der in• het eerste lid van dat 
artikel genoemde ambtenaren te alien tijde 
aan een onderzoek onderwerpen. 

(2) Een gelijke bevoegdheid komt toe aan 
het toezichthoudend orgaan. 

22. (I) De contr61e, bedoeld in artikel 20, 
eerste lid, geschiedt ten minste eenmaal in 
elk kwartaal van het kalenderjaar. 

(2) Van de contr61e wordt een verslag op
gemaakt, dat wordt medegedeeld aan den 
burgemeester, voor zoover de contr61e inge
volge een regeling, als bedoeld in artikel 20, 
aan anderen is opgedragen, zoomede aan het 
toezichthoudend orgaan . 

(3) Het verslag wordt door den bij de 
contr6le betrokken ambtenaar mede-onder
teekend. Hij is bevoegd aan zijn onderteeke
ning een verklaring toe te voegen. 

(4) Indien de contr61e geschiedt door den 
burgemeester of een of meer wethouders, 
wordt het verslag eveneens doer den des
kundige mede-onderteekend. 

(5) Omtrent de inrichting van verslagen, 
als in dit artikel hedoeld, kan de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken voorschriften geven. 

23. (I) De kosten van de in artikel 20 
bedoelde contr6le warden aangemerkt als 
uitgaven, bedoeld in artikel 240 der gemeen
tewet. 

(2) De ontvanger en de andere rekenplich
tige ambtenaren der gemeente geven aan hen, 
die krachtens de artikelen 19, 20 en 2I tot 
het uitoefenen van cont r61e of het instellen 
van een onderzoek bevoegd zi_in, zoo dikwijls 
zij het vorderen, inzage van de kas , de boek
houding en de daarbij behoorende beschei
den en verstrekken bun a lle daaromtrent 
gevraagde inlichtingen. 

24. (I) Bij schorsing, ontslag of over
lijden van den ontvanger of van een antler 
rekenplichtig ambtenaar der gemeente war
den zijn kas en boekhouding door den bur
gemeester of door degenen, die daarvoor bij 
een regeling, als bedoled in artikel 20, zijn 
aangewezen, terstond opgenomen. 

(2) Van die opneming wordt een verslag 
opgemaakt, dat wordt medegedeeld aan den 
burgemeester, voor zoover deze niet zelf de 
opneming heeft verricht, zoomede aan het 
toezichthoudend orgaan. Het derde, vierde 
en vijfde lid van artikel 22 vinden overeen
komstige toepassing, het derde lid voor zoo
ver mogelijk. 

(3) Artikel 126 der gemeentewet blijft 
bu1ten toepassing. 

AFDEELING V. 

Bepalingen in zake de uitoefening van het toe
zicht met betrekking tot de gemeenten Amster

dam, Rotterdam en 's-Gravenhage. 

25. (I) Met betrekking tot de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 
treedt bij de toepassing van de bepalingen 
van de gemeentewet, welke goedkeuring of 
machtiging van Gedeputeerde Staten of den 
Commissaris der provincie eischen of aan 
dezen anderszins een toezichthoudende taak 
toekennen, de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 



hun plaats. De bepalingen van de gemeente
wet, welke de mogelijkheid openen ter zake 
van de desbetreffende besluiten van Gede
puteerde Staten of den Commissaris der pro
vincie beroep in te stellen blijven buiten 
toepassing. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid geldt 
mede ten aanzien van de toepassing van de 
artikelen 129-146 van de gemeentewet, 
voor zoover een der in het vorige lid genoem
de gemeenten is betrokken bij een regeling, 
als in artikel 129 der gemeentewet bedoeld . 

(3) Kennisgevingen en mededeelingen, 
welke het gemeentebestuur ingevolge de ge
meentewet moet doen aan Gedeputeerde 
Staten of den Commissaris der provincie, 
geschieden, voor wat de in het eerste lid ge
noemde gemeenten betreft, aan den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 

(4) In geval van toepassing ten aanzien 
van de in het eerste lid genoemde gemeenten 
wordt: 

1) de laatste zinsnede van artikel 200 der 
gemeentewet geacht te luiden: ., , tenzij dit 
inhoude, dat de verordening is of zal worden 
geschorst of vernietigd."; 

2) artikel 201 der gemeentewet geacht te 
Juiden: ,,lndien binnen drie maanden na den 
dagteekening van het aan het slot van artikel 
200 bedoeld bericht de verordening niet is 
geschorst of vernietigd, wordt zij afgekon
digd." ; 

3) het bepaalde in de artikelen 270 en 271 
der gemeentewet geacht te luiden: 

,,Dit besluit wordt binnen acht dagen, na
dat het is genomen, gezonden aan den Secre
taris-Generaal , van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. Zijn beslissing wordt 
bekendgemaakt binnen twee maanden, nadat 
het besluit hem is toegezonden. 

Hij kan de beslissing bij een, binnen dien 
tijd te nemen, met redenen te omkleeden 
besluit verdagen." 

AFDEELING VI. 

Ouerige bepalingen. 

26. Het bepaalde in artikel 140, derde lid, 
der gemeentewet wordt geacht te luiden: 
,,lndien de gemeenten in meer dan een pro
vincie liggen, geschiedt het in dit artikel be
paalde door een commissie, samengesteld 
uit de daartoe· door de Commissarissen der 
desbetreffende provincien aangewezen be
stuursraden." 

27. (1) Ten aanzien van gemeentelijke 
conmissies, aan welke een beslissende taak 
is opgedragen of welke uitsluitend bestaan 
uit raadsleden, is de burgemeester verplicht 
gebruik te maken van de bevoegdheid, be
doeld in artikel I, lid 3, der Verordening. 

(2) Binnen een maand na het in werking 
treden van de Verordening doet de burge
meester aan het toezichthoudend orgaan 
mededeeling van de in zijn gemeente bestaan
de gemeentelijke commissies, welke niet zijn 
opgeheven, onder vermelding van de aan die 
commissies toegekende taak en haar samen
stelling, zoomede van de redenen, waarom 
hij haar instandhouding wenschelijk acht. 
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AFDEELING VII. 
Slot- en ouergangsbepalingen. 

28. Ten aanzien van de wethouders, die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 
der Verordening voorloopig hun betrekking 
blijven uitoefenen, blijven de artikelen 23, 
25, 26, 95, eerste en tweede lid, 100, 101 en 
240, onder a, der gemeentewet gelden. 

29. (1) Deze beschikking, welke in de 
Nederlandsche Staatscourant zal worden ge
plaatst, treedt in werking met ingang van 
I September 1941. 

(2) Ten aanzien van de gemeente-reke
ningen . over dienstjaren, aan 1941 vooraf
gaande, blijft het bepaalde in de artikelen 
255 tot en met 260 en in artikel 265 der ge
meentewet van toepassing, met dien ver
stande, dat de Commissaris der provincie 
in de p!aats treedt van Gedeputeerde Staten. 

(3) Het recht van toezicht ten aanzien 
van besluiten van organen der gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, 
genomen v66r I September 1941, blijft uit
geoefend op den voet van de rechtsvoor
schriften, v66r dien datum geldende, met 
dien verstande, dat de Commissaris der pro
vincie in de plaats treedt van Gedeputeerde 
Staten. 

(4) Regelen, als bedoeld in art. 20, eerste 
lid, worden door den burgemeester voor de 
eerste maal vastgesteld v66r 1 Januari 1942. 
Zijn deze regelen niet v66r dien datum vast
gesteld, dan geschiedt de vaststelling door 
het toezichthoudend orgaan. 

's-Gravenhage, 19 Augustus 1941. 

De Secretaris-Generaal uan het 
Departement uan Binnenlandsche Zaken , 

FRED ERIKS. 

(Stet. no. 160) 
19 Augustus 1941. TWEEDE BESCHIK

KING ter uitvoering van de achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied (aanpas
sing van de provinciale wet). 

Op grond van artikel 31 van de achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, hierna te noemen de Ver
ordening, en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Bepalingen betreffende den Commissaris der 

prouincie. 
Art. 1. Met betrekking tot de toepassing 

van de provinciale wet gelden de hiernavol
gende bepalingen. 

2. (1) Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 16 der Verordening treedt de Com
missaris der provincie in de plaats van de 
organen, welker werkzaamheden rusten. 
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(2) Bij hem berust het bestuur der pro
vincie. Zoo dikwijls de provinciale wet het 
provinciaal bestuur rechten toekent of ver
plichtingen oplegt, treedt, onverminderd het 
bepaalde in artikel 17 der Verordening, uit
sluitend de Commissaris der procinvie op. 

(3) Indien ingevolge de provinciale wet 
voor de totstandkoming of de handhaving 
van een rechtsgeldig besluit van de Provin
ciale Staten, van Gedeputeerde Staten of van 
den Commissaris medewerking in eenigerlei 
vorm van een der andere organen is ver
eischt , blijft het desbetreffend voorschrift 
buiten toepassing. 

3. (I) De Commissaris der provincie re
gelt bij een ter openbare kennis te brengen 
besluit het aan de bestuursraden toegewezen 
arbeidsgebied. 

(2) Onverminderd het bepaalde in het 
vorig lid kan de Commissaris der provincie 
bij een ter openbare kennis te brengen be
sluit een of meer ambtenaren belasten met 
zijn vertegenwoordiging in bepaalde aange
legenheden, zoomede met die van de be
stuursraden binnen het hun toegewezen 
arbeidsgebied. 

(3) Het bepaalde in artikel 30, tweede 
lid, der provinciale wet blijft buiten toepas
sing, 

4. (I) Alle stukken, die van den Com
missaris der provincie uitgaan ter waarne
ming van de taak van de Provinciale Staten 
of van Gedeputeerde Staten, zoomede die 
van den Commissaris en de bestuursraden 
gemeenschappelijk uitgaan, worden door den 
griffier mede-onderteekend . 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is mede 
van toepassing ten aanzien van de in artikel 
122 der provinciale wet bedoelde bevel
schriften. 

AFDEELING II. 
Bepalingen betreffende de bestuursraden. 

5. (1) De bepalingen van de provinciale 
wet betreffende de leden der Gedeputeerde 
Staten en de samenstelling en werkwijze van 
het college vinden, voor zoover in de Ver
ordening of in deze beschikking niet anders 
wordt bepaald, geen toepassing ten aanzien 
van de bestuursraden, behoudens, voor wat 
de werkwijze betreft, in de gevallen, waarin 
de bestuursraden gemeenschappelijk met den 
Commissaris der provincie optreden. 

(2) Het bepaalde betreffende de leden van 
de Gedeputeerde Staten in artikel SI , 54, 
56 - voor wat betreft de behandeling van 
aangelegenheden, als bedoeld in artikel 17 
der Verordening -, 57 en 107, onder a, der 
provinciale wet vindt mede toepassing ten 
aanzien van de bestuursraden. 

(3) Artikel 38 der provinciale wet geldt 
mede ten aanzien van de verhouding van den 
griffier tot de bestuursraden. 

6. Ten aanzien van de bestuursraden 
blijft art . 3, eerste lid , onder e, der Pensioen
wet 1922 buiten toepassing. 

7. (1) Bij het aanvaarden hunner betrek
king wordt door de bestuursraden in handen 
van den Commissaris der provincie de vol
gende eed of belofte afgelegd : 

,,Ik zweer (beloof), dat ik als bestuursraad 
het in het bezette Nedcrlandsche gebied gel-
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dende rec:ht getrouw zal toepassen en naleven 
en dat ik de belangen der provincie met al 
mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen. 
Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat 
beloof ik!)". 

(2) Zij vyorden hiertoe niet toegelaten dan 
na in handen van den Commissaris den vol
genden eed (verklaring en belofte) van zuive
ring te btbben afgelegd : 

,, Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot be
stuursraad te worden benoemd , directelijk of 
indirectelijk , aan geen persoon, onder wat 
naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
gaven beloofd of gegeven heh. 

Ik -zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften 
of geschenken aannemen zal, directelijk of 
indirectelijk . 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik !) " . 

AFDEELING III. 

B epalingen betreffende de raadslieden der 
provincie en de vergaderingen der raadslieden . 

8. De bepalingen van de provinciale wet 
betreffende de leden en de samenstelling en 
werkwijze van de Provinciale Staten vinden, 
voor zoover in de Verordening of in deze 
beschikking niet anders wordt bepaald, geen 
t oepassing ten aanzien van de raadslieden 
der provincie en de vergaderingen der raads
lieden . 

9. Onder ingezetenen der p rovincie wor
den in de Verordening verstaan zij, die in het 
bevolkingsregister eener binnen de provincie 
gelegen gemeente zijn opgenomen. 

10. Bij het aanvaarden hunner betrekking 
wordt door de raadslieden der provincie in 
handen van den Commissaris der provincie 
de volgende eed of belofte afgelegd: 

,.Ik zweer (beloof), dat ik het in het be
zette Nederlandsche gebied geldende recht 
getrouw zal toepassen en naleven en dat ik 
als raadsman der provincie de belan'gen der 
provincie met al mijn vermogen zal voor
staan en bevorderen. Zoo waarlijk helpe mij 
God almachtig ! 

(Dat beloof ik!) ". 
(2) Zij worden hiertoe niet toegelaten dan 

na in handen van den Commissaris der pro
vincie den volgenden eed (verklaring en be
lofte) van zuivering te hebben afge!egd: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot raads
man der provincie te worden benoemd, direc
telijk of indirectelijk, aan geen persoon, 
onder wat naam of v oorwendsel ook, eenige 
giften of gaven beloofd of gegeven heb. 

Ik zweer (beloof), dat i~ om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
ge,,chenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik !l " . 
11. (I) De raadslieden der provincie ge

nieten reis- en verblijfkosten voor het bij
wonen van de vergaderingen, volgens rege
len, bij provinciale verordening. te stellen. 

(2) Het toezichthoudend orgaan, den 
Commissaris der provincie gehoord , bepaalt 
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of en tot welk bedrag de raadslieden der pro
vincie presentiegeld voor het bijwonen van 
de vergaderingen genieten. 

(3) Het bepaalde in artike! 107, onder b, 
der provinciale wet vindt ten aanzien van de 
in het eerste lid bedoelde vergoeding en van 
het in het vorig lid bedoelde presentiegeld 
overeenkomstige toepassing. 

12. (1) De Commissaris der provincie is 
voorzitter van de vergadering der raads
Jieden. Hij zorgt voor de handhaving der orde 
in die vergadering. 

(2) Wanneer in een vergadering der raads
lieden de orde op eenigerlei wijze door de toe
hoorders wordt verstoord, is de Commissaris 
der provincie bevoegd hen, die dit doen, of 
alle toehoorders te doen vertrekken. 

(3) De Commissaris der provincie kan een 
raadsman der provincie, die door zijn ge
dragingen een geregelden gang van zaken 
belemmert, den toegang tot de vergaderingen 
ontzeggen. Bij weigerachtigheid de vergade
ring onmiddellijk te veriaten, doet de Com
missaris der provincie hem verwijderen. 

(4) Indien aan een raadsman de toegang 
tot de vergadering is ontzegd, wordt hij van 
de presentielijst afgevoerd. 

13. (1) Het reglement van orde voor de 
vergaderingen der raadslieden wordt door 
den Commissaris der provincie, onder goed
keuring van het toezichthoudend orgaan, 
vastgesteld. In dit reglement wordt onder 
meer de wijze geregeld, waarop de raads
lieden ter vergadering worden opgeroepen. 

(2) De raadslieden onthouden zich van 
medewerking met betrekking tot de zaken, 
die hen, hun echtgenooten of hun bloed- of 
aanverwanten, tot den derden graad inge
sloten, persoonlijk aangaan of waarin zij als 
gelastigden zij n betrokken. 

AFDEELING IV. 

Vuorschrift en betreffende de begrooting, de 
rekening en de contr/Jle op de gelden der 

provincie. 

14. (1) De begrooting der provinciale in
komsten en uitgaven wordt met de noodige 
inlichting en bescheiden jaarlijks, ten minste 
drie maanden v66r den aanvang van het 
jaar, waarvoor zij moet dienen, door den 
Commissaris der provincie aan de vergade
ring der raadslieden aangeboden. 

(2) Zij wordt ten minste veertien dagen 
voordat zij in de vergadering wordt behan
deld, hetzij in druk, hetzij in afschrift!. tegen 
beta!ing der kosten algemeen verknJgbaar 
gesteld. 

(3) Van de verkrijgbaarstelling geschiedt 
openbare kennisgeving. 

(4) Ten aanzien van de begrooting, be
doeld in artikel 117 der provinciale wet, vindt 
het in de vorige leden bepaalde overeenkom
stige toepassing. 

15 . (1) Van de provinciale inkomsten en 
uitgaven, niet behoorende tot een tak van 
dienst, ten aanzien van welken artikel 116 
der provinciale wet is toegepast, wordt door 
den Commissaris der provincie over elk 
dienstjaar aan het toezichthoudend orgaan 
verantwoording gedaan, onder overlegging 
van een rekening, welker cijfers door de Alge-
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meene Rekenkamer deugdelijk zijn ver
klaard. De goedgekeurde begrooting van de 
provinciale inkomsten en uitgaven maakt 
den grondslag uit van de ontvangsten en 
uitgaven van die rekening. 

(2) De rekening wordt, zoodra zij aan de 
vergadering der raadslieden is voorgelegd, 
algemeen verkrijgbaar gesteld. 

(3) Het toezichthoudend orgaan onder
zoekt de rekening en stelt het bedrag der 
inkomsten en uitgaven vast . 

(4) Met betrekking tot de takken van 
dienst, ten aanzien van welke art ikel 116 der 
provinciale wet is toegepast, vindt, met af
wijking in zooverre van het bepaalde in ar
tikel 125 der provinciale wet, het in de vorige 
leden bepaalde overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de Commissaris der 
provincie bij het doen van verantwoording 
mede ov~rlegt een verslag van een onderzoek 
naar de deugdelijkheid van de cijfers der 
rekening, :ngesteld door een buiten den tak 
van dienst staanden deskundige, aangewezen 
bij de regelen, bedoeld in artikel 16, eerste 
lid. 

(S) Het bepaalde in de artikelen I 19 tot 
en met 121 van de provinciale wet blij ft 
buiten toepassing. 

(6) In het geval, bedoeld in artikel !24, 
tweede lid, der provinciale wet, bepaalt het 
toezichthoudend orgaan wie met de daar be
doelde rechtsvervolging tot schadevergoeding 
zal zijn belast. 

16. (1) -De Commissaris der provincie 
stelt regelen vast met betrekking tot de con
trole op het geldelijk beheer en de boek
houding van de rekenplichtige ambtenaren 
der provincie. 

(2) Hij kan deze controle opdragen aan 
een of meer door hem daartoe aan te wijzen 
be~tuursraden of aan een of meer bij de in 
het vorig lid bedoelde regelen aan te wijzen, 
deskunc1igen. Hij oefent het toezicht uit op 
de behoorlijke uitoefening van de controle. 

(3) Indien de controle is opgedragen aan 
een of meer bestuursraden, doen zij zich bij 
de uitoefening van de controle bijstaan door 
een bij de in het eerste lid bedoelde regelen 
aan te wijzen deskundige, 

(4) De besluiten van den Commissaris 
der provincie, in dit artikel bedoeld, behoe
ven de goedkeuring van het toezichthoudend 
orgaan. Artikel 98, eerste en tweede lid, en 
artikel 9 9 , eerste lid , der provinciale wet 
vinden overeenkomstige toepassing. 

17. (1) De Commissaris der provincie kan 
het geldelijk beheer en de boekhouoing der 
in het eerste lid van artikel r6 genoemde 
ambtenaren te alien tijde aan een onderzoek 
onderwerpen. 

(2) Gelijke bevoegdheid komt toe aan de 
Algemeene Rekenkamer. Deze draagt het 
onderzoek op aan een of meer hctrer leden 
of ambtenaren. 

18. (1) De controle, bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, geschiedt ten minste eenmaal in 
elk kwartaal van het kalenderjaar • 

(2) Van de controle wordt een verslag op
gemaakt, dat wordt medegedeeld aan den 
Commissaris der provincie en aan de Alge
meene Rekenkamer. · 

(3) Het verslag wordt door den bij de 
controle betrokken ambtenaar mede-onder-

17 
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teekend. Hij is bevoegd aan zijn onderteeke
ning een verklaring toe te voegen. 

(4) Indien de controle geschiedt door een 
of meer bestuursraden, wordt het verslag 
eveneens door den deskundige mede-onder
teekend. 

(5) Omtrent de inrichting van verslagen, 
als in dit artikel bedoeld , kan de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zak~h voorschriften geven . 

19. De rekenplichtige ambtenaren der 
provincie geven aan hen, die krachtens de 
artikelen 16 en 17 tot het uitoefenen van 
controle of het instellen van een onderzoek 
bevoegd zijn, zoo dikwijls zij het vorderen, 
inzage van de kas, de boekhouding en de 
daarbij behoorende bescheiden en verstrek
ken hun alle daaromtrent gevraagde inlich
tingen. 

20. De kosten van de in artikel r6 be
doelde controle worden aangemerkt a ls uit
gaven, bedoetd in artikel 107 der provinciale 
wet. 

21 . (1) Bij schorsing, ontslag of over
lijden van een rekenplichtig ambtenaar wor
den zijn kas en boekhouding door degenen, 
die daarvoor bij een regeling, als bedoeld in 
artikel 16, zijn aangewezen, terstond opge
nomen. 

(2) Van die opneming wordt een verslag 
opgemaakt, dat wordt medegedeeld aan den 
Commissaris der provincie en aan de Alge
meene R ekenkamer. Het derde, vierde en 
vijfde lid van artikel 18 vinden overeenkom- , 
stige toepassing, het derde lid, voor zoover 
mogelijk. 

AFDEELING V. 

Bepalingen betreffende de uitoefening uan het 
toezicht met betrekking tot de gemeenten A m 

sterdam, R otterdam en 's -Grauenhage. 
22. Met betrekking tot de gemeenten Am

sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage treedt 
voor de toepassing van de artikelen 143 en 
144 der provinciale wet de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken in de plaats van Gedeputeerde 
Staten. 

23. (1) Ten aanzien van de in het vorig 
artikel genoemde gemeenten blijven de ar
tikelen 145 en 146 der p rovinciale wet buiten 
toepassing. 

(2) Voor zoover een der in het vorig ar
tikel genoemde gemeenten betrokken is bij 
een geschil, als in artikel 147 der provinciale 
wet bedoeld, wordt dit artikel geacht te 
Juiden: 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken tracht de 
geschillen tusschen de gemeentebesturen in 
det minne te doen bijleggen. Indien hij daarin 
niet. slaagt, besl ist hij, zoo het een geschil 
van bestuur betreft, den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur ge
hoord." 

AFDEELING VI. 

Slot- en ouergangsbepa!ingen . 
24. (1) Ten aanzien van provincial_e com

missies, aan welke een beslissende taak is 
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opgedragen of welke uitsluitend bestaan uit 
leden van de Staten is de Commissa ris der 
provincie verplicht gebruik te maken van de 
bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, lid 3 , der 
Verordening. 

(2) Binnen een maand na het in werking 
treden van de Verordening doet de Commis
saris der provincie aan het foezichthoudend 
orgaan mededeeling van de in zijn provincie 
bestaande provinciale commissies, welke niet 
zijn opgeheven, onder vermelding van de aan 
d ie commissie toegekende taak en haar 
samenstelling, zoomede van de redenen, 
waarom bii haar instandhouding wenscheliik 
acht. · · 

25. (r) Het eerste lid van artikel 102 der 
provinciale wet wordt geacht te luiden: 

,,Het formulier van afkondiging luidt: 
,,De Commissaris der provincie ....... . 

doet te weten, dat door he!T' is vastgeste!d 
hetgeen volgt: 

(de inhoud van het ·.restgestelde, zoo het 
stuk hoogere goedkeuring behoeft, ,:le dag
teekening van het besluit, waarbij die goed
keuring is verleend). 

,,Gegeven", enz. 
(z) De vorm van andere besluiten en aan

kondigingen en dergelijke, al of niet door 
wettelijke bepalingen voorgeschreven, wordt 
op overeenkomstige wijze met de Verorde
ning in overeenstemming geb racht. 

(3) Wanneer beslissingen, als bedoeld in 
artikel 17 der Verordening, worden genomen, 
ingevolge gestelde of nog te stellen rechts
voorschriften, wordt in de beslissing tot uit
drukking gebracht, dat deze is genomen door 
den Commissaris der provincie gemeenschap
pelijk met de bestuursraden. 

26. Ten aanzien van de leden van Gede
puteerde Staten, die overeenkomstig het be
paalde in artikel 27 der Verordening voor
loopig hun betrekking blijven uitoefenen, 
blijven de artikelen 51, 53, 54, 56 - voor 
wat betreft de behandeling van aangelegen
heden, als bedoeld in artikel 17 der Verorde
ning -, 57, 62, 62a, 107, onder a en b, der 
provinciale wet gelden. 

27. (1) Deze bt:schikking, welke in de 
N ederlandsche Stafltscourant zal worden ge
plaatst, treedt in werking met ingang van 
1 September 1941. 

(2) Ten aanzien van de provinciale reke
ningen over dienstjaren, aan 1941 vooraf
gaande, blijft het b epaalde in de artikelen 
II9 tot en met 121 en in artikel 125 van de 
provinciale wet van toepassing met dien 
verstande, dat de Commissaris, der provincie 
in de plaats treedt van Gedeputeerde Staten. 

(3) R egelen, als bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, worden door den Commissaris der 
provincie voor de eerste maal vastgesteld 
v66r 1 Januari 1942. Zijn deze regelen niet 
v66r dien datum vastgesteld, dan geschiedt 
de vaststelling door het toezichthoudend 
orgaan. 

's-Gravenhage, 19 Augustus 1941. 
De S ecretaris -Generaal uan het 

Departement uan B innenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 



259 

(Stet. no. 168) 

28 Augustus 194r. WIJZIGING en aan
vu!ling der ,,Plaatsingsverordening 
Overheids- en Semi-Overheidspersoneel 
1940" (Ned. Stet. 1940, n°. 232 .) 

Op grond van de Verordening N°. 23/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 van <liens Verordening N°. 
3/1940, bepaal ik: 

I. In de ,,Plaatsingsverordening Over
heids- en Semi-Overheidspersoneel 1940" 
(Ned. Stet. 1940, n° . 232) worden de volgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

1°. De aanhef van artikel I wordt gelezen 
als v olgt : 

,,(1) In d e behoefte aan personeel bij de 
diensten, bedrijven en instellingen, in den 
ruimsten zin genomen, zoowel van het Rijk 
als van de provincien, de gemeenten en de 
Nederlandsche Spoorwegen, zal - voor zoo
ver niet, zooals voor de aanvulling der politie, 
te dezer zake afzonder!ijke regelen zijn ge
steld - worden voorzien door aanwijzing 
van daarvoor geschikte krachten uit de vol
gende categorieen van personen:'', 

terwijl aan dat artikel voorts twee nieuwe 
leden worden toegevoegd, luidende: 

,,(2) Met de onder a van het eerste lid 
vermelde candidaten worden gelijkgesteld 
die leden van de Bewegingen en Partijen, 
genoemd in de beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Juni 1940, afd. 
A.Z. n° . 45960, van wie - ter beoordeeling 
van den chef der Afdeeling ,,Overheidsper
soneelsvoorziening'' van evengenoemd De
partement - aannemelijk is gemaakt, dat 
zij op 15 Mei 1940 reeds tot een der Bewegin
gen of Partijen behoorden, voor zoover be
langhebbenden verzoeken, voor aanstelling 
in een functie in Overheids- of Semi-Over
heidsdienst in aanmerking te worden ge
bracht. 

(3) Alle personen, behoorende tot de in de 
voorgaande leden omschreven categorieen, 
worden bij de Afdeeling ,,Overheidsperso
neelsvoorziening'', in het vorig lid genoemd, 
groepsgewijze - gerekend naar hun be
kwaamheid en geschiktheid voor het vervul
len van bepaalde betrekkingen - als can
didaat ingeschreven ter plaatsing in den 
Overheids- en Semi-Overheidsdienst." 

20. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,(1 ) Indien bij een van qe diensten, be

drijven of instellingen van het Rijk, dan wel 
van een provincie, een gemeente of van de 
N ederlandsche Spoorwegen, in de behoefte 
aan een werkkracht moet worden voorzien, 
dient het in deze tot benoemen of tot in 
dienst stellen bevoegd gezag aan het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken een aan
vraa~ in tot aanwijzing van een geschikten 
candidaat. 

(2) Het bepaalde in het vorig lid is niet 
van toepassing ten aanzien van de vacature 
in die ambten en betrekkingen, waarvan de 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied zich bij verordening de ver
vulling heeft voorbehouden, en evenmin ten 
aanzien van de voorziening in die funct ien 
bij het lager, uitgebreid lager, middelbaar, 
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gymnasiaal of nijverheidsonderwijs, dan we! 
bij een kweekschool voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, bedoeld in de beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van 8 April 1941 (Ver
ordeningenblad 1941, N°. 15, Stuk N°. 73). 

(3) Op een aanvraag, als in het eerste lid 
bedoeld, wordt door of vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken een geschikt candi
daat aangewezen uit de categorieen van per
sonen, omschreven in het eerste lid van ar
tikel r. Deze aanwijzing geschiedt binnen 
een termijn van vier weken na den datum 
van de verzending van de aanvraag, tenzij 
door den Secretaris-Generaal voornoemd die 
termijn wordt verlengd. 

(4) Is binnen den aangegeven termijn 
geen candidaat aangewezen, dan mag in de 
bestaande vacature worden voorzien door 
keuze uit vrije sollicitanten. · 

(S) Het gezag, dat een aanvraag om aan
wijzing van een candidaat, als bedoeld in het 
eerste lid, heeft ingediend, is verplicht, den 
daarop door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken aangewezen candidaat te be
noemen of in d ienst te stellen. 

(6) Benoeming of indienststelling van per
soneel, anders dan ingevolge het gestelde in 
het derde en v ierde lid, kan door den Secre
t:aris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken - onverminderd het 
bepaalde in de artikelen 166 t/m 174 der 
Provinciale W et en de artikelen 185 t/m 192 
der Gemeentewet - nietig worden ver
klaard." 

3°. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,(1) Aan de in artikel I bedoelde candi

daten, die ter vervulling van eenigerlei func
tie worden aangewezen en hun dienst moeten 
gaan verrichten buiten hun tegenwoordige 
woonplaats, wordt - indien de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken verhuizing naar de nieuwe 
standplaats redelijk acht - een tegemoet
koming in de kosten dier verhuizing ver
leend op gelijken voet als aan Rijksambte
naren bij een verplaatsing in het belang van 
den dienst op grond van het Verplaatsings
kostenbesluit. 

(2) Voorschreven tegemoetkoming wordt 
slechts toegekend, voor zoover belangheb
benden gehuwd zijn of geweest zijn en zij in 
het bezit zijn van een eigen inboedel. 

(3) Bedoelde tegemoetkoming komt ten 
laste van het gezag, in welks dienst de aan
gewezen candidaten laatstelijk werkzaam 
zijn geweest, met <lien verstande, dat in dezen 
als laatste werkgever wordt aangemerkt: 

a. voor de candidaten, vermeld onder c 
van het eerst e lid van artikel I, het Afwikke
lingsbureau van het Departement van De
fensie; 

b. voor de candidaten, genoemd onder f 
van het eerste lid van artikel I, de Rijks
dienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteun
wet 1925; 

c. voor de candidaten, aangeduid onder g 
van het eerste lid van artikel I, het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, en 
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d. voor de candidaten, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1, het Departement 
van Binnenlandsche Zaken . 

(4) Aan de in het vorig lid, onder a t /m d, 
bedoelde candidaten wordt - bij wijze van 
,,vaste vergoeding" in den zin van het Ver
p)aatsingskostenbesluit - een bedrag toe
gekend, beloopende 5 ten honderd van de 
bruto-wedde per jaar, welke zij in de hun 
aangewezen functie zullen genieten. Toe
lagen en vergoedingen blijven hierbij buiten 
aanmerking. 

4° . Artikel 4 wordt gelezen: 
.,Candidaten als in artikel 1 genoemd, die 

ter vervulling van eenigerlei functie zijn aan
gewezen en die zonder voldoend geldige 
redenen - ter beoordeeling van den chef der 
Afdeeling ,, Overheidspersoneelsvoorziening' ' 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken - weigeren om deze functie te aan
vaarden, worden - onverminderd hetgeen 
in de ter zake oetrekkelijke wachtgeld- en 
pensioenregelingen voor dergelijke gevallen 
is bepaald - niet meer ter vervulling van 
een andere vacature bestemd." 

II. De onder I vervatte wijzigingen en 
aanvullingen worden geacht van kracht te 
zijn, gerekend van 1 Augustus 1940. 

III. Deze beschikking wordt bekendge
maakt door p)aatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

's-Gravenhage, 28 Augustus 1941. 
De Secrelaris-Generaal van het 

Departement van B innenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet . no. 168) 
29 Augustus 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, N°. 
25921, betreffende Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in Oorlogstij d . (Afd. 
Alg. Zaken .) (Paardenbesluit 1940 en 
Leveringsbesluit 1041 Paarden). 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op het Paardenbesluit 1940 en het 
Leveringsbesluit 1941 Paatden en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied; 

Heeh goedgevonden: 
evengenoemde besluiten te wijzigen in dier 

voege,dat : 
I. in artikel I van het Paardenbesluit 

1940 en in het Leveringsbesluit 1941 Paarden 
in plaats van ,,de Provinciale Voedselcom
missaris binnen wiens werkgebied de betref
f ende persoon is gevestigd." wordt gelezen: 
,,de Provinciale Voedselcommissaris binnen 
wiens werkgebied de desbetreffende persoon 
is gevestigd of het desbetreffende paard zich 
bevindt."; 

II. artikel 5 van het Leveringsbesluit 1941 
Paarden wordt gelezen als volgt: 

,,Tegen de vaststelling van het bedrag der 
vergoeding kan de belanghebbende in beroep 
komen bij een beroepscommissie, als bedoeld 
in het volgende artikel. Het beroep moet 
worden ingesteld terstond nadat de beslis-
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sing der t axatiecommissie te zijner kennis is 
gebracht." 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 170) 
2 September 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij No. 
8918, Afd . X , Dir. van den Landbouw, 
ter uitvoering van de Achtste Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betref
fende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechterlijk gebied (Verordening 
N°. 152/1941.) 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bij zondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied (Verordening N°. 152/ 1941) 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Art. 1. H et bepaalde in de artikelen 2 en 
25 van de Eerste en in de artikelen 2 en 22 
van de Tweede beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, ter uitvoering van de 
Achtste Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied, vindt overeen
komstig toepassing ten aanzien van de wette
lijke voorschriften, waarvan de uitvoering 
aan het Departement van Landbouw en Vis
scherij is of zal worden opgedragen. 

2. I. Deze beschikking wordt bekendge
maakt in de N ederlandsche Staatscourant. 

2. Zij wordt geacht in werking te zijn ge
treden met ingang van 1 September 1941. 

's-Gravenhage, 2 September 1941. 
De S ecretaris-Generaal voornoemd, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 170) 
2 September 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 44866 J.A. , Dir. van Handel 
en Nijverheid, ter uitvoering van de 
Achtste Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied (Verordening N°. 152/ 1941). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied (Verordening N°. 152/1 941) 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het bepaalde in de artikelen 2 en 
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25 van de Eerste en in de artikelen 2 en 22 
van de Tweede beschikking van den Secre
t aris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, ter uitvoering van 
de Achtste Verordening van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen op 
administratiefrechtelijk gebied, vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de 
wettelijke voorschriften, waarvan de uit
voering aan het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart is of zal worden 
opgedragen. 

2. 1. Deze beschikking wordt bekendge
maakt in de Nederlandsche Staatscourant. 

2. Zij wordt geacht in werking te zijn ge
treden met ingang van r September 1941. 

's-Gravenhage, 2 September 1941. 

De S ecretaris-Generaal voornoemd, 
H . M . HIRSCHFELD . 

Stet. no. 181} 

6 S eptember r94r. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 680 E /doss. 3, 
Aid . Volksgezondheid, tot aanvulling 
van art ikel 61 van het Koninklijk be
sluit van 5 Jvni 1920 (Staatsb[ad n°. 285) 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 
van de Vleeschkeuringswet (Staatsb/ad 
1919 , n°. 524). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 61 kan het Koninklijk 
besluit van 5 Juni 1920 (Staatsb[ad n°. 285) 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 
van de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
no. 524) wordt achter het eerste lid een nieuw 
lid ingevoegd, luidende : 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken van van het be
paalde in lid 1 van dit artikel onder door hem 
aan te geven voorwaarden ontheffing ver
leenen ten aanzien van door hem aan te 
wijzen vleesch of vleeschwaren. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag na di en van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 September 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaa[ 
van het Departement van S ociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 200) 

6 S eptember 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot nadere wijziging van het 
Algemeen Reglement Vervoer en van 
het Algemeen Reglement Vervoer Lo
caalspoorwegen. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet, 
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van artikel 4 der Locaalspoor- en Tramweg
wet en van § 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied en in overeenstemming 
met § 2 der laatstgenoemde Verordening 
wordt bepaald : 

a. in het Algemeen Reglement Vervoer 
warden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. De punt aan het slot van artikel 2 , 
eerste lid , wordt vervangen door een komma 
en daarachter wordt opgenomen : ,,dan we! 
door den Spoorweg op duidelijk zichtbare 
wijze zijn kenbaar gemaakt.". 

II. In artikel 3 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

r. het opschrift wordt aangevuld met het 
woord: ,,Wangedrag" ; 

2. het bepaalde in § 1, onder e, wordt ge
wijzigd en gelezen: 

,,e. zonder vergunning van den Spoorweg 
op het spoorwegterrein waren ten verkoop 
aan te bieden, in plaatsbewijzen te handelen, 
kruiersdiensten te verrichten en drukwerken 
te verspreiden of te doen verspreiden.''; 

3 . het bepaalde in § 3, onder b, wordt 
gewijzigd en gelezen: 

,,b. de wachtkamers, de vestibules, · de 
perrons, de tunnels, de trappen of de tree
planken der voertuigen door spuwen, door · 
het werpen of het laten vallen van vruchten
schillen of andere voorwerpen, dan we! op 
andere wijze te verontreinigen;"; 

4. het bepaalde in § 3 , onder d, vervalt. 
III. Aan artikel 4 wordt een vierde lid 

toegevoegd: luidende: 
,,4. De Minister van Waterstaat kan van 

het bepaalde in de vorige leden ontheffing 
verleenen." . 

IV. In artikel 9, tweede lid, vervallen de 
woorden ,,op duidelijk zichtbare wijze", als
mede de komma achter het woord ,,mogelijk". 

V. In artikel ro warden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

r. in § 1, tweede lid, wordt in plaats van 
,,extra-treinen" gelezen: ,,andere treinen"; 

2. in § 2 wordt in plaats van ,,een gedrukt 
exemplaar der dienstregeling van den Spoor
weg, waartoe het station behoort " gelezen: 
,,een gedrukt exemplaar der dienstregeling 
van het baanvak of van de baanvakken, 
waartoe het station behoort, " . 

VI. Artikel II vervalt. 
VII. In artikel 15, den:le lid, wordt in 

plaats van ,,het normaal tarief'' gelezen : ,,den 
gewonen enkele-reis-prijs ' ' . 

VIII. In artikel 17 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

r. § 1 wordt gewijzigd en gelezen: ,,§ r. 
In treinen, waarbij zulks in de dienstregeling 
is vermeld, heeft de reiziger slechts aanspraak 
op vervoer, indien een zitplaats beschikbaar 
is in de rijtuigklasse, voor welke zijn plaats
bewijs geldig is. "; 

2. § 3 wordt gewijzigd en gelezen: ,,§ 3. 
De beambten en bedienden van den Spoor
weg zijn bevoegd den reizigers plaatsen aan 
te wijzen, voor zoover deze beschikbaar 
zijn." ; 

3. § 4 wordt gewijzigd en gelezen: ,,§ 4 . 
Indien bijzondere omstandigheden zulks naar 
het oordeel van de beambten of bedienden 
van den Spoorweg wenschelijk maken, zijn 
dezen bevoegd een grooter aantal reizigers 
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in de rijtuigen toe te laten dan voor iedere 
afzonderlijke afdeeling der rijtuigen aange
wezen is. '' . 

IX. In artikel 18, eerste lid, vervallen de 
woorden: ,,of in de rijtuigen tijdens het ver
voer' '. 

X. Artikel 21, § 3, vijfde lid, wordt gewij
zigd en gelezen : 

,,(5) Wordt een dier, waarvoor vracht ver
schuldigd is, zonder behoorlijk vervoerbewijs 
in den trein medegenomen, dan moet de ge
leider op eerste aanvraag van den beambte of 
bediende van den Spoorweg alsnog betalen: 

a. den vrachtprijs voor het dier, ten minste 
evenwel een bedrag van f 1 voor de eerste 
en tweede en een bedrag van f 0.50 voor de 
de rde klasse, en bovendien : 

b. een verhooging van f 3 voor de eerste 
en tweede en van f r.50 voor de derde klasse." 

XI. Aan artikel 22, eerste lid, wordt aan 
het slot een volzin toegevoegd, luidende: 
,,De Minister van W aterstaat kan van deze 
bepaling ontheffing verleenen. " . 

XII. In artikel 24, tweede lid, wordt in 
plaats van ,,worden uit den trein verwijderd" 
gelezen: ,,kunnen uit den trein worden ver
wijderd,". 

XIII. In artikel 25 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. het bepaalde onder a wordt gewijzigd 
en gelezen: 

,,a. in de rijtuigen te stappen of deze te 
verlaten aan een andere zijde dan de daar
voor bestemde, zoomede van een anderen in
of uitgang gebruik te maken dan den daar
voor aangewezene ; ' ' ; 

2. het bepaalde onder dwordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,d. zich zonder toestemming van den be
ambte of bed iende van den Spoorweg op een 
locomotief, in een wagen, in een postrijtuig 
of op eenige andere, niet voor reizigers be
stemde plaats van den trein te begeven, of 
daar zonder zoodanige vergunning te ver
blijven ·" · 

3. h~t 'bepaalde onder g wordt gewijzigd 
en gelezen: 

,,g. in de rijtuigen of rijtuigafdeelingen 
muziek te maken of zonder vergunning van 
den Spoorweg waren ten verkoop aan te 
bieden en drukwerken te verspreiden of te 
doen verspreiden; " ; 

4. het bepaalde onder i wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,i. in de treinen te vechten, handtastelijk
heden te plegen, anderen lastig te vallen of 
zich op andere wijze te misdragen.". 

XIV. In artikel 28 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

r. § 1 , tweede lid, wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,(2) Worden voorwerpen, welke niet vol
doen aan de in het vorige lid gestelde eischen, 
door den Spoorweg als bagage toegelaten, 
dan kunnen daarvoor in het tarief, in afwij 
king van de artikelen 32, leden 2 en 3, 33, 
leden 1 en 2, en 38 tot en met 43 van dit 
Reglement , bijzondere bepalingen vastgesteld 
warden."; 

2. § 1, derde lid, vervalt; het vierde lid 
wordt derde lid en voorzien van de aandui
ding (3); 

3. in § 2 vervallen de woorden : ,,met uit-
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zondering van goud en zilver in haren en 
platina, " . 

XV. In artikel 31 worden de volgende wij
zigingen aangebracht; 

r. § 1 vervalt; de §§ 2 en 3 worden ver
nummerd in l en 2; 

2. in § 1 (nieuwe nummering) wordt achter 
,,vrachtprijs" ingevoegd: ,,voor bagage". 

XVI. Achter artikel 31 wordt opgenomen 
een nieuw artikel 3 ra, luidende: 

,,Artikel 3ra. 

Vervoer. 

r. Het vervoer van bagage geschiedt met 
elken reizigerstrein. 

2. De Spoorweg is evenwel bevoegd nader 
door hem aan te wijzen en aan de bagagelo
ketten aan te kondigen treinen voor het ver
voer van bagage geheel of ten deele uit te 
sluiten, alsmede andere dan reizigerstreinen 
voor het vervoer van bagage aan te wijzen. 

3. Vervoer met een bepaalden reizigers
trein mag worden geweigerd , indien de bagage 
niet ten minste tien minuten v66r het ver
trek van dien trein is aangeboden. Bovendien 
is qe Spoorweg bevoegd, bagage met een 
anderen trein te vervoeren, indien geen vol
doende plaatsruimte beschikbaar is in den 
bagagewagen, onderscheidenlijk in de baga
ge-afdeeling van den trein, voor welken de 
bagage ter inschrijving aangeboden of inge
schreven is. 

4. Indien de bagage onderweg moet wor
den overgeladen, geschiedt het verdere ver
voer met den voor dit vervoer aangewezen , 
aansluitenden trein, mits voldoende plaats
ruimte, alsmede tijd voor overlading, be
schikbaar is, en anders met den eerstvolgen
den daarvoor geschikten trein. ". 

XVII. In a rtikel 32 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

r. De aanhef van het tweede lid wordt 
gewijzigd en gelezen: 

,,2. De houder van het bagagebewijs heeft 
het recht de afgifte van de bagage op het 
station van bestemming te vorderen, zoodra 
na aankomst van den trein, waarmede baga
ge vervoerd had moeten worden, de tijd ver-
streken is ..... . . (verder ongewijzigd) ." 

2. ·1n het derde lid wordt in plaats van 
,,bagagekantoor" gelezen: ,,station" ; de 
woorden ,,het kantoor voor den d ienst" wor
den vervangen door: ,,dit voor de afgifte 
daarvan" . 

XVIII. In artikel 33 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

r. in het eerste lid wordt tusschen ,,be
stemming" en ,,aan" ingevoegd: ,,tegen be
taling van de in het tarief vastgestelde 
vergoeding''; 

2. het derde en het vierde lid vervallen; 
3. opgenomen wordt een nieuw derde lid , 

luidende : 
,,3. De bepalingen omtrent den omva ng 

der verantwoordelijkheid, het bedrag der 
schadevergoeding in geval van geheel of ge
deeltelijk verlies, beschadiging of vertraging 
in de aflevering van bagage, in dit hoofdstuk 
genoemd, zijn eveneens op de in bewaring 
gegeven voorwerpen van toepassing. Evenwel 
is de Spoorweg van alle verantwoordelijkheid 
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ten aanzien van de in bewaring gegeven 
voorwerpen ontslagen, indien deze niet bin
nen drie dagen na de inbewaargeving zijn af
gehaald." 

XIX. In artikel 35 worden de volgende 
wijzigingeh aangebracht: 

I. in den eersten volzin wordt in plaats van 
,,het onderzoek zijner" gelezen: ,,zijn"; 

2. in den tweeden volzin worden de woor
den ,,dat onderzoek" vervangen door: ,,het 
onderzoek van zijn bagage en handbagage". 

XX. Artikel 39, § 1, eerste lid, wordt ge
wijzigd en gelezen: 

,,§ 1. (1) Wanneer krachtens de bepalingen 
van dit Reglement door den Spoorweg scha
devergoeding voor geheel of gedeeltelijk 
verlies van bagage verschuldigd is, kan ge
vorderd worden het bedrag der werkelijk ge
leden schade, met een maximum van f IO per 
ontbrekend kilogram bruto." 

XXI. In artikel 42 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

I. § 1 wordt gewijzigd en gelezen: 
,,§ I. In geval van vertraging in de afleve

ring is de Spoorweg verplicht de uit deze ver
traging werkelijk geleden schade te vergoe
den tot ten hoogste f 0.20 voor elk kilogram 
bruto der te laat afgeleverde bagage en voor 
elk tijdvak van vier en twintig uur, te rekenen 
van het verzoek om aflevering tot het oogen
blik, waarop de bagage ter beschikking van 
den rechthebbende is, met een maximum van 
veertien dagen."; 

2. § 2 vervalt: §§ 3 en 4 worden vernum
merd in 2 en 3 . 

3 In § 2 (nieuwe nummering), eerste lid, 
wordt gelezen: 

in plaats van ,,kunnen" : ,,kan" ; 
in plaats van ,,de in § 1 of § 2 hierboven 

voorziene schadevergoedingen": ,,de in § 1 
hierboven voorziene schadevergoeding' ' . 

XXII. Artikel 43, derde lid, wordt gewij
zigd en gelezen : 

,,3. Indien het belang bij de aflevering 
is aangegeven, kan in geval van vertraging 
vergoeding gevorderd worden van de uit deze 
vertraging geleden schade tot ten hoogste 
het bed rag van het aangegeven belang.". 

XXIII. In artikel 58, § 5, derde lid, onder 
1 , vervallen de woorden: ,,de vermelding van 
de te volgen route en" . 

XXIV. Artikel 60, § 2, wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,§ 2. Worden, op verzoek van den afzender 
in den vrachtbrief , goederen door den Spoor
weg geteld of (en) gewogen, dan kan het in 
de tarieven vast te stellen telloon of (en) 
weegloon berekend worden; heeft de afzender 
het gewicht der goederen niet in den vracht
brief aangegeven en neemt de Spoorweg daar
mede genoegen, dan wordt dit als een verzoek 
om weging aangemerkt. " . 

XXV. Artikel 61, § 4, wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,§ 4. (1) De vrachtbrief strekt niet tot 
bewijs tegen den Spoorweg van den daarin 
aangegeven inhoud, noch van het daarin 
aangegeven gewicht der zen ding, tenzij, wat 
het gewicht betreft, de zending op verzoek 
van den afzender door den Spoorweg is gewo
gen en de laatste hiervan in den vrachtbrief 
heeft doen blijken. 

(2) Met betrekking tot de goederen, waar-
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van de lading krachtens de tarieven of krach
tens met den afzender getroffen regelingen 
door den afzender geschiedt, gelden de opga
ven in den vrachtbrief betreffende het aantal 
stuks slechts dan als bewijs tegen den Spoor
weg, indien deze de zending heeft nageteld 
en dit op den vrachtbrief heeft geconsta
teerd. " 

XXVI. Artikel 62, § 2, tweede lid, ver
valt; het derde lid wordt tweede lid en voor
zien van de aanduiding (2). 

XXVII. In artikel 65, § 3, worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

1. het gestelde onder a vervalt ; 
2. de onderdeelen b, c, d en e worden ach

tereenvolgens genoemd a, b. c en d; 
3 . het gestelde onder a (nieuwe aandui

ding) wordt gewijzigd en gelezen: 
a. bij te !age gewichtsopgave van zendin

gen of bij overbelasting van wagens, indien 
de afzender in den vrachtbrief weging door 
den Spoorweg heeft verzocht ;" . 

XXVIII. In artikel 69 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

I. in § 1, eerste lid, worden de woorden 
,,langs den volgens het routevoorschrift des 
afzenders of volgens de tarieven of de dienst
voorschriften van den Spoorweg in aanmer
king komenden weg'' vervangen door : 
,,langs den normaal in aanmerking komenden 
weg'' ; 

2 . in § .6, eerste lid, wordt in plaats van 
,,48 uur" gelezen: ,,24 uur" ; 

3. in§ 6, tweede lid, vervallen de woorden 
,,echter" en ,,reeds". 

XXIX. In artikel 70 vervalt het derde lid 
van § 6. 

XXX. Artikel 74 wordt gewijzigd en gele
zen: 

,,Wanneer op verzoek van den geadres
seerde de goederen bij de aflevering op het 
station van bestemming worden geteld en 
(of) gewogen, dan kan de Spoorweg het in de 
tarieven vast te stellen telloon en (of) weeg
Joon in rekening brengen." 

XXXI. In artikel 134 wordt in plaats van 
,, 18, § 1" gelezen: ,,18, lid r, 22" . 

XXXII. In bijlage II wordt aan het be
paalde onder XI, letter B, zevende lid, toe
gevoegd: 

,, Deze bepaling geldt niet voor militair 
vervoer van model verpakte munitie." 

b. In het Algemeen Reglement Vervoer
Locaalspoorwegen worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

I. Artikel 3 vervalt: 
II. In artikel 4 worden de volgende wijzi

gingen aangebracht : 
1. in het opschrift vervalt de vermelding 

,,1, 4"; 
2. het eerste en het tweede lid vervallen ; 

het derde en vierde lid worden eerste en 
tweede lid en genuminerd ,,(1)" en ,, (2)". 

III. Artikel 5bis vervalt. 
IV. In den tekst van het in artikel 8 

opgenomen eerste lid wordt tusschen ,,open
gesteld" en ,,aan" ingevoegd: ,,tegen beta
ling van de in het tarief vastgestelde ver
goeding'' . 

V. In den tekst van het in artikel 9 opge
nomen artikel 125 wordt tusschen ,,van" 
en ,,motortreinen" ingevoegd: ,,electrische 
treinen, van" . 
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c. Dit besluit treedt in werking op den 
dag na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 September 1941. 
De Secretaris-Generaal 

Van het Departement van Waterstaat, 
D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 176) 
rn September 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 41007 J .A., Dir. van Handel 
en Nijverheid , tot afwijking van de 
Winkelsluitingswet 1933, Staatsblad n°. 
460. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ; 

Gelet op de Winkelsluitingswet 1930, 
Staatsblad n°. 460, op grond van§ I van de 
Verordening N°. 23/ 1940 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat ender: 
wet: de Winkelsluitingswet 1930, Stciats

blad n° . 460, zooals deze is gewijzigd bij de 
wet van 27 Juli 1934, Staatsblad n°. 450; 

winkel: datgene, wat het eerste lid van 
artikel I der wet daaronder verstaat; 

Secretaris-Generaal: den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart. 

2. r. Met afwijking van het bepaalde in 
de artikelen 2, ender b en c, 4, tweede lid, 
en 8, eerste lid, ender b en c, der wet, is het 
verboden, een winkel voor het publiek ge
opend te hebben en op of aan voor het open
baar verkeer openstaande land- en water
wegen te venten, te verkoopen en te koop 
aan te bieden : 

A. gedurende het tijdvak van I October 
tot I April: 

a. op de eerste vijf werkdagen der week 
v66r 5 uur des voormiddags en na 6 uur des 
namiddags; 

b. op Zaterdag v66r 5 uur des voormid
dags en na 7 uur des namiddags; 

B . gedurende het tijdvak van I April 
tot I October : 

a . op de eerste vijf werkdagen der week 
v66r 5 uur des voormiddags en na 7 uur des 
namiddags ; 

b . op Zaterdag v66r 5 uur des voormid
dags en na 8 uur des namiddags. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid mogen open of besloten ruimten, 
waar pleegt te worden gewerkt in een kap
pers- of barbiersonderneming, op werkdagen, 
voor zoover mogelijk , na de in dat lid ge
noemde tijdstippen nog tot 8 uur des na
middags voor het publiek geopend zijn, doch 
uitsluitend voor het verrichten van kappers
en barbierswerkzaamheden. 

3. I. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, ender a en b, der wet 
vindt de bepaling van artikel 2, ender a, der 
wet geen toepassing ten aanzien van: 

264 

a. winke!s, waar uitsluitend of in hoofd-
7,aak een of meer der navolgende waren : 
brood, banket, snikerwerk, chocolade, al dan 
niet te zamen met consumptie-ijs, ten ver
koop in voorraa.d zijn, op I Januari , 24, 
26· en 31 December van 8 uur des voormid
dags tot 6 uur des namiddags, doch uitslui
tend voor den verkoop van deze waren; 

b. winkels , waar uitsluitend of in hoofd
zaak bloemen en planten ten verkoop in 
voorraaa zijn, op I Januari, I en 2 November, 
24, 26 en JI December van 8 uur des voor
middags tot 6 uur des namiddag; en op 
14 en IS Augustus van 8 uur des voormid
dags tot 7 uur des namiddags , doch uitslui
tend voor den verkoop van deze waren. 

2. Met afwijking van het daaromtrent in 
het eerste lid, ender d, van artikel 4 der wet 
bepaalde , mogen de in die wetsbepaling be
doelde uren van openstelling uitsluitend 
liggen: 

a. gedurende het tijdvak van I October 
tot I April tusschen 8 uur des voormiddags 
en 6 uur des namiddags; 

b. gedurende het t ij dvak van I April tot 
I October tusschen 8 uur des voormiddags 
en 7 uur des namiddags. 

4. I. Op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit van kracht zijnde, van het 
bepaalde in de art ikelen 2, ender b en c, 4, 
tweede lid, en 8, eerste lid, ender b en c, der 
wet afwijkende regelingen, vastgesteld op 
grond van het bepaalde in het eerste of het 
derde lid van artikel 9 der wet, blijven van 
kracht; zij worden geacht te zijn vastge
steld, met afwijking van het bepaalde in 
artikel 2 van dit besluit. 

2. Op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit van kracht ziinde, van het 
bepaalde in artikel 4, eerste lid: ender a en b, 
onderscheidenlijk ender d, der wet afwij
kende regelingen, vastgesteld op grond van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 9 
der wet, blijven van kracht; zij worden ge
acht te zijn vastgesteld, onderscheidenlijk 
mede te zijn vastgesteld, met afwijking van 
het bepaalde in artikel 3 van dit besluit. 

5. I. De bepalingen van dit besluit zijn 
niet van toepassing ten aanzien van ver
koopautomaten. 

2 . Het bepaalde in artikel 2 is niet van 
toepassing ten aanzien van : 

a. Rijkskantoren ; 
b. ap<itheken, voor zoover betreft den 

verkoop en de aflevering van genees-, heel
en verbandmiddelen en heelkundige instru
menten ; 

c. koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter p!aatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad 
zijn , voor zoover betreft den verkoop van 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse; 

d. winkels, waar u ?tsluitend of in hoofd-
7,aak consumptie-ijs en voor den verkoop 
daarvan benoodigde hulpmiddelen ten ver
koop in voorraad zijn, voor zoover betreft 
den verkoop en de aflevering van consump
tie-ijs en voor den verkoop daarvan benoo
digde hulpmiddelen; 

e. winkels , waar brandstof of smeermid
delen voor of onderdeelen van voer- en vaar
tuigen en rijwielen ten verkoop in voorraad 
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plegen te zijn, voor zoover betreft den ver
koop en de aflevering van brandstof en 
smeermiddelen voor en van onderdeelen 
voor spoedeischende herstellingen aan voer
en vaartuigen en rijwielen; . 

f. winkels, waar dag- of weekbladen ten 
verkoop in voorraad plegen te zijn, voor zoo
ver betreft den verkoop van dag- en week
bladen; 

g. winkels, waar ruw ijs ten verkoop in 
voorraad pleegt te zijn, voor zoover betreft 
den verkoop en de aflevering van ruw ijs; 

h. winkels, waar voorwerpen of stoffen 
ten behoeve van binnenkomende , doorgaande 
of uitgaande schepen ten verkoop in voor
raad plegen te zijn, voor zoover betreft den 
verkoop en de aflevering van deze voor
werpen en stoffen; 

i. winkels, waar rouwkleeding plcegt te 
worden verkocht, voor zoover betreft den 
verkoop en de aflevering van rouwkleeding; 

j. hotels, voor zoover betreft leveringen 
aan logeergasten; 

k. openbare middelen van vervoer en 
restaurants in stations, voor zoover betreft 
leveringen aan reizigers. 

3. Het bepaalde in artikel 2 is mede niet 
van toepassing ten aanzien van het venten 
met en het verkoopen en het te koop aan
bieden van: 

a. comsumptie-ijs en voor den verkoop 
daarvan benoodigde hulpmiddelen, op of aan 
voor het openbaar verkeer openstaande land
en waterwegen; 

b. dag- en weekbladen, op of aan voor het 
openbaar verkeer openstaande land- en 
waterwegen; 

c. voorwerpen en stoffen ten behoeve van 
binnenkomende, doorgaande of uitgaande 
schepen, op of aan voor het openbaar verkeer 
openstaande waterwegen. 

6. Het bepaalde in het eerste en het derde 
lid van artikel 7 d er wet is van toe passing; 
het bepaalde in het tweede lid van genoemd 
wetsartikel vindt overeenkomstige toepas
sing. 

7. r. Indien, ter beoordeeling van den 
gemeenteraad, in een gemeente zich bijzon
dere omstandigheden voordoen, welke af
wijkingen van het bepaalde in de artikelen 
2 en 3 gewenscht maken, kun.nen deze af
wijkingen door den gemeenteraad onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
worden vastgesteld. 

2. De in het vorig lid bedoelde plaatse
lijke verordeningen worden afgekondigd op 
de wijze, bedoeld in artikel 203 der Gemeente
wet. 

3. De geme·enteraad is bevoegd om ten 
hoogste 21 werkdagen in het jaar aan te 
wijzen, waarop het bepaalde in artikel 2 niet 
zal gelden, of waarvoor desgewenscht een 
andere regeling, dan in dat artikel aange
geven, kan worden vastgesteld; in mindering 
van dit aantal wordt gebracht het aantal 
dagen, waarvoor toepassing is gegeven aan 
het bepaalde in het derde lid van artikel 9 
der wet. 

4. Burgemeester en wethouders zijn be
voegd om een al dan niet voorwaardelijke, 
algemeen geldende, ontheffing te verleenen 
van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 voor 
plotseling opkomende bijzondere omstan-
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digheden en voorts, voor een door hen te 
bepalen tijdvak, ten aanzien van alle winkels 
op een tentoonstelling, fancy-fair, of andere 
soortgelijke inrichtingen van tijdelijken aard 
en ten aanzien van winkels, waarin een 
veiling wordt gehouden. Van die ontheffing 
wordt door burgemeester en wethouders 
openbare kennisgeving gedaan . 

8. I. De Secretaris-Generaal is bevoegd, 
op grond van bijzondere omstandigheden 
van kortstondigen aard, bij algemeene be
schikking burgemeester en wethouders van 
alle gemeenten of van alle gemeenten in een 
bepaald in d ie beschikking aan te duiden 
dee! des Rijks te machtigen, een al dan niet 
voorwaardelijke ontheffing te verleenen van 
het bepaalde in de artikelen 2 of 3. 

2.. Een beschikking, als in het vorig lid 
bedoeld, wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

9. r. De Secretaris-Generaal is bevoegd 
te bepalen, dat door hem aan te wijzen groe
pen van winkels op werkdagen gedurende 
door hem vast te stellen tijdvakken, liggende 
binnen de in artikel 2 genoemde tijdstippen 
voor het publiek geopend zullen moeten zijn. 

2. Regelingl'r., vastgesteld op grond van 
het bepaalde in het vorig lid , zijn van kracht 
onverminderd het bepaalde bij en krachtens 
de artikelen 6 en 9 der wet en 7 van dit be
sluit. 

3. Zij zijn voorts niet van toepassing ge
durende ten hoogste r2 werkdagen in het 
jaar, in verband met vacantie van het hoofd 
of den bestuurder van den winkel of van het 
daarin werkzame personeel. 

4. Burgemeester en wethouders zijn be
voegd, van het bepaalde in het eerste lid een 
al dan niet voorwaardelijke ontheffing te 
verleenen: 

a. onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal, voor alle winkels, behoorende tot 
een door hen aan te wijzen groep, op grond 
van bijzondere omstandigheden; 

b. voor afzonderlijke winkels, in bijzon
dere gevallen van kortstondigen aard. 

5. Van de in het vorig lid, onder a, be
doelde ontheffing wordt door burgemeester 
en wethouders openbare kennisgeving ge
daan. 

6. Een beschikking, als in het eerste lid 
bedoeld, wordt in de Neder/andsche Staats
courant bekendgemaakt. 

10. I. Overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens dit besluit of van een voorwaarde 
verbonden aan een ingevolge het bepaalde 
in het vierde lid van artikel 7, in het eerste 
lid van artikel 8, of in het vierde lid van 
artikel 9 verleende ontheffing, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden. 

2. Aansprakelijk voor .de naleving der bij 
of ingevolge dit besluit gegeven voorschriften, 
voor zoover deze op winkels betrekking heb
ben, is het hoofd of de bestuurder van den 
winkel , of degene, die hem geregeld als zoo
danig vervangt. 

3. De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

11. Met het opsporen van de overtredin
gen van dit besluit zijn belast de personen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der 
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wet. Het bepaalde in het tweede en het derde 
lid van genoemd wetsartikel is van to~
passing. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van: ,, Winkelsluitingsbe
sluit r94r". 

13. I. Dit besluit wordt in de N~derland
sche Staatscourant bekendgemaakt . 

2. Het treedt in werking met ingang van 
IS September r94r. 

's-Gravenhage, ro September r94r. 
De Secretaris-Gen2raal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD . 

(Stet. no. 176) 
ro S eptember r94r. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, N°. 41007 J .A., Dir. van 

~ H ndel en Nijverheid, betreffende uit
voering van het Winkelsluitingsbesluit 
r94r. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en 
zesde lid, van het Winkelsluitingsbesluit 
r94r en in overeenstemming met de§§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. r. Winkels, waar uitsluitend of in 

hoofdzaak ten verkoop in voorraad zijn: 
a. een of meer der navolgende waren: 

brood, banket, suikerwerk, chocolade, al dan 
niet te zamen met consumptie-ijs; 

b. waren, welke te zamen tot ten minste 
vier der in artikel r van het Vestigingsbe
sluit Kruideniersbedriif r939 genoemde groe
pen van waren behooren ; 

c . melk en zuivelproducten, al dan niet 
te zamen met consumptie-ijs; 

d. groe11ten en aardappelen en/ of fruit; 
e. vleesch en/of vleeschwaren; 
f. heeren- en/of dameskleeding; 
g . rijwielen, rijwielonderdeelen, rijwiel

toebehooren of rijwielbanden, 
moeten op werkdagen van ro uur des voor

middags tot 6 uur des namiddags voor het 
publiek geopend zijn. 

2 . Voor zoover de verkoop van waren, 
als in het vorig lid genoemd , k.racht ens eenig 
wettelijk voorschrift verboden is, vindt het 
bepaalde in dat lid 11:een torpassing. 

2. Deze b eschikking treedt in werking 
m et ingang van IS September r94r. 

's-Gravenhage, ro September r94r. 
De Secretaris -Gmeraal voornoemd, 

H . M. H IRSCHFELD. 

(Stet. no. 190) 
ro September r94r. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken tot wijziging 
van artikel so der Ziektewet. 

Op grond van § r der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met cle §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In artikel so, eerste lid, der Ziektewet 

wordt tusschen de woorden ,,toegelaten 
ziekenfonds," en .,noch aantoont" ingevoegd: 
,,of, indien hij zijn woonplaats heeft in een 
vreemden Staat, bij een in <lien vreemden 
Staat gevestigde, met een toegelaten zieken
fonds overeenkomende, instelling,". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, ro September 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal v. h. 
Departement van Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 183) 
r9 September r94r. BESCHJKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken be
treffende wijziging van het Bezoldigings
besluit Rijksambtenaren r934 (Staats
blad 1933, n°. 783, j0 • Staatsblad r935, 
n". 690). laatsteli jk gewijzigd bij be
schikking van 4 Juni r94r (Ned. Stet. 
van 4 Juni r94r, n°. ro6). 

Op grond van § 2 van de Verordening 
N°. r37/r940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/r940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied bepaal ik als volgt: 

Art. 1. Gerekend van r Fcbruari 1940 
wordt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren r934 gewijzigd in <lien zin, 
dat in bijlage A I: 

r 0 • in schaal 2or, onmiddellijk na de ver
melding van de schaal , wordt opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Inspectie voor de bescherming van de be

volking tegen luchtaanvallen. 
Inspecteur 2• klasse; 
2°. in schaal 2r9 onder de afdeeling ,.Bin

nenlandsche Zaken" het ambt van adjunct
inspecteur bij de inspectie voor de bescher
ming van de bevolking tegen luchtaanvallen 
wordt geschrapt ; 

3° . in schaal 220, onmidc!ellijk na de ver
melding van de schaal, wordt opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Inspectie voor de bescherming van de be

voiking tegen luchtaanvallen. 
I nspecteur r0 klasse. 
2. Gerekend van r Juli r940 wordt het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren r934 gewijzigd in <lien zin, dat in 
schaal 2r4 van bijlage A I , onmiddellijk na 
de vermelding van de schaal, wordt opge
nomen: 

Justitie. 

Rijkspo[itie. 
Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, 

toegevoegd aan den inspecteur der N eder
landsche marechaussee. 

Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, 
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toegevoegd aan den inspecteur-generaal der 
Nederlandsche politie. 

Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, 
toegevoegd aan de procureurs-generaal, fun
geerende directeuren van po!itie. 

3. Deze beschikking wordt geplaatst in de 
Ned~rlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, I9 September I94I. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van B innenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 194) 
I9 September r941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van W aterstaat, houdende wijzi
ging van het Mijnreglement I939. 

Op grond van § I van de Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
Jandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel 228, eerste lid, van bet 
Mijnreglement I939 wordt in plaats van .,vijf 
jaren" gelezen ,.ten boogste vijf jaren". 

2. De aanvangswoorden van artikel 229 
van het Mijnreglement I939 ,.Voor elke aan
wijzing van een arbeider-controleur wordt' ' 
worden vervangen door ,.Eens in de vijf 
jaren wordt voor de aanwijzing van elken 
arbeider-controleur' '. 

3. Aan artikel 229 van het Mijnreglement 
I939 wordt een tweede lid toegevoegd. lui
dende als volgt : 

,.2. Ter voorziening in een tusschentijds 
opengevallen plaats van arbeider-controleur 
kan onze Minister tot aanwijzing overgaan, 
zonder dat daarvoor eene nieuwe voordracht 
is opgemaakt ." 

4. De bij het in werking treden van dit b e
sluit in functie zijnde arbeiders-controleurs 
kunnen geacht worden te zijn aangewezen 
tot I Mei r946, behoudens het bepaalde in 
artikel 228, tweede lid, van het Mijnregle
ment r939. 

5. Dit besluit treedt in werking op den <lag 
na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenbage , I9 September I941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 184) 
20 Septemba r941. BESLUI T van den 

Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, houdende nadere 
voorwaarden betreffende de inrichting 
van bet leerplan van het zevende leer
jaar van scholen voor gewoon Jager 
onderwijs. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/I940 en van artikel 1 van de Veror
dening N°. 137/1941 en in overeenstemming 
met de§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

In afwijking in zooverre van de daarom
trent in de artikelen 25 en 90 j0 • artikel 3 
van de Lager-onderwijswet r920 opgenomen 
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bepalingen zullen de volgende voorschrlften 
gelden: 

Artikel I. 
I. Aan het ieerplan van een school voor 

gewoon lager onderwijs wordt, voor wat be
trcft het zevende \eerjaar, het vak, vermeld 
in het tweede lid van artikel 2 der Lager
onderwijswet r920, onder m (Duitsche taal) , 
toegevoegd. 

2. De in het tweede lid van artikel 2 dier 
wet vermelde vakken onder I (Fransche taal) 
en n (Engelsche taal) mogen, behoudens 
goedkeuring door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, W eten
schap en Cultuurbescherming, in het in het 
vorig lid genoemde leerjaar niet aan het leer
plan worden toegevoegd. 

Artikel II. 
Het leerplan van een school voor gewoon 

lager onderwijs wijst aan, dat in het zevende 
leerjaar drie uren aan bet in het eerste lid 
van artikel I vermeld leervak zullen worden 
b esteed. 

Artikel II I. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming bepaalt het leerboek, dat 
voor het onderwijs in het in het eerste lid 
van artikel I vermelde Jeervak zal worden 
gebruikt. 

Artikel IV . 
Aan de bezitters van de akte, bedoeld in 

artikel 77, onder a, der wet van 17 Augustus 
r878 (Staatsblad n°. 127), kan, indien aan de 
school geen onderwijzer in bet bezit van de 
akte tot het geven van huis- en scboolonder
in het vak, vermeld in het tweede lid van 
wijs artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920, 
onder m, beschikbaar is, uiterlijk tot I Sep
tember I943 m cde het onderwijs in dit vak 
worden opgedragen . 

Artikel V. 
1. Behoudens het bepaalde in het tweede 

lid van dit artikel treedt dit besluit in wer
king op 1 October 1941. 

2. Voor scholen, welker school iaar of 
schoolcursus volgens het op I Octob.er 19 41 
geldP.ndE' \eerplan zes maanden of !anger v66r 
dit tijdstip is aangevangen, vindt de inwer
kingtreding plaats met ingang van het eerst
volgend schooljaar of van den eerstvolgenden 
schoolcursus. 

's-Gravenhage, 20 September 1941. 
D e Secretaris-Generaal van het 

Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming. 

] . VAN D AM. 

(Stet. no. 184) 
20 S eptember r941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoedmg, Wetenschap en 
Cultuurbescberming betreffende de over
schrijving van Jeerlingen aan lagere 
scholen. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
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R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art . 1. Ten aanzien van leerlingen, die 
bij den aanvang van het schooljaar of den 
schoolcursus een bepaalde lagere school be
zoeken, is overschrijving in den loop van dit 
schooljaar of dien schoolcursus naar een 
andere school, behoudens in geval van ver
huizing, alleen toegelaten met goedkeuring 
van den inspecteur. 

Een afwijzende beschikking van den in
specteur is met redenen omkleed. 

Van deze beschikking staat binnen veer
tien dagen, te rekenen van den datum, waar
op zij den belanghebbende is toegezonden, 
beroep open bij den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 September I94I. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cu/tuurbeschermi ng. 

]. VAN D AM. 

(Stet. no. 187) 
25 September 194r. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart N°. 49416 J .A., Dir. van 
Handel en Nijverheid, tot wijziging van 
zijn beschikking betreffende uitvoering 
van het Winkelsluitingsbesluit 194r. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
en zesde lid, van het Winkelsluitingsbesluit 
1941 en op zijn beschikking van IO Septem
ber 1941, n° . 41007 J .A., Directie van 
Handel en Nijverheid, tot uitvoering van ge
noemd besluit, en in overeenstemming met 
de§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 1 van 

zijn hoogerbedoelde beschikking worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. in den aanhef vervallen de woorden 
,,uitsluitend of in hoofdzaak"; 

b. het gestelde onder f wordt als volgt 
gelezen : 

,,heeren- of damesonder- of -bovenkleeding 
in geconfectionneerden vorm, dan we! stoffen 
ter vervaardiging van deze kleeding". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 6 October 1941 . 

's-Gravenhage, 25 September 194I. 
De S ecretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD . 

(Stet. no. 187) 
25 September 194r. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 49416 J.A., Dir. van Handel 
en Nijverheid, tot wijziging van het 
Winkelsluitingsbesluit 1941. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ; 

Gelet op zijn besluit van ro September 
1941, n°. 41007 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot afwijking van de Winkel
sluitingswet 1930, Staatsblad n°. 460 (Win
kelsluitingsbesluit 1941, Nederlandsche Staats
courant van 10 September 1941, n°. 176), 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

-Heeft goedgevonden te bepalen : 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 2 en 

in het eerste lid van artikel 4 van het Winkel
sluitingsbesluit 1941 wordt in plaats van: 
,,4, tweede lid," gelezen: ,,4, tweede en derde 
lid,". 

2. In artikel 7 van het Winkelsluitings
besluit 1941 worden de navo!gende wijzi
gingen aangebracht: 

a . in het eerste l id wordt in plaats van: 
,,den gemeenteraad" tweemaal gelezen: ,,den 
burgemeester"; 

b. in het derde lid wordt in plaats van: 
,,De gemeenteraad" gelezen: ,,De burge
meester" · 

c. in het vierde lid wordt in plaats van: 
,, Burgemeester en wethouders zijn" gelezen: 
,,De burgemeester is" , in plaats van : ,,door 
hen": ,,door hem" en in plaats van: ,,door 
burgemeester en wethouders" : ,,door den 
burgemeester" . 

3. In het eerste lid van artikel 8 van het 
Wmkelsluitingsbesluit 1941 wordt in plaats 
van: ,,burgemeester en wethouders" ge
lezen: ,,de burgemeesters' '. 

4. In artikel 9 van het Winkelsluitings
besluit 1941 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht: 

a. het derde lid wordt als volgt gelezen: 
,,Zij zijn voorts niet van toepassing, in ver
band met vacantie van het hoofd of den be
stuurder van den winkel of van het daarin 
werkzame personeel, gedurende ten hoogste 
12 werkdagen in het jaar, voor zoover van 
deze dagen door dat hoofd of door dien be
stuurder mededeeling is gedaan aan den 
burgemeester."; 

b. het vierde lid wordt als volgt gelezen: 
11 4. De burgemeester is bevoegd van het 

bepaalde krachtens het eerste lid een al dan 
niet voorwaardelijke ontheffing te verleenen: 

a . onder goedkeuring van den Secretaris
Generaal, voor alle winkels, behoorende tot 
een door hem aan te wijzen groep, op grond 
van bijzondere omstandigheden; 

b. voor afzonderlijke winkels, in bijzon
dere gevallen van kortstondigen aard; 

c. voor afzonderlijke ·winkels, op grond 
van bijzondere bezwaren in verband met de 
naleving der verduisteringsvoorschriften, 
voor zoover betreft het tijdvak van 5 .30 uur 
des namiddags tot 6 uur des namiddags, 
voor de dagen, waarop het tijdstip van zons
ondergang valt v66r 6 uur des namiddags."; 

c. na het vierde lid wordt een nieuw vijfde 
lid ingelascht luidende als volgt: 

,,s. Aan het hoofd of den bestuurder van 
een winkel, die tot een kerkgenootschap be
hoort, dat bepaalde dagen als kerkelijken 
feestdag of als rustdag aanmerkt, ver!eent de 
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burgemeester op zijn verzoek ontheffing van 
het bepaalde krachtens het eerste lid, voor
zoover bedoelde dagen betreft."; 

d. het huidige vijfde lid wordt zesde lid; 
daarin wordt in plaats van: ,,vorig" gelezen: 
,, vierde" en in plaats van : ,,door burgemees
ter en wethouders": ,,door den burgemeester" · 

c. het huidige zesde lid wordt zevende !id'. 
5. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den dag na dien der dagteekening, onder
scheidenlijk der eerste dagteekening, van de 
Nederlandsche Staatscourant, waarin het is 
bekendgemaakt . 

' s-Gravenhage, 25 September 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 188) 
25 September 1941. BESCHIKKING van 

den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken van 
N°. 35114 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief recht), betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeen
ten Maassluis en Maasland. 1 

_ Op grond van paragraaf 1 der Verordening 
N°. 79/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. Met ingang van 1 October 1941 
wordt de grens tusschen de gemeenten 
Maassluis en Maas/and zoodanig gewijzigd, 
dat de meuwe grens der gemeente Maassluis 
zal komen te loopen als volgt: 

Beginnende op het punt, waar de grenzen 
der gemeenten Rotterdam (Hoek van Holland) , 
R ozenburg en de kadastrale gemeente Maas
land samenkomen, gaat de nieuwe grens in 
noordoostelijke richting langs de bestaande 
grens tusschen de gemeenten Rotterdam 
(Hoek van Holland) en Naaldwijk eenerzijds 
en de_ gemeente Maas/and anderzijds, tot 
het midden van de wetering, kadastraal be
kend gemeente Maaslan_d, Sectie G, N°. 503, 
gelegen langs de noordztJde van den Maasdijk 
tusschen dezen dijk en de Weverskade. De 
grens buigt dan in zuidzuidoostelijke.richting 
om en volgt het midden van genoemde wete
ring, kadastraal bekend gemeente Maasland 
Sectie G. Nos. 503 en 504, tot aan het meest 
noordelijke punt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Maas/and, Sectie G, No. 
363. Van hier wordt de oostelijke scheiding 
van laatstgenoemd perceel en van het perceel 
Sectie H, N°. 1564, gevolgd tot het meest 
zuidoostelijke punt van laatstgenoemd per
ceel. Vanaf dit punt gaat de grens in zuid
zuidoostelijke richting door het midden van 
de wetering, kadastraal bekend gemeente 
Maas/and, Sectie H, N°. 1363, gelegen tus
schen den Maasdijk en de Weverskade tot 
het westzuidwestwaartsch verlengde va~ de 
noordnoordwestelijke scheiding van het per
ceel gemeente Maas/and, Sectie H, No. 808. 
Vandaar wordt in oostnoordoostelijke rich
ting dit verlengde gevo!gd, kruisende de per
ceelen Nos. 1363 en 417 en gaande langs de 
noordnoordwestelijke scheidingen van de 

1 De bij deze beschikking behoorende kaart 
is niet opgenomen. 
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perceelen gemeente Maas/and, Sectie H, Nos. 
808,_8?7, 311 en 1799 tot de noordoostelijke 
sche1dmg van laatstgenoemd perceel is be
reikt. Dan buigt de nieuwe grens in zuidoos
telijke richting af en gaat langs de zuidweste
lijke grens van het rijkseigendom, kadastraal 
bekend gemeente Maas/and, Sectie H No. 
1850 (rijksweg N°. 20), welke grens de ;chei
ding vormt met de ten zuidwesten van het 
rijkseigendom ge!egen perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Maas/and, Sectie H, Nos. 
1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 262, 1810, 1812, 
1851, tot het meest oostelijke punt van Jaatst
genoemd perceel. Vanaf dit punt wordt lood
recht de Maassluissche weg, de Noordvliet 
en Middenvliet overgestoken snijdende de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Maas
/and, Sectie H, Nos. 1850 en 1853 en Sectie 
E, Nos. 1303, 1305 en 1307 tot de noordwes
telijke scheiding van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Maas/and, Sectie E 
N°. II44- Vaodaar gaat de grens in ongevee; 
noordoostelijke richting langs de noordwes
telijke scheiding van laatstgenoemd perceel 
tot de noordoostelijke scheiding daarvan. 
J:?e grens loopt vervolgens in zuidelijke rich
tmg langs deze noordoostelijke scheiding, 
daarna langs de oostelijke scheidingen van 
de perceelen Nos. 1143 en 1088, Joopt dan 
verder langs de dagzijde van het noordooste
Jijk landhoofd van den duiker, Jiggende in 
den verbindingsweg met Maassluis en ver
volgt daarna haar loop Jangs de noordooste
lijke scheiding van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Maasland, Sectie E, No. 
II37, tot de noordwestelijke scheiding van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Maasland, Sectie E , N°. u38. Vandaar buigt 
de grens in ooordoostelijke richting af en 
volgt de noordwestelijke scheiding van de 
perceelen kadastraal bekend gemeente Maas
land, Sectie E , Nos. u38 en 52, tot de 
oostelijke scheiding van laatstgenoemd per
ceel aan den Zuidbuurtschen weg is bereikt 
De nieuwe grens vervolgt haar loop in onge: 
veer zuidelijke richting, gaat Jangs de schei
ding tusschen den Zuidbuurtschen weg 
eenerzijds en de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Maasland, Sectie E, Nos. 52, 53, 
54, 69, 70, 71, 92 en 93, anderzijds en steekt 
vervolgens in dezelfde richting den Booner
vliet over tot het meest noordelijke punt van 
het perceel , kadastraal bekend gemeente 
Maasland, Sectie E, N°. 709. Dan Joopt de 
grens in zuidwestelijke richting langs den 
zuidoostelijken oever van den Boonervliet 
kadastraal bekend gemeente Maaslani 
Sectie E, N°. 832, tot de noordelijke scheidinii 
van het perceel gemeente Maas/and, Sectie 
E, N°. 1256 (de spoorbaan Schiedam-Hoek 
van Holland) is bereikt. De grens buigt dan 
oost~aarts af gaande langs deze noordelijke 
schetdmg tot het meest zuidelijke punt van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Maasland, Sectie E, N°. 909, gaat dan in een 
rechte Jijn naar het meest westelijke punt 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Maas/and, Sectie E, N°. 915, en loopt verder 
in oostelijke richting Jangs de noordelijke 
scheiding van de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Maasland, Sectie E, Nos. 
1256 en 1122 (de spoorbaan) tot het meest 
zuidoostelijke punt van het perceel Sectie 
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E, N°. 885. Vanaf dit punt loopt de grens in 
een rechte lijn naar het meest zuidwestelijke 
punt van het perceel N°. 825 en gaat dan 
weer langs de noodelijke scheiding van het 
perceel Sectie E, N°. 1122, tot de grens tus
schen de gemeenten Maasland en Vlaardingen 
is bereikt. De grens loopt dan in zuidelijke 
richting langs de bestaande grens tusschen de 
gemeente Vlaardingen en de kadastrale ge
meente volgens in westnoordwestelijke rich
ting door het midden van den Nieuwen 
Waterweg langs de grens met de gemeente 
Rozenburg tot het punt van uitgang. 

2. r. De machten en ambtenaren van de 
gemeente Maassluis oefenen, te rekenen van 
den datum der grenswijziging, hun bevoegd
heden uit in het overgaande gebied. 

2. De op 30 September 1941 in het over
gaande gebied geldende besluiten behouden 
rechtskracht, totdat door het bevoegde gezag 
der gemeente Maassluis anders zal zijn be
paald. Zoo dikwijls voor het afschaffen en 
invoeren van gemeentelijke besluiten de 
goedkeuring van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepalingen is voorgeschreven, 
is deze mede vereischt voor het afschaffen en 
van toepassing verklaren van besluiten, 
welke gelden of zullen gelden in het krachtens 
deze beschikking overgaande gebied. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en invor
deren van gemeentelijke belastingen, betrek
king hebbende op het van de gemeente 
Maasland afgescheiden gebied, over een be
lastingjaar, dat v66r den ingang dezer grens
wijziging is aangevangen, blijft voorbehou
den aan de machten en ambtenaren, die 
daarvoor zijn aangewezen in deze gemeente. 

4. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel 11, derde lid, van de Eerste beschik
king ter uitvoering van de Verordening No. 
152/1941, wordt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkornsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verschenen, de 
bevolking der gewijzigde gemeenten geacht 
te bestaan uit het getal inwoners, dat op 1 
October 1941 volgens de bevolkingsregisters 
der gemeenten aanwezig is, zooals dit door 
den Commissaris der provincie Zuid-Holland, 
de burgemeesters gehoord, wordt vastgesteld. 

5 . Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet war
den de ingezetenen van het van de gemeente 
Maasland afgescheiden gebied, met inbegrip 
van hen, die in den loop der laatste twaalf 
rnaanden van het overgaande gebied naar 
Maassluis of orngekeerd zijn vertrokken, van 
af den datum van den overgang als ingezete
nen der gemeente Maassluis beschouwd. 

3. r. Aan de vaste ambtenaren der ge
meente Maasland, die tengevolge van deze 
grenswijziging warden ontslagen, wordt -
voor zoover zij niet in de termen vallen om 
pensioen, uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der Pensioenwet 1922, Stae.ts
blad N°. 240, te genieten - met ingang van 
den dag van ontslag, ten laste der gemeente 
Maassluis wachtgeld verleend. 

Als vaste ambtenaren warden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
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die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van ten minste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der gemeente Maas
sluis, met inachtneming van de volgende be
palingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het eerste 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op 30 September 1941 een 
diensttijd van ten minste 10 jaren hebben 
volbracht en het aantal jaren van <lien dienst
tijd, te zamen met het aantal jaren van den 
leeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het hieronder be
paalde het wachtgeld eindigt: 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240 - te genieten . \Toor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den 
vorigen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra 
het gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande tijd, 
welke in aanmerking komt voor pensioen, 
onverschillig in dienst van welk lichaam die 
tijd is doorgebracht, met <lien verstande, dat 
alle diensttijd slechts eenmaal wordt mede
geteld en diensttijd uit een nevenbetrekking 
slechts in aanmerking komt,indienhetwacht
geld uit hoofde van ontslag uit die betrekking 
wordt toegekend. 

3 . Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsb/ad N°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de grenswijziging werd ont
slagen, laatstelijk v66r 1 October 1941 was 
verbonden, vermeerderd met kindertoelage, 
indien die toe!age niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage de
zelfde vermindering of vermeerdering onder
gaat , welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat 
voor die toelage in aanmerking komt, zou 
ondergaan, indien de belanghebbende in 
dienst zou zijn gebleven. Het wachtgeld is 
gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 
de in den eersten volzin ornschreven wedde 
of de som van wedde en kindertoelage en be
draagt daarna gedurende drie maanden 85 
en vervolgens 70 ten honderd van de voren
bedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoesla
gen van de arnbtenaren der gerneente Maas
land een wijziging wordt gebracht, welke geen 
verband h oudt met de grenswijziging, wordt 
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de in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedd,e en kindertoelage voor d,e toepas
sing van dat lid en van het vijfde en zesde lid 
van dit artikel op overeenkomstige wijze 
gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
r October r94r inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op r Mei r94r niet genoot, 
wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in d,e artikelen 
3, 4, S en r4, tweede lid, der Pensioenwet 
r922, Staatsblad N°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage, 
de in het derde lid, bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een be
drag, gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde of de som van wedde en kindertoela
ge; 

c. bij ge lijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen . 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschied op grond van bezwaren, 
welke door den Commissaris der provincie 
Zuid-Holland, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder .,financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in 
het derde lid bedoeld. Met ,,inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3 , 4, S en r4, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240, bedoeld de wed,de 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel warden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de grenswijziging uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
gelden, en de verschillende wedden, in het 
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derde lid bedoeld, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek, en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

ro. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld, de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht . 

r I. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling 
aan den burgemeester der gemeente Maas
sluis. De op wachtgeld gestelde is gehouden 
ten aanzien van die inkomsten alle door 
dezen burgemeester en den Commissaris der 
provincie Zuid-Holland verlangde inlichtin
gen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt , doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Maassluis. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den 
burgemeester van genoemde gemeente een 
aanvrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet r922, Staatsblad 
N°. 240 . 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit lid 
bedoelde verplichtingen niet nakomt, kan de 
Commissaris der provincie Zuid-Holland, 
den burgemeester der gemeente Maassluis, 
benevens den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

r2 . Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der ge
meente Maassluis, benevens den belangheb
bende of diens gemachtigde gehoord, althans 
behoorlijk opgeroepen, beslist door den 
Commissaris der provincie Zuid-Holland 
gemeenschappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet r929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

r3. Indien ten aanzien van ambtenaren 
in tijdelijken dienst, die niet worden aange
merkt als vaste ambtenaren, zoomede van 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die ten gevolge van 
deze gebiedsafscheiding worden ontslagen, 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, den 
Commissaris der provincie Zuid-Holland 
gehoord, bepaald wordt, dat redelijkerwijs 
de door hen verrichte werkzaamheden geacht 
kunnen worden een niet-tijdelijk karakter te 
hebben, wordt aan deze fun-ctionarissen ten 
laste van de gemeente Maassluis, met over-
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eenkomstige toepassing van het bepaalde in 
het tweede tot en met het twaalfde lid van 
dit artikel, een uitkeering geda.an. 

Ten aanzi.en van de hier l;>edoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der gemeente Maasland doorgebracht . 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het geste lde in de eerste alinea, wordt een 
bijslag, welke van gemeentewege wordt ge
geven op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen, 
overeenkomende met den bijslag, bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeerin
gen toegekend en alsdan slechts tot het be
drag, waarmede deze bijslag het totaal van 
de bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

4. 1. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht , wordt als dienst
t ijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad N°. 240, aangemerkt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk 
voor zijn ontslag ambtenaar was in den zin 
dier wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambtenaar, in den 
zin van die wet, in een betrekking of in be
trekkingen, waarin deze hoedanigheid na 
het ontslag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag y.';l.n de <.vea~e, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der 
wedden, onderscheidenlijk de som der pen
s10ensgronaslagen , welke met inachtm,ming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met dien verstan
de, dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
oridergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, zouden hebben onder
gaan, indien het ontslag niet ware verleend 
en de ambtenaar de laatstelijk voor het ont
slag aan zijn betrekking of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden . 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240, met een pensioensgrondslag of een 
som van pensioensgrondslagen, lager dan die 
uit de betrekking of betrekkingen, waaruit 
hij ten gevolge van de gren.swijziging werd 
ontslagen, dan wordt voor de toepassing van 
de artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in het derde lid van het vorige artikel. 

Blijft de ten gevolge van de grenswijziging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pensi
oenwet 1922, Staatsblad N°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier aangehou
den betrekkingen geacht dezelfde wijziging te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150 dier wet zou ondergaan, indien de in den 
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eersten en tweeden volzin van dit lid be
doelde wedde of som van wedden als ambte
naar in den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De gemeente Maassluis is voor de be
trokken personen, gedurende den tijd, dien 
zij krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage ve,or eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, bere
kend naar den in den eersten volzin van het 
tweede lid aangegeven pensioensgrondslag, 
en in het geval, bedoeld in den tweeden vol
zin van dat lid, naar het verschil tusschen 
dezen pensioensgrondslag en dien of die, 
welke in de betrekking of betrekkingen, 
waarin na het ontslag de hoedanigheid van 
ambtenaar in den zin van bedoelde wet werd 
verkregen, zonder de werking van het tweede 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Maassluis verhaalt de in 
het derde lid bedoelde bijdrage op de betrok
ken personen, op den voet van het vierde 
lid van artikel 36 der Pensioenwet 1922 , 
.Staatsblad N°. 240. 

5. H et lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar , bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
onder a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad N°. 240, verschuldigd naar den pensioens
grondslag of pensioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het eerste lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der P ensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

5. Indien in de gemeente Maas/and een 
benoeming p]aats heeft in een functie, welke 
naar het oordeel van den Commissaris der 
provincie Zuid-H. lland, door een der wegens 
de grenswijziging ontslagen personen kon 
zijn bek!eed, komen vanaf het tijcistip van de 
benoeming het wachtgeld en de pensioens
bijdragen of de uitkeering, bedoeld in artikel 
3, dertiende lid, voor cien ontslagene ten laste 
van deze gemeente. 

6. 1. Aan ambtenaren van de bij deze 
grenswijziging betrokken gemeenten, die ten 
gevolge van deze grenswijziging naar de mee
ning van het gemeentebestuur genoopt zijn 
te verhuizen, worden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergoed. Voor 
zoover zulks voor ambtenaren der gemeente 
Maas/and het geval is, worden deze kosten 
door de gemeente Maassluis aan de gemeente 
Maas/and terugbetaald. 

2 . Deze kosten worden v66r de verhuizing 
vanwege het gemeentebestuur geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij den burgemeester. In
dien de schatting wordt overschreden en de 
declaratie naar het oordeel van den burge
meester te hoog is, bepaalt deze het bedrag, 
dat als vergoeding wordt toegekend. 

7. I. De uitkeeringen voor de gemeente 
Maas/and, bedoeld in artikel 5, eerste lid , 
sub 1, en in artikel 7, tweede lid van het be
sluit N°. 30/ 1941 van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
cien en van Binnenlandsche Zaken van 4 
Februari 1941 over het tijdvak van I Mei 
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I94I tot en met 3I December 1941 en in 
artikel 4, derde lid, van het besluit N°. 
3r/ r94I van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken van 
5 Februari r94r over het jaar 1941, warden 
berekend per in de gemeentefondsbelasting 
over het belastingjaar 1940/ 1941 aangeslagen 
inwoner. 

2. Voor elken in de gemeentefondsbelas
ting over het belastingjaar 1940/1941 aange
slagen inwoner, die op 31 December 1940 
gevestigd was in het overgaande gebied, 
keert de gemeente Maasland aan de gemeente 
Maassluis een bedrag uit, gelijk aan drie 
achtste gedeelten van het ingevolge het eerste 
lid berekende bedrag per inwoner. 

8. r. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9 der wet van rs Juli 1929, Staatsblad 
N°. 388, wordt deze beschikking geacht in 
werking te treden met ingang van r J anuari 
r942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente Maas/and voor het uitkee
ringstijdvak r Mei 1941 tot en met 31 Decem
ber 1941 vast te stellen uitkeering wordt be
rekend per inwoner dier gemeente op 31 
December 1940. 

3. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Maas/and naar de gemeente Maassluis over
gaat, keert de eerstgenoemde gemeente aan 
de laatstgenoemde gemeente een bedrag uit 
gelijk aan drie achtste gedeelten van bet 
ingevolge bet tweede lid berekende bedrag 
per inwoner. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden 
van dit artikel vindt overeenkomstige toe
passing met betrekking tot de vaststelling 
en verrekening van de garantie-uitkeering, 
bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad N°. 74, over bet uitkeerings
tijdvak 1941/ 1942, met dien verstande, dat 
deze beschikking geacht wordt in werking te 
treden op r Mei 1942 en dat de gemeente 
Maas/and aan de gemeente Maassluis voor 
iederen overgaanden inwoner uitkeert zeven 
twaa!fde gedeelten van het per inwoner be
rekende bedrag. 

9. r. De vaststelling van de uitkeering in
gevolge artikel 3, letter c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad N°. 388). 
voor de gemeenten Maas/and en Maassluis, 
voor de uitkeeringstijdvakken, welke op het 
uitkeeringstijdvak r 'Mei 1941 tot en met 
31 December 1941 volgen, geschiedt voor 
zooveel noodig met inachtneming van de be
palingen van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 2r van het Financieele-verhou
dingsbesluit wordt, voor zoover <lit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
v66r r October 1941, bepaalct, alsof deze be
schikking met den aanvang van bet boekings
tijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
bet tweede lid van artiKel rs van bet Finan
cieele-verhoudingsbesluit, warden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van bet 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
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dat besluit aangegeven, kunnen warden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het 
aantal inwoners op r Januari van bet kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, gesteld op het werkelijk 
aantal inwoners op <lien datum , vermeerderd 
of verminderd met het aantal inwoners, 
waarmede ingevolge deze beschikking het 
aantal inwoners der gemeenten Maassluis 
en Maas/and onderscheidenlijk is toegenomen 
of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel r6, tweede lid, van het 
Financieele-verhoudingsbesluit voor de ge
meente Maassluis, voor de rekeningsjaren, 
die aan r October 1941 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeente gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeelte 
van bet overeenkomstige bedrag van de ge
meente Maas/and. Dit gedeelte wordt voor 
de aan bet rekeningsjaar 1941 voorafgaande 
rekeningsjaren verkregen door vermenig
vuldiging van het laatstgenoemde bedrag 
met een breuk, waarvan de noemer voorstelt 
het aantal inwoners van de gemeente Maas
land op r J anuari r 94 r en de teller het aantal 
inwoners, dat bij de grenswijziging van deze 
gemeente naar de gemeente Maassluis is 
overgegaan. Voor bet rekeningsjaar 1941 
wordt <lit gedeelte gesteld op een vierde ge
deelte van het voor bet rekeningsjaar 1940 
berekende bedrag. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente Maassluis blijvende uit
gaven, als bedoeld in artikel 15 van bet Fi
nancieele-verhoudingsbesluit, wordt bere
kend per inwoner dier gemeente op r Januari 
van het met het rekeningsjaar gelijknamige 
kalenderjaar, vermeerderd met het aantal 
inwoners, dat krachtens deze beschikking 
naar die gemeente is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, a ls be
doeld in dit artikel, warden, voor zoover 
noodig , door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien opnieuw, met inacht
neming van de bepalingen van dit artikel , 
vastgestel:i. 

10. r. De garantie-uitkeering, bedoeld in 
artikel II der wet van 4 Maart 1935 (Staats 
blad N°. 74). wordt over het op het uitkee
ringstijdvak 1941/ 1942 volgend uitkeerings
tijdvak voor de gemeente Maasland vermin
derd met een bedrag, dat wordt bepaald door 
toepassing van de volgende formule: 

2a 
9b X C = X, 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter a : het aantal inwoners der ge

meente Maas/and, dat op r Januari 1941 ge
vestigd was in het gebied, dat krachtens deze 
beschikking naar de gemeente Maassluis is 
overgegaan: de letter b: bet aantal inwoners 
van de gemeente Maas/and op 1 Januari 
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1941; de letter c: het bedrag der garantie
uitkeering voor de gemeente Maas/and over 
het uitkeeringstijdvak 1935/ 1936; de letter x: 
het bedrag van de in het eerste lid bedoelde 
vermindering van de uitkeering. 

3. Over het uitkeermgstijdvak, volgend 
op het uitkeeringstijdvak, bedoeld in het 
eerste lid, zal de uitkeering worden vermin
derd met een bedrag ten beloope van ½x. 

4. Het bedrag van de uitkeering voor de 
gemeente Maassluis wordt vermeerderd met 
de bedragen, welke krachtens het eerste, 
respectievelijk het derde lid van dit artikel 
op de uitkeering van de gemeente Maas/and 
in mindering worden gebracht. 

11. r. Voor de hefting van belastingen in 
het krachtens deze beschikking ' van de ge
meente Maas/and afgescheiden gebied, over 
een op het tijdstip van de grenswijziging 
reeds verstreken of nog loopend belasting
jaar, en voor de uitkeering van opcenten, 
overeenkomstig artikel 296, juncto artikel 
277, der gemeentewet, over zoodanig _bel:cts
tingjaar, wordt de door deze besch1kkmg 
geregelde gebiedsafscheiding geacht niet vroe
ger dan ,na afloop van die hefting en uitkee
ring plaats te vinden. 

2. De gemeente Maas/and draagt echter, 
voor zooveel de belastingen en de uitkeerin
gen betrekking hebben op het van haar afge
scheiden gebied, aan de gemeente Maassluis 
zooveel twaalfde gedeelten van de verkregen 
opbrengst over, als er na het tijdstip van den 
gebiedsovergang maanden in het nog loopend 
belastingjaar overblijven. 

12. I. Indien de burgemeester van de ge
meente Maas/and v66r l Januari 1942 daar
toe aan den Commissaris der provincie Zuid
Holland het verzoek doet, beslist deze, of er 
aanleiding bestaat, dat in verband met deze 
grenswijziging door de gemeente Maassluis 
aan de eerstgenoemde gemeente een gelde
lijke uitkeering wordt gedaan. De Commis
saris houdt daarbij rekening met alle om
standigheden, die de aanpassing der betrok
ken gemeenten aan den nieuwen toestand 
kunnep be1nvloeden. Het bedrag en de wijze 
van betalen worden bepaald door den Com
missaris. 

2. Deze uitkeering, welke ten hoogste ge
durende tien achtereenvolgende jaren ver
schuldigd zal zijn, bestaat in de betaling van 
een telkenjare lager bedrag. De Commissaris 
kan de uitkeering en het jaarlijks verschuldig
de bedrag na verloop van vijf jaren opnieuw 
vaststellen, indien blijkt, dat de gemeente 
Maasland zich binnen den gestelden termijn 
aan de veranderde omstandi!;theden kan aan
passen . 

3. De besluiten van den Commissaris over
eenkomstig de voorgaande leden behoeven 
de goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

13. I. Alie rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeente Maas/and, 
betrekking hebbende op of gelegen in het 
van deze gemeente afgescheiden gebied, 
gaan over op de gemeente Maassluis, zonder 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevor
derd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
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deze beschikking nooaig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

3. Wegens den overgang ingevolge het 
eerste lid van hetgeen uitsluitend naar het 
burgerlijk recht eigendom der gemeente en 
niet bestemd voor den publieken dienst is, 
keert _ de gemeente Maassluis uiterlijk op 
1 Mei 1942 aan de gemeente Maas/and een 
schadevergoeding uit, waarvan het• bedrag 
en de wijze van betalen worden bepaald door 
den Commissaris der provincie Zuid-Holland 
of, in beroep, door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, gehoord. 

4. De beslissing van den Commissaris 
wordt met redenen omkleed medegedeeld 
aan de besturen der beide gemeenten en aan 
den Secretaris-Generaal van het"Departement 
van Binnenlandsche Zaken. 

5. Gedurende ciertig dagen, te rekenen 
van de dagteekening van de beslissing van 
den Commissaris, kunnen de burgemeesters 
van beide gemeenten tegen deze beslissing 
bij den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken in beroep 
komen . Deze geeft van een ingesteld beroep 
terstond kennis aan den Commissaris en ,.an 
den burgemeester der andere· gemeente. 

14. 1. Alle kadastrale en andere stukken 
uitsluitend betrekking hebbende op het ge: 
bied, dat krachtens deze · beschikking naar 
de gemeente Maassluis overgaat, worden 
aan die gemeente overgedragen, dan we! in 
overeenstemming gebracht met artikel 
van deze beschikking. 

2. De besturen van de krachtens deze be
schikking gewijzigde g~meenten hebben na 
ingang der grenswijziging wederkeerig het 
recht te alien tijde kosteloos inzage te nemen 
van elkanders gemeente-archieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en ander 
voor zoover betreft het gebied, hetwelk van 
hun gemeente is afgescheiden of aan hun ge
meente is toegevoegd. 

15. De burgemeester der gemeente Maas
land zendt op l October 1941 aan den burge
meester der gemeente Maassluis, na daarvan 
afschrift te hebben gehouden het dee! van 
het tot het bevolkingsregister behoorende 
persoonsregister, hetwelk betrekking heeft 
op de personen, welke op 30 September 1941 
gevestigd zijn in het overgaande gebied. 

16. I. De burgemeester der gemeente 
Maas/and zendt v66r I Januari 1942 aan 
den burgemeester der gemeente Maassluis 
een uittreksel uit de voor eerstgenoemde ge
meente op den dag, voorafgaande aan dien 
van den gebiedsovergang, van kracht zijnde 
kiezerslijst , waarop voorkomen de namen der 
personen, die op dien datum gevestigd waren 
in het overgaande gebied . 

2. Dit uittreksel wordt door den burge
meester der gemeente Maassluis met inacht
neming van het bepaalde in artikel 2 , vierde· 
en vijfde lid, voor zooveel noodig aangevuld 
met de verandering van de aanduiding der 
woonplaats van iederen kiezer na den dag 
van den gebiedsovergang en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 
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Samengevoegd met de in de gemeente 
Maassluis op den dag, voorafgaande aan 
dien van den gebiedsovergang, van kracht 
zijnde kiezerslijst vormt dit uittreksel de 
kiezers!ijst voor deze gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door een nieuwe 
lijst is vervangen. 

3. In de gemeente Maasland vormt de op 
den dag, voorafgaande aan dien van den 
gebiedsovergang, van kracht zijnde kiezers
lijst, nadat hiervan geschrapt zijn de namen 
der personen, voorkomende op het uittreksel, 
bedoeld in het eerste lid, de kiezerslijst voor 
deze gemeente, totdat zij overeenkomstig de 
kieswet door een nieuwe lijst is vervangen. 

17. I. De inwoners van het naar de ge
meente Maassluis overgaand gebied, die op 
of na I October 1941 werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomen worden in de 
steunregeling van deze gemeente of aldaar 
tot de werkverschaffing worden toegelaten, 
indien en voor zoover zij daarvoor, op grond 
van de regelen, welke in de gemeente Maas
sluis gelden, in aanmerking komen. 

Ten aanzien van de vestigingsvoorschrif
ten blijft te hunnen opzichte de regeling van 
kracht, welke in de gemeente Maasland gold. 

2 . Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

18. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armen.wet worden voldaan uit de 
kas der gemeente Maasland komen, voor 
zoover die krankzinnigen, ten tijde dat de 
machtiging om hen in een gesticht te plaat
sen werd aangevraagd, woonplaats hadden 
in het overgaande gebied, van I October 
1941 af voor rekening van de gerneente 
Maassluis. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzoring van armen, 
die zich bevonden, onderscheidenlijk ten 
tijde van hun opneming hoofdverblijf hadden 
in het gebied, dat krachtens deze beschikking 
naar de gemeente Maassluis overgaat. 

19. Voor de toepassing van de artikelen 
37 en 38 en van artikel 43 juncto de artikelen 
37 en 38 der Woningwet treedt ten aanzien 
van het overgaande gebied de burgemeester 
der gerneente "Maassluis in de plaats van dien 
der gerneente Maasland, met dien verstande, 
dat de voor die toepassing gestelde termijnen 
geacht worden niet v66r den gebiedsovergang 
te zijn aangevangen. 

20. Met ingang van 1 October 1941 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voor
schriften onder de gerneenten Maassluis en 
Maasland verstaan de gemeenten, zooals zij 
krachtens deze beschikking zijn gewijzigd. 

21. Deze beschikking is niet van invloed 
op de op den datum der grenswijziging bij het 
kantongerecht te Schiedam aanhangige za
ken, noch op de zaken, waarin de dagvaar
ding of oproeping om voor dat gerecht te 
verschijnen is uitgebracht. 

22. I. Voor zoover niet anders is bepaald, 

1941 

worden geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking beslist door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

2. Het geschil wordt door den burgemees
ter van een der bij deze grenswijziging betrok
ken gemeenten bij den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken aanhangig gernaakt. 

23. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats-
courant. · 

's-Gravenhage, 25 September 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 198) 
26 September 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging van artikel 
66 der Ziektewet. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeensternming met de§§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscornrnissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
In artikel 66 der Ziektewet wordt in plaats 

van ,,of artikel 64, tweede lid," gelezen: 
,,of artikel 64". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
De afkondiging van dit besluit zal in de 

Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 
's-Gravenhage, 26 September 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal v. h . 
Departement wan Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 189) 
29 September 1941. Wijziging Uitvoerings

resolutie-Omzetbelasting 1941. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien; 
Gelet op de artikelen 12, 17 en 28 van het 

Besluit op de Omzetbelasting 1940 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Ver
ordening N°. 3/1940 van den Rijkscomrnissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
De Uitvoeringsresolutie-Omzetbelasting 

1941 te wijzigen als vo!gt: 
§ I. 

In paragraaf II, eerste lid, wordt na 
,,wordt" toegevoegd: ten aanzien van goede
ren, welke geacht moeten worden van 
Nederlandschen oorsprong te zijn,. 

§ 2. 

(1) In paragraaf 15, onderdeel A, tweede 
lid, wordt na n°. 15 toegevoegd: 

15a. de volgende bewerkingen van visch, 
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mosselen, oesters, garnalen en krabben, te 
weten: 

a) het schoonrnaken, sorteeren, koelen, 
bevriezen, zouten, rooken, marineeren, filee
ren, drogen, met bederfwerende middelen of 
met azijn behandelen, opensnijden, kelen en 
verwijderen van de niet voor menschelijk 
gebruik bestemde deelen; 

b) het verdeelen van visch in de lengte, in 
de breedte of in beide richtingen: (b.v. bij de 
bereiding van vischfilets) ; 

c) het met kruiden, specerijen en suiker be
handelen van haring en sprot. 

De bereiding van worst, pasteien , salades 
en conserven wordt aangemerkt als een ver
d er bewerken of verwerken van visch; 

(2) Aan paragraaf 15, onderdeel A; wordt 
na het vierde lid toegevoegd : 

(4a) Ten aanzien van de levering van visch, 
mosselen, oesters, garnalen en krabben, zijn 
mede als zeehavenplaatsen aan te merken 
de gebieden van alle gemeenten, welke zijn 
gelegen aan de zee, aan het I]sselmeer, aan 
kustwateren en aan zeearmen. 

§ 3 . 
(I) In paragraaf 16, onderdeel C, worden : 
I) in het ·eerste en het derde lid na ,.goede

ren" toegevoegd de woorden: van N eder
landschen oorsprong. 

2) in het tweede lid na ,.opslag" toegevoegd 
de woorden: van goederen van Nederland
schen oorsprong. 

(2) In paragraaf 16, onderdeel D, eerste 
lid, wordt na ,,tenzij " toegevoegd: , voor 
zooveel betreft goederen van N ederlandschen 
oorsprong. 

§ 4. 

In paragraaf 22, onderdeel H, worden: 
1) in het eerste en het derde lid na ,goede

ren" toegevoegd de woorden: van Nederland
schen oorsprong . 

2) in het tweede lid na ,,opslag" toegevoegd 
de woorden: van goederen van Nederland
chen oorsprong. 

§ 5. 
Paragraaf 24 wordt gelezen: 

§ 24. 
Art. 17, eerste lid, van het besluit. 

Vrijstelling invoerbelasting. 

A. 
(I) Indien de Secretaris-Generaal van het 

Departement van Financien een land heeft 
aangewezen, bij invoer uit welk land hefting 
van invoerbelasting geheel achterwege bhJft, 
is die vrijstelling van invoerbelasting van 
toepassing bij invoer van alle goederen, welke 
hun oorsprong in dat land hebben. . 

(2) Als goederen, welke hun oorsprong m 
het aangewezen land hebben, worden aange
merkt goederen, welke in dat land uit de~ 
bodem zijn gewonnen of aldaar do_or de nlJ
verheid zijn voortgebracht en met elder.s 
wezenlijk van aard zijn veranderd, zoomeae 
goederen, welke in dat land h_un laatste 
economisch verantwoorde bewerkmg hebben 
ondergaan waardoor hun aard wezenlijk is 
veranderd: Mede kunnen als zoodanig worden 
aangemerkt kunstwerken en andere goede
ren, welke niet als voortbrengselen van den 
bodem of van de nijverheid zijn te beschou-
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wen, indien zij uit het aangewezen land her
komstig zijn. 

B. 
(1) Hij die aanspraak maakt op de in 

onderdeel A bedoelae vrijstelling van invoer
belasting is gehouden in de aangifte ten in
voer, bij de omschrijving van de soort der 
goederen, uitdrukkelijk te vermelden, dat de 
goederen hun oorsprong in het aangewezen 
land hebben. 

(2) Indien de met de visitatie belaste 
ambtenaren der invoerrechten aan de juist
heid van de in het eerste lid vermelde opgave 
twijfelen, kunnen zij, binnen een door hen te 
bepalen redelijken termijn, bewijzen vorde
ren. De inspecteur der invoerrechten en 
accijnzen kan den gestelden termijn op aan
vraag verlengen. 

(3) Voor per post ingevoerde goederen 
kunnen, in geval van twijfel, de in het vorig 
lid bedoelde ambtenaren vorderen, dat door 
den geadresseerde nader een aangifte ten 
invoer voor de goederen worat gedaan. 

(4) Voorts kan voor mondeling ten invoer 
aangegeven goederen, zoo aan de juistheid 
van de opgave, dat de goederen hun oor
sprong in het aangewezen land hebben, 
wordt getwijfeld, alsnog een schriftelijke 
aangifte worden gevorderd . 

(5) In afwachting van het te leveren be
wijs of van het alsnog doen van aangifte 
kunnen de goederen op den voet van artikel 
192/er der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38) worden opgehouden, 
of, met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 242 dier wet, tegen zekerheidsstellin g 
worden ontslagen. 

c. 
Indien goederen bij inv'oer in strijd met de 

waarheid als van oorsprong uit het aange
wezen land warden aangegeven of het bewijs 
van de juistheid dier aangifte niet binnen 
den daartoe ingevolge onderdeel B, tweede 
lid , gestelden termijn wordt geleverd, geldt 
zulks als een onjuiste omschrijving van de in 
artikel 120, onder 3°., der genoemde Alge
meene Wet bedoelde bijzonderheden. 

§ 6. 
Aan paragraaf 25 wordt een tweede lid 

toegevoegd, luidende: 
(2) De vermelding in de aangifte ten uit

voer van ,,Duitsche goederen" geldt als ver
melding, dat de goederen hun oorsprong in 
het Duitsche douanegebied heJ?ben. 

§ 7. 
In paragraaf 32 wordt na het eerste lid 

toegevoegd : 
(ra) Indien en voor zoover de in het vorig 

lid bedoelde, in het Duitsche douanegebied 
gevestigde ondernemer volgens de hier te 
lande geldende wettelijke bepalingen als fa
brikant zou moeten worden aangemerkt, 
worden de leveringen door de aldaar bedoelde 
bier te lande gevestigde vennootschappen of 

· lichamen van goecieren, welke van dien 
ondernemer zijn betrokken, als leveringen 
door een fabrikant aangemerkt. 

§ 8 . 
In tabel B wordt toegevoegd: 
32a. Visch: versche zoetwatervisch en 
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Zeevisch, daaronder begrepen versch gezou
ten haring alsmede mosselen, oesters, garna
len en krabben. 

Onder versche visch worden mede ver
staan: 

a) schoongemaakte, gesorteerde, gekoelde, 
bevroren, gezouten, met bederfwerende mid
delen of met azijn behandelde visch en deelen 
van visch; 

b) opengesneden en ·gekeelde visch en visch 
en deelen van visch, waarvan de niet voor 
menschelijk gebruik bestemde deelen zijn 
verwijderd; 

c) deelen van visch, welke door het verdee
len van de visch in de lengte, in de breedte of 
in beide richtingen zijn verkregen (b.v. 
vischfilets); 

d) met kruiden, specerijen en suiker be
handelde haring en sprot. 

Mosselen, oesters, garnalen en krabben 
zijn mede vrijgesteld, indien zij zijn schoon
gemaakt, gesorteerd, gekoeld, bevroren, 
gezouten of met bederfwerende middelen 
zijn behandeld, alsmeae indien zij v:an de 
niet voor menschelijk gebruik bestemcie dee
Jen (b.v. schalen) zijn ontdaan of zijn gekookt 
of gedroogd. 

§ 9, 

Deze resolutie treedt in werking met in
gang van I October 1941. 

's-Gravenhage, den 29 Septerrber 1941. 
De wnd. Secretaris-Generaal voornoemd, 

~- POSTMA. 

(Stet. no. 191) 
I October 1941. BODEMPRODUCTIEBE

SCHIKKING 1939 N°. 9994, Afdeeling 
X, Directie van den Landbouw. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op het Bodemproductiebesluit 1939 
en de Organisatiebeschikking Bodempro
ductie, alsmede op de Bodemproductiebe
schikking 1939; in overeenstemming met 
artikel 4 van het Besluit n°. 93/ 1941 tot in
stelling van de betrekking van Gemachtigde 
voor het boschwezen, de houtvoorziening en 
de jacht, alsmede in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen : 
I. Artikel 7 d er Bodemproductiebeschik

king 1939 wordt gewijzigd en gelezen als 
volgt : 

I. Bosschen en andere houtopstanden, 
waaronder in deze beschikking mede worden 
verstaan enkele boomen, mogen slechts war
den geveld of gerooid krachtens vergunning. 

2. De gebruiksgerechtigde van den grond, 
waarop na 9 December 1939 een bosch of 
andere houtopstand geheel of gedeeltelijk is 
geveld of gerooid, is verplicht, overeenkom
stig de hem door den Productiecommissaris 
voor den boschbouw en de houtteelt te geven 
aanwijzingen, dezelfde of een gelijke opper
vlakte als werd ontbloot binnen een door 
dezen te stellen termijn na het vellen of rooien 
te bebosschen of te bep!anten. 

Van deze verplichting kan de Productie-
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commissaris voor den boschbouw en de 
houtteelt ontheffing verleenen. 

3. Het is verboden aan bosschen en andere 
houtopstanden handelingen te verrichten, 
welke ten gevolge kunnen hebben, dat hout 
op stam wordt gedood. 

4. Het snoeien van bosschen en andere 
houtopstanden is verboden, voor zoover het 
niet volgens de regels van normaal beheer 
noodzakelijk of gebruikelijk is. 

In bijzondere gevallen kan de Productie
commissaris voor den boschbouw en de 
houtteelt van dit verbod ontheffing verlee
nen. 

5. De gebruiksgerechtigde van den grond, 
die krachtens een ontheffing, als bedoeld in 
het vierde lid, een bosch of anderen houtop
stand snoeit, is verplicht zulks te doen over
eenkomstig de hem door den Productiecom
missaris voor den boschbouw en de houtteelt 
te geven aanwijzingen. 

II. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag na dien der dagteekening, onder
scheid enlijk der eerste dagteekening, van de 
Nederlandsche Staatscourant, waarin zij is ge
plaatst. 

's-Gravenhage, I October 1941. 
De Secretaris-Generaa/ voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 240) 
3 October 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Juni 1923 
(Staatsblad n°. 306), houdende regeling 
van de vergoeding van verplaatsings
kosten. 

Op grond van artikel 2 van de Verordening 
N°. 137/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van 
den R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art . 1. In artikel I, 2de lid, van het 
Koninklijk besluit van 26 Juni 1923 (Staats 
blad no. 306) tot regeling van de vergoeding 
van verplaatsingskosten vervallen de woor
den: ,,met dien · verstande evenwel, dat in dat 
geval de tegemoetkoming niet hooger mag 
zijn dan het bedrag, bedoeld bij artikel 2, 
letter a, van dit besluit". 

2. Deze beschikking treedt in werking op 
den dag zijner afkondiging met terugwer
kende kracht tot I September 1941. 

's-Gravenhage, 3 October 1941. 
Voor den waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financii!n, 
F. L. RAMBONNET. 

(Stet. no. 202) 
11 October 1941. EERSTE BESCHIKKING 

van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien, dd. I I 

October 1941, n°. 100, tot uitvoering 
van het Liquidatiebesluit 1941. 

(Eerste Uitvoeringsbeschikking Liquidatie
besluit 1941) 
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De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment ·van Financien; 

Gelet op artikel 9 van het Liquidatiebesluit 
1941 (172/1941) en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening n°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Termijnen. 

Artikel 1. 

(1) Waar in bet Liquidatiebesluit 1941 
een termijn gesteld is van twee maanden, 
twee weken of drie maanden na de afkondi
ging van dat besluit, wordt deze termijn ver
lengd tot onderscheidenlijk twee maanden, 
twee weken of drie maanden na de afkondi
ging van deze beschikking. 

(2) De Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien kan in bijzondere ge
vallen bepalen : 

1) dat de in bet Liquidatiebesluit 1941 ge
stelde termijn voor het nemen van bet ont
bindingsbesluit wordt verlengd tot een door 
hem nader te bepalen dag; 

2) dat bet overdrachtstijdstip kan vallen 
tusschen bet tijdstip, waarop na de afkondi
ging van deze beschikking twee maanden 
zullen zijn verstreken en bet einde van bet 
kalenderjaar 1941; 

3) dat, in verband met een beschikking, 
genomen krachtens 1) of 2), de termijn, ge
steld bij artikel 4, lid 1 of 2, van bet Liquida
tiebesluit 1941 , eveneens wordt verlengd. 

Artikel 2. 

Waardeering activa in het geval van artikel 6 
van het besluit. · 

(1) lndien, krachtens artikel 6 van het 
Liquidatiebesluit 1941, artikel 3, lid 2, van 
dat besluit buiten toepassing blijft, omdat 
de gezamenlijke bezittingen en belangen der 
naamlooze vennootschap niet overgaan op 
een ,,firma" in den zin van artikel 1, lid 2, 
van dat besluit, dient de overdrachtsbalans 
te warden opgemaakt in dier voege, dat de 
activa daarop warden gewaardeerd op ver
koopwaarde, tenzij en voor zoover een ge
zamenlijke vervreemding van activa voor de 
hand ligt, in welk geval de desbetreffenae 
activa worden gewaaraeerd op bedrijfs
waarde, opgevat in den zin van artikel 10, 
lid 2, van bet Besluit op de lnkomsten
belasting I 94 I. 

(2) Indien artikel 6 van het Liquidatiebe
sluit 1941 van toepassing is, behoeven be
zittingen, welke aan de gezamenlijke aandeel
houders zullen worden uitgekeerd of op 
andere wijze overgedragen, mits deze bezit
tingen bestemd waren om door de naamlooze 
vennootschap te word en verhuurd of gebruikt, 
op de overdrachtsbalans niet op een hooger 
bedrag te worden gewaardeerd dan bet hoog
ste van de beide volgende bedragen: 

1) de op 9 Mei 1940 daaraan toe te kennen 
bedrijfswaarde, verminderd met de noodige 
afschrijving wegens slijtage gedurende bet 
tijdvak tusschen 9 Mei 1940 en bet over
drachtstijdstip; 

2) de boekwaarde, daaraan toe te kennen 
volgens bet voor de winstbelasting aangeno
men stelsel van waardeering, bij bet einde 
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' van het laatste (boek-)jaar dat aan bet ont
bindingsbesluit is voorafgegaan, deze boek
waarde verminderd met de nood ige afschrii
ving wegens slijtage gedurende bet tijdvak 
tusschen bet einde van dat boekjaar en bet 
overdrachtstijdstip. 

Artikel 3. 
Bijzonderheden betreffende liquidatie op den 
voet van artikel 6 van· het Liquidatiebesluit 

r94r. 
(1) Indien artikel 6 van bet Liquidatiebe

sluit 1941 van toepassing is, wordt, voor de 
hefting van de in het Liquidatiebesluit ge
noemde belastingen, de naamlooze vennoot
schap, van net overdrachtstijdstip af tot 
hare volledige vereffening beschouwd als een 
maatschap gevormd door lien, die op bet 
overdrachtstijdstip aandeelhouder waren . 
In dit geval kan het overdrachtstijdstip, 
bedoela bij artikel 1 van bet Liquidatiebe
sluit 1941, niet worden gesteld op een tijd
stip, vallende v66r het oogenblik, waarop bet 
besluit tot ontbmding is genomen. 

(2) Indien artikel 6 van bet Liquidatiebe
sluit 1941 van toepassing is, warden, voor de 
toepassing van artikel 35 van bet Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 (betreffende 
inkomsten uit speculatie) de op bet over
drachtstijdstip in de naamlooze vennoot
schap aanwezige zaken geacht, op dat tijdstip 
door de gezamenlijke aandee!houders onuer 
bezwarenden titel te zijn verkregen tegen 
een prijs, gelijk aan de waarde volgens de 
overdrachtsbalans, zelfs al zijn na dat tijd
stip die zaken - of de voor rechten op leve
ring in de plaats getreden zaken - overge
gaan op een of op enkele van die aandeel
houders. Laatstbedoelde overgang wordt als 
een gedeeltelijke vervreemding en verkrijging 
onder bezwarenden titel beschouwd. Het 
hierv66r in dit lid bepaalde vindt overeen
komstige toepassing, indien de naamlooze: 
vennootschap op het overdrachtstijdstip 
verplichtingen tot levering had aangegaan 
met betrekking tot zaken, welke nog niet 
aan haar toebehoorden en ten aanzien waar
van zij evenmin recht op levering had ver
worven. 

(3) Indien artikel 6 van bet Liquidatiebe
sluit 1941 van toepassing is, worden, voor de 
hefting van de waaraevermeerderingsbelas
ting, de op of na bet overdrachtstijdstip uit
gekeerde of op andere wijze overgedragen 
zaken beschouwd als te zijn vervreemci door 
de personen en lichamen, die op bet over
drachtstijdstip aandeelhouder waren; deze 
zaken worden alsdan geacht door deze ze1fde 
personen en lichamen te zijn verworven bij 
de verwerving door de naamlooze vennoot
schap. De waardevermeerderingsbelasting, 
door een dezer personen of lichamen ver
schuldigd wegens scheidingen en andere ge
deeltelijke of geheele overdrachten op of na 
bet overdrachtstijdstip, bedoeld bij c.rtikel 1 
van bet Liquidatiebesluit 1941, wordt ver
minderd met de waardevermeerderingsbe
!asting welke is betaald wegens bet aan hem 
overdragen van aandeelen in de ontbonden 
naamlooze vennootschap. 

(4) lndien drtikel 6 van bet Liquidatiebe
sluit 1941 van toepassing is, zijn de vereffe
naars der ontbonden naamlooze vennoot-
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schap gehouden, de wegens tantiemes en 
andere belooningen verschuldigde loonbelas
ting op de gewone wijze in te houden en af 
te dragen, ook voor zoover deze tantiemes 
en andere belooningen na het overdrachts
tijdstip worden uitgekeerd. Voor de inkom
stenbelasting worden deze tantiemes en an
dere belooningen, voor zoover geen vereffe
naarsloon zijnde, op verzoek van den belas
tingplichtige, belast op den voet van artikel 
48 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941, voor zoover zij niet zouden zijn uitge
keerd of toegekend, indien de naamlooze 
vennootschap niet ontbonden zou zijn ge
worden. 

Artikel 4. 
Overdrachten v66r het overdrachtstijdstip. 
(1) Indien in het •tijdvak tusschen het 

ontbindingstijdstip en het overdrachtstijd
stip de naamlooze vennootschap zaken heeft 
vervreemd: 

1) hetzij aan de ,,firma" in den zin van 
artikel 1, lid 2, van het Liquidatiebesluit 
1941 , 

2) hetzij, indien artikel 6 van dat besluit 
van toepassing is, aan de gezamenlijke of 
afzonderlijke aandeelhouders, 

dient een verschil tusschen de waarde, 
waarvoor deze zaken ten minste zouden 
moeten zijn gewaardeerd op de overdrachts
balans, indien zij niet vervreemd waren, en 
de van de verkrijgers bedongen Jagere koop
som of andere tegenwaarde, als vordering in 
de overdrachtsbalans te worden opgenomen ; 
het wordt ten aanzien van de firma, alsmede 
ten aanzien van andere verkrijgers voor wat 
betreft de hefting van inkomstenbelasting 
ter zake van inkomsten uit speculatie, als 
dee! van den aanschaffingsprijs beschouwd. 

(2) Op vervreemdingen, vallende onder 
lid 1 van dit artikel zijn de bepalingen van 
artikel 4 van het Liquidatiebesluit en de 
daarbij aansluitende bepalingen van deze be
schikking van toepassing. 

(3) Omzetbelasting en evenredig registra
tierecht welke reeds in strijd met lid 2 moch
ten zijn geheven, worden aan de naamlooze 
vennootschap teruggegeven, mits voldaan is 
aan artikel 13 van deze beschikking. 

Artikel 5. 

Tantiemes in de overdrachtsbalans bij liquida
tie op den voet van artikel l van het Liquidatie
besluit 1941 ; waardevermeerderingsbelasting 

ten laste van de dee/genooten in de fi_rma. 
(1) Indien de liquidatie van de naamlooze 

vennootschap plaats vindt op den voet van 
artikel 1 van het Liquidatiebesluit 1941, 
worden in de overdrachtsbalans de tantie
mes, welke nog zullen worden uitgekeerd 
anders dan over oude boekjaren, onder de 
passiva afzonderlijk vermeld. 

(2) De in het eerste lid bedoelde tanti emes 
worden voor de naamlooze vennootschap niet 
tot de aftrekbare passiva gerekend, voor de 
in artikel 1, lid 2, van het Liquidatiebesluit 
1941 omschreven firma daarentegen we!. De 
tegoedschrijving door de firma wordt ten aan
zien van haar vennooten niet als dee! van 
hun inkomen beschouwd. 

(3) De vorige leden van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
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andere winstuitdeelingen, welke niet op 
aandeelen geschieden. 

(4) W ordt ten laste van de deelgenooten 
in de firma waardevermeerderingsbelasting 
geheven wegens scheidingen en andere gedeel
telijke of geheele overdrachten van zaken, 
uit de ontbonden naamlooze vennootschap 
afkomstig, dan vindt artikel 3, lid 3, laatste 
zin, dezer beschikking overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 6. 
Verbetering overdrachtsbalans. 

(1) De inspecteur is bevoegd, de over
drachtsbalans te verbeteren. Gelijke be
voegdheid komt in beroep toe aan den raad 
van beroep voor de directe belastingen. 

(2) De verbeterde overdrachtsbalans 
treedt in de plaats van de door de vereffe
naars opgemaakte overdrachtsbalans. 

(3) Indien de door den inspecteur toege
paste verbetering van de overdrachtsbalans 
niet tot uitdrukking komt in een aanslag in 
de winstbelasting, gelden de volgende leden 
van dit artikel. 

(4) Alvorens tot verbetering over te gaan, 
stelt de inspecteur de vereffenaars met zijn 
bedenkingen in kennis. De door den inspec
t eur verrichte verbetering wordt vastgesteld 
bij beschikking. Afschrift van de beschikking 
wordt aan vereffenaars gezonden bij aange
teekenden brief of uitgereikt tegen gedag
teekend ontvangbewijs. 

(5) Beschikking en afschrift gelden met 
betrekking tot het instellen van beroep als 
~en beschikking op een bezwaarschrift tegen 
een aanslag in de winstbelasting, onderschei
denlijk als een afschrift van zoodanige be
schikking. 

Artikel 7. 
Verwerping f!Verdrachtsbalans. 

(1) Indien de inspecteur van oordeel is, 
dat de overdrachtsbalans niet te goeder 
trouw is opgemaakt met inachtneming van 
het Liquidatiebesluit 1941 en van deze be
schikking, kan hij de overdrachtsbalans ver
werpen. 

(2) Verwerping heeft tot gevolg, dat op de 
ontbinding en de vereffening der naamlooze 
vennootschap het Liquidatiebesluit 1941 
niet van toepassing is. 

(3) De leden 4 en 5 ·.ran artikel 6 de:rer be
schikking zijn bij verwerping van toepassing, 
met dien verstande, dat de verwerping in de 
p!aats van de verbetering treedt. Oordeelt 
de raad van beroep, dat de inspecteur ten 
onrechte de overdrachtsbalans heeft ver
worpen, dan kan de inspecteur alsnog tot ver
betering overgaan op den voet van artikel 6. 

Artikel 8. 
Overdracht aan den eenigen aandee/houder, 
indien deze aan de winstbelasting onderworpen 

is. 
Indien op het overdrachtstijdstip de eenige 

aandeelhouder eener naamlooze vennoot
schap een aan de winstbelasting onderwor
pen lichaam was, kan dit lichaam op de aan 
dat lichaam overgedragen zaken, op welker 
waarde kan worden afgeschreven, dezelfde 
afschrijvingen toepassen als die, welke de 
ontbonden dochtermaatschappij had kunnen 
toepassen, zoo deze haar vermogen steeds 
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had berekend met inachtneming van de 
artikelen IO en r r van ,het Besluit op de In
komstenbelasting r94r. 

Artikel 9. 

Uitbreiding ft_rmabegrip. 

(r) Onder ,,firma" in den zin van het 
Liquidatiebesluit wordt mede verstaan de 
commanditaire vennootschap, waarbij de 
commanditaire (stille) vennooten niet winst 
van eigen onderneming in den zin van artikel 
r7 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
r94r, doch opbrengst van roerend kapitaal 
in den zin van artikel 3r, lid r, r 0 .. van dat 
besluit genieten, mits zij op het overdrachts
tijdstip of bij het latere tot stand komen van 
de commanditaire (stille) vennootschap in 
het vennootschappelijk kapitaal in dezelfde 
verhouding gerechtigd waren a ls zij op het 
overdrachtstijdstip waren in het vermogen 
der naamlooze vennootschap. 

(2) Onder ,,firma" in den zin van het 
Liquidatiebesluit r94r wordt mede verstaan 
de commanditaire (stille) vennootschap van 
den aard als in het vorige lid is omschreven, 
en waarin een naamlooze vennootschap com
manditaire (stille) vennoote is, mits de aan
deelen in deze naamlooze vennootschap op 
naam luiden, en mits deze naamlooze ven
nootschap, hetzij zich uitsluitend of nage
noeg uitsluitend beperkt tot het zijn van 
commanditair (stil) vennoote, hetzij het 
bankbedrijf uitoefent . Indien de commandi
taire (stille) vennoote te eeniger tijci niet 
!anger aan deze voorwaarde voldoet, alsmede 
indien de beheerende vennoot aandeelen in 
de commanditaire (stille) vennootschap ver
werft anders dan door huwelijk of doo r ver
erving, kan de belasting, waarvan de hefting 
ingevolge het Liqu1datiebesluit r94r achter
wege is gebleven, alsnog worden geheven. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan ten aanzien 
van een burgerlijke maatschap bepalen, dat 
zij voor de toepassing van het Liquidatiebe
sluit r94r, met een vennootschap onder firma 
of met een commanditaire vennootschap 
gelijkstaat . 

Artikel ro. 

B egrip liquidatie-uitkeeringen in artikel 3 van 
het Besluit. 

(r) Onder liquidatie-uitkeeringen in den 
zin van artikel 3, lid r, van het Liquidatie
besluit r94r worden uitsluitend verstaan 
uitkeeringen op aandeelen, en we! niet alleen 
de onderstelde uitkeeringen onmiddellijk 
v66r het overdrachtstijdstip, doch ook de 
werkelijke, welke geschieden of mochten ge
schied zijn na het ontbindingstijdstip, dan 
we! na het overdrachtstijdsJip, indien dit 
v66r het ontbindingstijdstip ligt. 

(2) Worden de liquidatie-uitkeeringen 
geheel of gedeeltelijk doorbetaald aan hou
ders van certificaten van aandeelen, dan 
zijn de aldus doorbetaalde bedragen mede 
vrijgesteld van inkomstenbelasting en van 
dividendbelasting. 

(3) De vrijstelling strekt zich niet uit tot 
uitdeelingen op de aandeelen van een lichaam, 
dat liquidatie-uitkeeringen heeft ontvangen. 
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Artikel r r. 

Onbekende namen en adressen . 
(r) Indien het overdrachtstijdstip valt 

nadat sedert het ontbindingsbesluit twee 
weken zijn verstreken, dienen de volgens 
artikel 5, lid r, onderlid 2, letters c end van 
het Liquidatiebesluit r94r aan te geven na
men en adressen afzonderlijk te worden aan
gegeven binnen twee weken na het overgangs
tijdstip. 

(2) Zijn een of meer namen of adressen, 
welke volgens de in het vorige lid genoemde 
letters c .en d moeten word.en aangegeven, 
onbekend, dan dienen de vereffenaars dit in 
de aangifte mede te deelen. De namen en 
adressen moeten dan worden aangegeven 
binnen twee weken, nadat zij bij vereffenaars 
bekend zijn geworden: Vereffenaars mogen op 
de desbetreffende aandeelen en winstbewij
zen geenerlei uitkeering doen, alvorens hun 
de gegevens zijn verstrekt, noodig voor deze 
nadere aangifte. 

Artikel 12. 

Overdrachtstijdstip, samenvallend met einde 
t!an boekjaar. 

Indien het overdrachtstijdstip samenvalt 
met het einde van een normaal boekjaar, 
geldt dit boekjaar als vereffeningsboekjaar. 
Aangiften en aanslagen, welke voor dat boek
jaar reeds zijn gedaan of opgelegd zonder in
achtneming van het Liquidatiebesluit r94r 
en van deze beschikking dienen door een 
nadere aangifte , onderscheidenlijk door een 
naderen aanslag, te worden aangevuld. 

Artikel r3. 
Formaliteiten ter verkrijging van vrijstelling 

of teruggaaf van registratierecht. 
(r) Vrijstelling of teruggaaf van evenredig 

registratierecht wordt slechts verleend t egen 
afgifte, aan den ontvanger der registratie, 
van een afschrift, door den bij artikel 8 van 
het Liquidatiebesluit r94r bedoelden inspec
teur gewaarmerkt, van de verklaring, bedoeld 
bij artikel 5, lid r, onderlid 2, van dat besluit. 

(2) Indien de overdracht van onroerende 
zaken plaats vindt aan aandeelhouders, wier 
naam en adres ni~t vermelci is in het afschrift, 
bedoeld in het vorige lid, wordt de vrijstel
ling of teruggaaf van evenredig registratie
recht slechts verleend, indien tevens mt een 
op den voet van het vorige lid gewaarmerkt 
afschrift van de nadere aangifte, bedoeld 
bij artikel r r van deze beschikking, b!ijkt, 
dat aanspraak op vrijstelling of teruggaaf 
bestaat. 

Artikel r4 . 
Ontbinding van een houdster-maatschappij 

met uitreiking van trustcertificaten. 
(I) Indien de ontbonden naamlooze ven

nootschap uitsluitend of hoofdzakelijk aan
deelen in een andere, niet ontbonden naam
looze vennootschap bezit, worden , indien de 
aandeelen van de laatstbedoelde naamlooze 
vennootschap niet rechtstreeks aan de aan
deelhouders der ontbonden naamlooze ven

nootschap kunnen worden uitgekeerd, zulks 
tengevolge van verschillen in aantal of 
grootte van beide soorten aandeelen, de aan 
de aandeelhouders der ontbonden naamlooze 
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vennootscbap uitgereikte certificaten geliik
gesteld met aandeelen van de niet ontbonden 
naamlooze vennootscbap. Deze gelijkstelling 
geldt u itsluitend voor belastingen , in bet 
Liquidatiebesluit 1941 genoemd. 

(2) Houders van certificater>, als in bet 
eerste lid zijn bedoeld, worden voor de toe
passing van bet Liquidatiebesluit 194r en 
van deze bescbikking met aandeelbouders 
gelijkgesteld. 

Artikel 15. 
B ijzondere gevallen. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Financien kan in bijzondere geval
len bepalen, dat bepaalde aandeelbouders 
die niet aanwezig of vertegenwoorciigd zij~ 
geweest op een der vergaderingen waarop bet 
voorstel tot ontbinding is bebandeld voor 
de toepassing van bet Liquidatiebesluit 1941 
en voor de heffing van de ciaarin genoemde 
belastingen worden beschouwd als schuld
eiscbers van de naamlooze vennootscbap tot 
bet bedrag, dat op hun aan~eelen is gestort. 
Hetgeen hun uit het liquidatiesaldo meer toe
komt, wordt voor die toepassing en die hef
fing als een tantieme beschouwd. 

Artikel 16. 

In werking treden. 
(1) Deze beschikking treedt in werking op 

den dag harer afkondiging met terugwer
kende kracbt tot den dag van afkondiging 
van bet Liquidatiebesluit 194r. 

(2) Zij wordt aangehaald als: Eerste 
Uitvoeringsbeschikking Liquidatiebesluit 
1941. 

's-Gravenhage, 11 October 1941. 
De wnd. Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien, 
H. POSTMA. 

( Stet. no. 200) 
14 October 1941. UITVOERINGSBESCHIK

KING Wegenverkeer. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Waterstaat, 
Gelet op de Wegenverkeersregeling, vast

gesteld bij zijn besluit van 16 September 1941 
(Verordeningenblad N°. 42, dd. 8 October 
1941); 

H ee ft goedgevonden: 
met ingang van den dag, waarop de We

genverkeersregeling in werking treedt, ter 
uitvoering daarvan de volgende bepalingen 
vast te stellen: 

Art. 1. In deze beschikking worden ver-
staan onder: ' 

Secretaris-Generaal: de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat · 

Commissaris: de Commissaris der provi,;
cie, waarin de weg is gelegen: 

Burgemeester: de burgemeester der gemeen
te, waarin de weg is gelegen. 

2. Onder verkeerspolitie worden bij de 
toepassing van de artikelen 5, 6, lid 1, 13, 
lid 5, 16, lid 2, 35, lid 1, en 39, leden 2 en 3, 
der Wegenverkeersregeling verstaan de in
stanties, genoemd in de bierna volgende be
palingen, voorzoover aan deze bij die bepa
lingen eenige bevoegcibeid is toegekend. 
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3. 1 . Tot geslotenverklaring van wegen 
ingevolge artikel 5 der Wegenverkeersrege
ling zijn bevoegd: 

a. voor wat betreft R ijkswegen, de Secre- ' 
taris-Generaal ; 

b. voor wat betreft provinciale wegen, 
alsmede andere wegen, geen Rijkswegen zijn
de en gelegen buiten de bebouwde kommen, 
de Commissaris; 

c. voor wat betreft andere wegen, de bur
;:-emeester. 

2. Betreft bet een tijdelijke sluiting, dan 
geschiedt deze door of namens den wegbe
heerder dan we! den bebeerder van den 
waterkeerenden dijk, waarop de weg is gele
gen. Van het voornemen tot tijdelijke slui
ting wordt door of namens den wegbeheerder 
tijdig kennis gegeven aan het gezag, dat in
gevolge lid 1 tot geslotenverklaring van den 
weg bevoegd is en door of namens den dijk
beheerder aan den Comm.issaris. Duldt de 
maatregel geen uitstel en is voorafgaande 
kennisgeving niet mogelijk , dan geschiecit 
deze zoo spoedig mogelijk nadat de maatregel 
is genomen. De autorit eit, aan welke de 
kennisgeving m oet worden gedaan, waakt, 
dat het verkeer zoo min mogelijk belemme
ring ondervindt van de tijdelijke sluiting en 
kan zoo noodig die sluiting opheffen. 

3 . Tot bet vaststellen van een stopverbod, 
een parkeerverboci, een inhaalverbod dan 
wel een doorrijverbod bij nadering van een 
tegenligger ingevolge artikel 5 der Wegen
verkeersregeling zijn bevoegd: 

a. de burgemeester; 
b. ten aanzien van Rijkswegen bovendien: 

de Secretaris-Generaal, den burgemeester 
gehoord; 

c. ten aanzien van provinciale wegen bo
vendien: de Commissaris, den burgemeester 
gehoord . 

Tot de wijziging en de opheffing van een 
verbod als bier bedoeld, is, zoolang de weg 
niet aan een ander gezag is overgedragen, 
uitsluitend bevoegd bet gezag, dat het verbod 
vaststelde. 

4. Is een maatregel, als bedoelci in het 
vorig lid, van tijdelijken aarci, dan worcit hij 
getroffen door of namens den wegbebeerder. 
De burgemeester kan den maatregel, voor 
zoover deze niet een Rijksweg of een provin
cialen weg betreft, opbeffen. 

4. Tot het verleenen van een vergunning, 
a ls bedoeld in artikel 6, lid 1, der Wegenver
keersregeling, zijn bevoegd: 

a. voor wat betreft bet houden van wed
strijden met motorrijtuigen, de Secretaris
Generaal; 

b. voor wat betreft het houden van wed
strijden met rijwielen op Rij kswegen, de 
Secretaris-Generaal; 

op andere wegen, de Commissaris; 
c. voor wat betreft het vervoeren van 

zware lasten dan we! van voorwerpen van 
groote afmetingen: 

over Rijkswegen, de Secretaris-Generaal ; 
over provinciale wegen, alsmede andere 

wegen, geen Rijkswegen zijnde en gelegen 
buiten bebouwde kommen, de Commissaris ; 

over andere wegen, de burgemeester ; 
d. overigens: het gezag, dat bij de inwer

kingtreding van de Wegenverkeersregeling 
bevoegd was tot het verleenen van vergun-
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ningen als waarop artikel 6 voornoemd be
trekking heeft, of, indien dit ontbreekt, de 
burgemeester. 

S. I. Tot het aanwijzen van wegen als 
hoofdverkeerswegen, als bedoeld in artikel 
13 , lid l onder 1), der Wegenverkeersrege
ling, zijn bevoegd: 

a. voor wat betreft wegen binnen be
bouwde kommen, de burgemeester; 

b. voor wat betreft Rijkswegen, alsmede 
op het Rijkswegenplan voorkomende wegen 
geen provinciale wegen zijnde, de Secretaris~ 
Generaal~ 

c. voor wat betreft provinciale wegen, als
mede op een Provinciaal Wegenplan, als 
bedoeld in artikel 34 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, w,orkomende wegen, geen Rijks
wegen zijnde, de Commissaris. 

2. Tot het wijzigen en opheffen van een 
aanwijzing, als bedoeld in lid 1, is , zoolang 
de weg niet aan een ander gezag is overge
dragen, uitsluitend bevoegd het gezag, dat 
het besluit tot aanwijzing nam. 

3. Een aanwijzing van een weg als hoofd
verkeersweg, alsmede de wijziging of ophef
fing daarvan door den burgemeester, be
hoeven, voor wat betreft wegen, die een weg, 
welke door den Secretaris-Generaal of door 
den Commissaris als hoofdverkeersweg is of 
kan worden aangewezen, kruisen dan we! 
zich daarmee vereenigen, de goedkeuring 
van den Secretaris-Generaal onderscheiden
lijk van den Commissaris. 

4 . Een aanwijzing van een weg als hoofd
verkeersweg door den Commissaris, alsmede 
de wijziging of opheffing daarvan, behoeven, 
voor wat betreft wegen, die een weg, welke 
door den Secretaris-Generaal als hoofdver
keersweg is of kan worden aangewezen, krui
sen dan we! zich daarmee vereenigen, de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal. 

5. Een aanwijzing van een weg als hoofd
verkeersweg, alsmede de aanwijzing of op
heffing daarvan door den Secretaris-Generaal 
of den Commissaris, hebben, voor wat be
treft binnen bebouwde kommen gelegen 
wegen, niet p]aats dan nadat daaromtrent de 
burgemeester is gehoord. 

6. Het aanwijzen van openbare parkeer
plaatsen, als bedoeld in artikel 16, lid 2, der 
Wegenverkeersregeling, geschiedt: 

a. op Rijkswegen, door of vanwege den 
Secretaris-Generaal; ' 

b. op provinciale wegen, door of vanwege 
den Commissaris; 

c. op andere wegen, door of vanwege den 
burgemeester. 

7. Het aanbrengen van verkeersteekens 
tot aanduiding van maatregelen, a ls bedoeld 
in de artikelen 3, 4, 5 en 6, geschiedt door en 
op kosten van het gezag, dat den maatregel 
trof. 

8. Maatregelen, als bedoeld in artikel 35, 
eerste lid, laatsten volzin, der Wegenver
keersregeling, warden door of vanwege den 
burgemeester genomen. 

9. De ontheffing, bed oeld in artikel 39, 
!id 2 , laatsten volzin, wordt verleend: 

a. ten aanzien van Rijkswegen, door den 
Secretaris-Generaal; 

b. ten aanzien van p rovinciale wegen, als
mede andere wegen, geen R ijkswegen zijnde 
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en gelegen buiten bebouwde kommen, door 
den Commissaris; 

c. ten aanzien van andere wegen, door 
den burgemeester. 

10. 1 . Ter uitvoering van artikel 39, lid 3, 
der Wegenverkeersregeling worden de vol
gende voorschriften gegeven. 

2. Van de verbodsbepalingen, vervat in de 
artikelen 4, lid 1 ., en 45, lid 3, eersten volzin, 
der Wegenverkeersregeling, kan, mede voor 
zoover zij ingevolge artikel 62bis van het 
Motor- en Rijwielreglement van toepassing 
zijn op het berijden van wegen, welke voor het 
verkeer met rij- of voertuigen, geen motorrij
tuigen of rijwielen zijnde, niet openstaan, 
met rijwielen op meer dan twee wielen, inge
richt voor het verkeer van goederen, dan 
we! met rijwielen, waaraan een aanhang- of 
een zijspanwagen is bevestigd, ontheffing 
w orden verleend: 

a. voor wat betreft geslotenverklaringen 
van : 

Rijkswegen, door den Secretans-Generaal ; 
provinciale wegen, alsmede andere wegen, 

geen Rijkswegen· zijnde en gelegen buiten 
bebouwde kommen, door den Commissaris; 

andere wegen, door den burgemeester; 
b. voor wat betreft tijde!ijke sluitingen 

van wegen: door of namens dengene, die den 
maatregel nam. 

3. Van de verbodsbepalingen, vervat in 
artikel 19, lid 2, eersten volzin, en lid :4, 
kan ontheffing warden verleend door de m 
het vorig lid , onder a, genoemde autoriteiten. 

11. In de Wegenverkeersregeling warden 
onder ,,wielrijders" niet begrepen de bestuur
ders van rijwielen op meer dan twee wielen, 
ingericht voor het vervoer van goederen 
(bakfietsen) dan we! van rijwielen met aan
hang- of zijspanwagen. 

12. Onder het ,,dimmen" van de koplich
ten van een motorrijtuig, in den zin van 
artikel 29 der Wegenverkeersregeling, wordt 
verstaan het met uitschakeling van de ver
lichting , welke ingevolge artikel 35quater, 
lid 1, der Motor- en Rijwielbeschikking als 
verblindende verlichting wordt aangemerkt, 
voeren van een verlichting, welke volgens 
het bepaalde in dat lid niet als verblindende 
verlichting wordt aangemerkt. 

13. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal warden geplaatst, 
kan warden aangehaald onder den t itel: 
,, Uitvoeringsbeschikking Wegenverkeer". 

's-Gravenhage, 14 October 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
D . G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 200) 
14 October 1941. VIJFDE BESCHIKKING 

ter uitvoering van de Achtste Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied (Aanpassing van 
de wetten, met de uitvoering waarvan 
de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken is belast). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
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bet bezette Nederlandscbe gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op admjnistratief
rechtelijk gebied en in overeenstemrning met 
de §§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 
van den R ijkscommissaris voor bet bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De bepalingen van de Eerste en 
Tweede Bescbikking ter uitvoering van de 
Acbtste Verordening betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrecbtelijk ge
bied vinden, voor zoover ingevolge de bier
navolgende bepalingen niet anders wordt be
paald, overeenkomstige toepassing ten aan
z\en va? de wettelijke voorschriften, met de 
mtvoermg waarvan de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken is 
belast, zoo dikwijls in die v oorscbriften een 
taak of bevoegdheid aan gemeentelijke of 
provinciale organen wordt toegekend. 

~- Het bepaalde in artikel 13, eerste l id, 
a rttkel 24, onder 5, en artikel 28 der Acbtste 
Verordening betreffende bijzondere maatre
gelen op administratiefrecbtelijk gebied vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanz1en van 
de in artikel 1 van deze beschikking bedoelde 
voorschriften, zoo dikwijls in die voorscbrif
ten een besluit van den gemeenteraad of van 
de P rovinciale Staten wordt :vereischt. 

3. Met betrekking tot de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage treedt 
bij de toepassing van bet in de artikelen 10: 
22 en 23 der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 
1919, n°. 524) omtrent de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten of omtrent eenige 
andere bun toegekende toezichthoudende 
taak bepaalde, de Secretaris-Generaal van 
h et Departement van Binnenlandsche Zaken 
in bun plaats. H et in die artikelen bedoelde 
beroep wordt ingesteld bij de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandscbe Zaken, die 
beslissen, den Raad van State, afdeeling 
voor de gescbillen van bestuur, gehoord. 

4. Met betrekking tot de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage treedt, 
b ij de toepassing van het in de artikelen 7, 
9 en II der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 
793) omtrent de goedkeuring van Gedepu
teerde Staten of omtrent eenige andere hun 
toegekende toezicbtboudende t aak bepaalde, 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken in hun plaats. 
H et in die artikelen bedoelde beroep wordt 
ingesteld bij de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en van 
Binnenlandscbe Zaken, d ie beslissen, den 
R aad van State, afdeeling voor de gescbiUen 
van bestuur, gehoord. 

5. Het inbrengen van bezwaren tegen het 
oprichten eener inrichting, als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, der Hinderwet, zal ge
schieden ten overstaan van den burgemees
t er of een of rneer door hem aangewezen 
ambtenaren. 

6. Het inbrengen van bezwaren tegen het 
opricbten eener inrichting, als bedoeld in 
artikel 26, derde lid, der Hinderwet, zal ge
schieden ten overstaan van den Commissaris 
der Provincie of een of meer door hem aan
gewezen ambtenaren. 

7. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op den dag harer afkondL 
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ging met terugwerkende kracbt tot 1 Sep
tember 194r. 

's-Gravenhage, 14 October 194r. 
De waarnemend Secretaris-Generaal v. h . 

Departement van S ociale Zaken, 
VERWEY . 

{Stet. no. 222) 
16 October 194r. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van ~ociale Zaken, N°. 3542, Afdeeling 
Arbe1d, t ot uitvoering van artikel 27, 
derde lid, der K inderbijslagwet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken ; 

Gelet op artikel 27, derde lid, de r K inder
bijslagwet; 

Gezien de §§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/1940 van . den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandscbe gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. I. De bijdrage, bedoeld in a rtikel 

27, tweede lid, onder a, der Kinderbijslagwet, 
bedraagt voor bet jaar 1942 0.94 pet. van 
bet loon, dat kracbtens bet bepaalde in 
artikel 28 dier wet voor premiebetaling in 
aanmerking komt. 

2. Voor inste11ingen van weldadigheid, 
welke voorkomen op de lijst, hedoeld in 
arti!tel 3 <.f_er_ Armenwet, bedraagt de bijdra
ge, m a fw11kmg van het bepaalde in het vori
ge !id, 0,44 pet. 

2. De opslag, bedoeld in artikel 27, tweede 
lid, onder b, der Kinderbijslagwet, bedraag t 
voor de werkgevers, die b ij bet Rijkskinder
bijslagfonds zijn aangesloten, 0.06 pet. van 
het loon, dat kra chtens bet bepaalde in 
artikel 28 dier wet voor premiebetaling in 
aanrnerking komt . Voor de in den vorigen 
volzin bedoelde werkgevers bedraagt de 
premie voor het jaar 1942 mitsdien 1 pet., 
onderscheidenlijk 0.50 pet. van bet loon, dat 
krachtens het bepaalde in artikel 28 der 
Kinderbijslagwet voor premiebetaling in aan
merking komt. 

's-Gravenhage, 16 October 194r. 
De waarnemend S ecretaris-Generaal 1• . h. 

Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY, 

{Stet. no. 203) 
17 October 194r. BESLUIT van de Secreta

rissen-Generaal van de Departem enten 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
van Financien en van .W aterstaat, 
N°. 52608 L, Directie van Handel en 
Nijverheid, in zake de Zee- en lucht
vaartverzekeringswet 1939. 

Gelet op de Zee- en luchtvaartverzekerings
wet 1939 en op § l der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscomrnissaris voor bet bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art . 1. De Zee- en luchtvaartverzekerings
wet 1939 wordt toegepast met inachtneming 
van bet navolgende: 

I. Het tweede lid van artikel 1 wordt ge-
1ezen: 
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.,2. Voor de toepassing van deze wet wor
den met zeeschepen gelijkgesteld alle vaar
tuigen, hoe ook genaamd en van welken aard 
ook, welke voor de vaart op de rivieren en 
binnenwateren worden gebruikt of daartoe 
best emd zijn." 

II. Het derde lid van artikel 1 wordt ge
lezen: 

,,3. Voor de toepassing van deze wet wor
den met Nederlandsche zeeschepen gelijkge
steld de in het tweede lid bedoelde vaartui
gen, welke voor meer dan de helft toebehoo
ren aan Nederlanders, van wie niet blijkt, 
oat zij hun gewone verblijf buiten Nederland 
hebben, of aan hier te lande gevestigde ven
nootschappen, vereenigingen, stichtingen of 
andere rechtspersonen, tenzij blijkt, dat de 
zetel van haar scheepsbedrijf buiten Neder
land is gelegen." 

III. De punt aan het slot van het tweede 
lid van artikel 2 wordt vervangen door een 
punt-komma, waarna het volgende wordt 
toegevoegd: 

,,d. belangen, welke samenhangen met de 
exploitatie van Nederlanasche zeeschepen 
of luchtvaartuigen of met het vervoer van de 
hierv66r onder c bedoelde goederen". 

IV. De komma-punt aan het slot van 
artikel 3, sub 1° ., worat vervangen door een 
punt, waarna de volgende alinea wordt toe
gevoegd: 

,,De oorspronkelijke verzekerde heeft het 
recht de vorciering, waarop het voorrecht 
rust, te innen tot een bedrag, gelijk aan het 
bedrag van zijn vordering tegen den oor
spronkelijken verzekeraar, voor zoover deze 
nog niet is voldaan." 

V. De punt aan het slot van artikel 3 
wordt vervangen door een komma -punt, 
waarna het volgende worat toegevoegd: 

,,3. ten behoeve van den Staat der Neder
landen zijn, tot zekerheid van het recbt van 
den Staa'c der Nederlanden tegenover den 
oorspronkelijken verzekeraar tot vergoeding 
en uitkeering aan den Staat der Nederlanden 
van diens aandeel in de provenuen, voort
vloeiende uit geabandonneerde voorwerpen 
of bet geldend maken van recbten tegen 
derden, verkregen door den oorspronkelijken 
verzekeraar, hetzij krachtens het bepaalde 
in artikel 284 van het Wetboek van Koop
handel, hetzij door bet abandonnement met 
betrekking tot de geabandonneerde voor
werpen, bij voorrecht verbonden: 

a. alle recbten tegen derden, waarin de 
oorspronkelijke verzekeraar krachtens het 
bepaalde in artikel 284 van bet Wetboek van 
Ko·opbandel zal zijn getreden; 

b. alle rechten, welke op den oorspronke
lijken verzekeraar door het abandonnement 
overgaan; 

c. de verzekerde voorwerpen, welke de 
oorspronkelijke verzekeraar door abandonne
ment verkrijgt; 

d. alle rechten, welke de oorspronkelijke 
verzekeraar met betrekking tot de geaban
donneerde goederen na het abandonnement 
tegen derden verkrijgt. 

De Staat der Neder!anden zal de rechten, 
waarop het voorrecht rust, op eigen naam 
ku nnen geld end maken; 

4. de voorrechten onder 1 en onder 3 gaan 
n rang boven pandrecht en alle andere voor-
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rechten, met dien verstande, dat bet voor
recht onder 3 met betrekking tot scbepen 
rang neemt na de voorrechten, vermeld in 
artikel 318c van bet Wetboek van Koophan
del, en de v66r bet abandonnement gevestig
de bypotheken en met betrekking tot lading 
na de voorrecbten, vermeld in artikel 318h 
van genoemd wetboek. De Staat der Neder
landen vervolgt zijn recht op een schip, in 
wiens handen zich dit ook bevindt. 

De voorrecbten onder 1 en onder 3 om
vatten interessen en kosten; 

5. op straffe van nietigheid kunnen de 
bierboven onder l en onder 3 bedoelde bij 
voorrecht ten beboeve van den oorspronke
lijken verzekerde of van den Staat der Ne
derlanden verbonden vorderingen, voorwer
pen en rechten niet zonder medewerking van 
dezen worden vervreemd of met zakelijke 
rechten worden belast". 

VI. Aan het eerste lid van artikel 4 word t 
toegevoegd: 

,,De biervoor bedoelde mach\iging tot het 
aangaan van verzekeringsovereenkomsten 
tegen het gevaar van molest dan we! tegen 
de gewone transportgevaren geldt mede ten 
aanzien van belangen, welke samenbangen 
met de exploitatie van Nederlandsche zee
scbepen of luchtvaartuigen of met bet ver
voeren van de hiervoor bedoelde goederen." 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scbeep
vaart is in over!eg met den Secretaris
Generaal van bet Departement van Financien 
bevoegd molestschaden, toegebracht aan 
scbepen, als bedoeld in artikel 1, lid 1_. sub c, 
van de Zee- en lucbtvaartverzekenngswet 
1939, en sub II van artikel l van dit besluit, 
of aan belangen, welke samenhangen met de 
exploitatie van die schepen, te vergoeden 
ook zonder dat van een verzekeringsovereen
komst sprake is. 

3. Het recht van voorrang, als bedoeld in 
dit besluit bij artikel 1, sub V, 3, ontstaat op 
het tijdstip van het _(n werking t~eden van 
dit besluit, ook al z1Jn de vordermgen van 
den Staat der Nederlanden, waaraan het 
verbonden is, reeds v66r dat tijdstip ontstaan; 
het recht van voorrang rust op de m voormeld 
artikel 1, sub V, 3, genoemde voorwerpen en 
rechten, welke op voormeld tijdstip aan den 
oorspronkelijken verzekeraar toebehooren of 
toekomen. 

4. Dit besluit treedt in werking met i~gang 
van den dag, volgende op dien van Zl)n af
kondiging, en werkt, wat betreft de artikelen 
1 uitgezonderd het sub V bepaalde, en 2, 
t~rug tot 14 Mei 1940. 

's-Gravenhage, 17 October 1941. 
De Secretaris-Generaal v. h. Departement 

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financii!n, 

M. M. RO ST VAN TONNINGEN. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 



(Stet. no. 203) 

17 October 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, strekkende tot het ver
zekeren van een wekelijkschen rustdag 
voor toonkunstenaars, die dans- en 
amusementsmuziek ten gehoore brengen. 

Op grond van § I van de Verordenir.,; N°. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art . 1. 1. Het is verboden op Maandagen 
dans- en amusementsmuziek ten gehoore te 
brengen of te doen brengen. 

2. Het is den exploitant van een inrichting 
en dengene, die de leiding heeft in een samen
komst verboden toe te laten, dat op Maan
dagen °dans- en amusementsmuziek in of ten 
behoeve van de inrichting of de samenkomst 
ten gehoore wordt gebracht. 

3. Het bepaalde in hei: eerste en tweede 
lid is niet van t oepassing: 

1 0 . ten aanzien van uitvoeringen voor 
radiouitzendingen; 

2 0 . ten aanzien van mechanische reproduc
tie van muziek; 

30. indien de muziekuitvoering p!aats 
vindt; 

a. in besloten, niet meer dan 20 personen 
omvattende gezelschappen, niet zijnde dans
instituten en -ge!egenheden; 

b. in inrichtingen voor onderwijs, niet 
zijnde dansinstituten en -gelegenheden ; 

c. op den openbaren weg. 
2. Het bepaalde in artikel 1 geldt niet op 

den Tweeden Paaschdag, den Tweeden 
Pinksterdag en voorts niet op den Nieuw
jaarsdag en op een der Kerstdagen, zoo deze 
dagen op een Maandag vallen. 

3. 1. De Directeur-Generaai van den arbeid 
of de door hem daartoe gemachtigde ambte
naren kunnen, al of niet voorwaardelij~. 
ontheffing verleehen van het bepaalde m 
artikel 1. Een zoodanige ontheffing kan te 
alien tijde worden ingetrokken. 

2. De toonkunstenaar, de exploitant van 
de inrichting, waarin of waarvoor de toon
kunstenaar optreedt, alsmede degene, die 
de leiding heeft in de samenkomst, tijdens 
welke de toonkunstenaar optreedt, zijn ver
plicht te zorgen, dat de voorwaarden, die 
aan een ontheffing, als bedoeld in het eerste 
lid, zijn verbonden, worden nageleefd. 

4. Met het opsporen van overtredingen 
van dit besluit zijn, behalve de in artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering ge
noemde personen, de ambtenaren van de 
arbeids- en havenarbeidsinspectie en de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
belast. 

5. Overtreding van het bepaalde b ij <lit 
besluit wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. Het fei t wordt 
beschouwd als overtreding. 

6. Het Rustdagbesluit voor toonkunste
naars in bioscopen 1929 wordt ingetrokken. 

1941 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1941. 

's-Gravenhage, 17 October 1941. 
D e waarnemend S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet. no. 206) 
2 1 October 1941. ZESDE BESCHIKKING 

ter uitvoering van de achtste Verorde
ning van den R ijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betref
fende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechtelijk gebied /aanpassing 
van wettelijke voorschriften. welker uit
voering aan het Departement van Bin
nenlandsche Zaken is opgedragen). 

Op grond van artikel 31 van de achtste 
Verordening van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, hierna te noemen de Ver
ordening, en in overeenstemming m et de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den R ijkscommissaris v oor het bezette Ne
der!andsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
A/gemeene bepa/ingen. 

Art. 1. Met betrekking tot de toepassing 
van de wettelijke voorschriften, welker uit
voering aan het Departement van Binnen
landsche Zaken is of zal worden opgedragen 
- hieronder niet begrepen de Gemeentewet 
en de Provinciale wet - , gelden cie hierna 
volgende bepalingen. 

2. (1) Het bepaalde in de artikelen 2 , 4, 
25, 27 en 29, derde lid, van de Eerste be
schikking ter uitvoering van de Verordening, 
zoomede het bepaalde in de artikelen 2, 4 
en 22 van de Tweede beschikking ter uitvoe
ring van de Verordening, vindt overeenkom
stige toepassing. 

(2) Het bepaalde in artikel 13, eerste lid, 
artikel 24, onder 5). en artikel 28 der Veror
dening vindt overeenkomstige toepassing, 
voor zoover ingevolge de in artikel 1 bedoelde 
voorschriften een besluit van den gemeente
raad, onderscheidenlijk van de Provinciale 
Staten, is vereischt. 

AFDEELING II. 
Woningwet . 

3. Voor zoover ten g~vo!ge van de waar
neming door den burgejpeester of den Com
missaris der provincie 'l.'<an cie ingevolge de 
bepalingen der Verordening tot rusten ge
brachte werkzaamheden bepalingen van de 
Woningwet en van de daarop steunende 
rege!ingen niet meer aan haar doe! beant
woorden, b!ijven deze buiten toepassing. 

4. Met betrekking tot de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage t reedt 
bij de beslissing omtrent goedkeuring van 
besluiten t ot vaststelling, aanvulling, wijzi
ging of intrekking van voorschriften, als 
bedoeld in artikel 1 of artikel 2, eerste lid, 
der Woningwet , en van bouwverboden, om
trent vaststelling, aanvulling, wijziging of 
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intrekking van voorschriften, als bedoeld in 
artikel l of artikel 2, eerste lid, van die wet, 
alsmede omtrent goedkeuring of vaststelling 
van uitbreidingsplannen en van voorschrif
ten, als bedoeld in de artikelen 39 en 43 der 
Woningwet, de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
de plaats van Gedeputeerde Staten. Alvorens 
te beslissen, hoort hij den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
Ter zake van de beslissing staat hooger be
roep niet open. 

5. De artikelen l en 2 van het Woningbe
sluit warden geacht te luiden als volgt: 

Artikel 1 . 

(1) Het formulier van afkondiging, be
doeld in artikel II, zesae lid , en het formu
lier van a fkondiging, bedoeld in artikel 35, 
derde lid, van de Woningwet luiden: 

,,De Burgemeester van ............ . 
doet te weten, dat door hem op ...... ... . 
is vastgesteld de volgende verordening: 
(Titel der verordening.) 
(Inhoud der verordening.) 

,,Zijnde deze verordening door den Com-
missaris der provincie ............ ............................ (den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken) bij besluit van 
.................. ............................. goedgekeurd. 

,,En is hiervan afkonaiging geschied , waar 
het behoort , den ........... , .................................... enz." 

(2) In geval van toepassing van artikel 231 
der Gemeentewet wo.rden de woorden: 

,,zijnde deze verordening door ...................... . 
goedgekeurd " vervangen door: ,,zijnde deze 
verordening goedgekeurd ingevolge het be
paalde in artikel 231 der Gemeentewet." 

Artikel 2. 

Het formulier van afkondiging, bedoeld in 
artikel 12, zesde lid , der W or..ingwet, luidt : 

,,De Burgemeester van ........................................ . 
doet te weten, dat door den Commissaris der 
provincie . ....... ...... .. ........... . bij besluit van 
...... ......... ....... ....... ..... , goedgekeurd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken van .. 
.................. ..... ........ . (cioor den Secretaris-Gene-
raal van het Departement van Binnenland-
sche Zaken bij besluit van .................................. . . .) , 
is vastgesteld de volgende plaatselijke ver
ordening: 

(Titel der verordening.) 
(Inhoud cier verordening.) 
,,En is hiervan afkondiging geschied, waar 

het behoort , den ....................... ......... .............. , enz." 

AFDEELING III. 

Ambtenarenwet 1929. 

6. (1) Artikel 126 der Ambtenarenwet 
1929 wordt geacht te luiden : 

.,1. Indien het bevoegde gezag eener pro
.vincie nalatig blijft, hetzij voor de provincie, 
hetzij voor de daarvoor in aanmerking ko
mende waterschappen, veenschappen en 
veenpolders - in de gevallen, waarin inge
volge de reglementen het geven van uitvoe
ring aan artikel 125 aan het provinciaal be
stuur is opgedragen - aan dat artikel uit
voering te geven of we!, ingeval de Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, onderscheidenlijk de Secre-
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taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, aanvulling, wijziging of intrek
king van gegeven uitvoeringsvoorschriften 
gewenscht acht, zoodanige aanvull'ng, wij
ziging of intrekking, ondanks daartoe strek
kende aanmaning, binnen een te stellen ter
mijn van ten minste zes weken niet tot stand 
brengt, zoo geschiedt de vaststelling door 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, onderscheiden
lijk door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat. Een ingevolge 
dit lid vastgesteld besluit wordt geacht van 
het bevoegd gezag afkomstig te zijn. De af
kondiging geschiedt binnen veertien dagen 
nadat het besluit door het bevoegd gezag i~ 
ontvangen; in het gebruikeliike formulier 
van afkondiging warden daarbij de nood
zakelijke wijzigingen aangebracht." 

(2) Het voorgaande lid vindt mede toe
passing : 

a. voor de voorschriften, vast te stellen 
door het bevoegd gezag der gemeenten; 

b. voor de vootschriften, vast te stellen 
door het bevoegd gezag der waterschappen, 
veenschappen en veenpolders. 

AFDEELING IV. 

Telegraaf- en T elefoonwet 1904, Staatsblad 
n°. 7-

7. De eerste zin van het zesde lia van 
artikel 5 aer Telegraaf- en Telefoonwet 1904, 
Staatsblad .,0 • 7, wordt geacht te luidim : 

,,Van het op de zitting voorgevallene 
wordt ten overstaan van het hoofd van het 
gemeentebestuur of een door dat hoofd aan
gewezen ambtenaar der gemeente, waar de 
zitting wordt gehouden, proces-verbaal op
gemaakt." 

's-Gravenhage , 21 October 1941. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement t'an Binnenlandsche Zaken , 

FRED ERIKS . 

(Stet. no. 206) 
22 October 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken N°. 
37581 B. B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende wijziging van 
de grenzen der gemeenten Middelburg, 
Koudekerke en Oost- en West Souburg. 

Op grond van § 1 der Verordening no. 
79/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art . 1. Met ingang van 1 November 1941 
wordt, zooals op de bijbehoorende kaart I is 
aangegeven, de grens tusschen de gemeenten 
Middelburg, Oost- en West Souburg en Koude
kerke zoodanig gewijzigd, dat de nieuwe grens 
tusschen de gemeente Mr:ddelburg eenerzijds 
en de gemeenten Ritthem, Oost- en West Sou
burg en K oudekerke anderzij ds zal komen te 
loopen als volgt: 

Van het punt van samenkomst van de be
staande grenzen tusschen de gemeenten 
Middelburg, Ritthem en K oudekerke, gelegen 
in het hart van den Ouden Vlissingscnen 
weg, wordt a ls nieuwe grens tusschen de ge
meente 1',1iddelburg eenerzijds en de gemeen-
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ten Ritthem en Oost- en West Souburg ander
zijds de bestaande grens tusschen de gemeen
ten Ritthem en Koudekerke en die tusschen de 
gemeenten Oost- en West Souburg en Koude
kerke gevoJgd tot aan het zuidwestelijk hoek
punt van het perceel, kadastraal bekend ge
meente Koudekerke , sectie E. N°. 614; daarna 
volgt de nieuwe grens de oosteJijke en de 
noordelijke grens van dit perceeJ tot aan het 
punt, waar laatstbedoelde grens den AbeeJ
schenstraatweg, N°. 17 van den Jigger der 
wegen en voetpaden in de gemeente Oost- en 
West Souburg, bereikt. Hier steekt de grens 
genoemden weg over om in het midden van 
de westeJijke bermsJoot, vorrnende de wes
telijke gren~ van het perceel, kadastraaJ be
kend gemeente Oost- en West Souburg, sectie 
A, No. 1251, in noordelijke richting om te 
buigen. De nieuwe grens tusschen de gemeen
ten Middelburg en Dost- en West Souburg 
voJgt bedoeld midden in in het aJgemeen 
noordeJijke richt;ng en steekt in dezeJfde 
richting den Groenenweg, N°. 15 van oen 
Jigger der wegen en voetpaden in de gemeente 
Oost- en West Souburg over, waarbij de be
staande grens tusschen de gemeenten Koude
kerke en Oost- en West Souburg gesneden 
wordt. Van af laatstbedoelden weg voJgt de 
nieuwe grens tuss_chen de gemeenten Middel
burg en Koudekerke in noordelijke richting de 
westelijke grens van het perceeJ, kadastraal 
bekend gemeente Koudekerke, sectie E, 
No. 986, (zijnde het midden van de westeJijke 
bermsloot van den AbeeJschen Straatweg 
No. 33 van den Jigger der wegen en voetpaden 
in de gemeente Koudekerke), tot ae Provin
ciaJe weg Middelburg-Koudekerke is bereikt ; 
steekt in het verlengde van laatstbedoeJd 
midden dien weg over, over perceeJ N°. 985 
van sectie E der gemeente Koudekerke en 
over het ongenummerde perceel (ProvinciaJe 
weg Middelburg-Koudekerke) en voJgt daar
na in in het aJgemeen noordoostelijke rich
ting het midden van de noordelijke bermsloot 
van dien weg tot het zuidwestelijke hoek
punt van het perceeJ, kadastraaJ bekend ge
meente Koudekerke, sectie C, N°. 362, bereikt, 
volgt dan de noorciwesteJijke grens van het 
perceeJ N°. 363 dierze!fde sectie tot deze 
grens het midden van de westelijke bermsJoot 
van den Kruisweg, N°. 21 van den Jigger der 
wegen en vo-etpaden in de gemeente Koude
kerke, ontmoet ; voJgt daarna in aJgemeen 
noordelijke richting het midden van de 
westeJijke bermsloot Jangs den Kruisweg 
voornoemd tot den Breeweg, N°. 15 van dien 
Jigger met uitzondering van het gedeeJte bij 
de perceeJen, kadastraaJ bekend gemeente 
Koudekerke, sectie C, Nos. r45bis en 263, 
waar de gemeentegrens door de oosteJijke 
grens dezer perceeJen wordt gevormd; ver
volgens kruist de nieuwe grens in rechte lijn 
den Jaatstgenoemden weg, in de richting 
van de westeJijke grens van het perceeJ, 
kadastraaJ bekend gemeente Koudekerke, 
sectie C, N°. 299, (zijnde het midden van de 
westelijke bermsloot van den Stommesweg, 
N°. 20 van Jaatstgenoemden Jigger) en voJgt 
vervoJgens dit midden tot het punt, waar de 
Stommesweg voornoemd en de Domburgsche 
watergang eJkaar ontmoeten ter pJaatse, 
waar de bestaande grens tusschen de gemeen
ten Koudekerke en Grijpskerke en die tusschen 
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de gemeenten Grijpskerke en Middelburg sa
rnenkomen. 

2. r. De machten en ambtenaren van de 
gemeente Middelburg oefenen, te rekenen 
van den datum der grenswijziging, hun be
voegdheden uit in• het aan deze gemeente toe 
te voegen gebied. 

2 . De bij den ingang dezer grenswijziging 
in het overgaande gebied geJdende besJuiten 
behouden rechtskracht, totdat door het be
voegd gezag der gemeente Middelburg anders 
zaJ zijn bepaald. 

Voor zoover ten aanzien van het afschaf
fen of invoeren van gemeentelijke besluiten 
goedkeuring van hooger gezag bij kracht van 
wet hebbende bepaJingen is voorgeschreven, 
is die goedkeuring mede vereischt voor het 
afschaffen, invoeren of van toepassing ver
kJaren van gemeenteJijke besJuiten in het 
overgaande gebied. 

3 . De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeenteJijke beJastingen, be
trekking hebbende op het overgaande gebied, 
over een beJa~_ti_n~jaa~, dat , v66r den ingang 
dezer grensw1iz1gm1, 1s aangevangen, bJijft 
voorbehouden aan de machten en ambtena
ren, die daarvoor zijn aangewezen in de ge
meente Koudekerke . 

4. Met afwijking van het bepaaJde in arti
keJ II , derde lid, van de Eerste beschikking 
ter uitvoering van de Verordening N°. 152/ 
1941, geldt tot een naaere publicatie, a!s in 
die bepaling bedoeJd, zal zijn verschenen, in 
de gewijzigde gerneenten het getal inwoners, 
dat op r November 1941, vo!gens de bevol
kingsregisters der betreffende gemeenten 
aanwezig is, zooals dat door den Comrnissaris 
der provincie Z eeland, de burgemeesters der 
gemeenten gehoord, wordt vastgesteld. 

3. l. De jaarwedden van den burgemees
ter, den secretaris, den ontvanger en de 
arnbtenaren van den burger!ijken stand der 
gerneente Middelburg worden zoo noodig op
nieuw vastgesteld door den Commissaris der 
provincie Zeeland, overeenkornstig de regelen 
ter zake in deze provincie geldende. 

2. De burgemeester, de secretaris, de ont
vanger en de arnbtenaren van den burger!ij
ken stand van de gerneente Koudekerke blij
ven, zoolang zij die betrekkingen bekJeeden, 
in het genot van de jaarwedden, waarop zij 
krachtens de voor hen op 31 October 1941 
geJdende of later gewijzigde regeling, bij on
gewijzigd voortbestaan van de gerneente 
Koudekerke, aanspraak zouden hebben. 

Het bedrag, waarrnede de sorn der jaar
wedden der bedoeJde functionadssen het 
totaal der wedden overtreft, weJke zij zouden 
hebben genoten, indien hun wedden waren 
vastgesteJd aan de hand van het inwonertal 
op r November 1941; komt, met de over dat 
bedrag verschuldigde pensioensbijdragen , 
ten laste van ae gemeente K oudekerke, doch 
wordt aan deze, na aftrek van het op de 
betrokkenen verhaalde gedeelt e der pen
sioensbijdragen door de gerneente Middel
burg vergoed. 

3. De overige door den Commissaris der 
provincie Zeeland, den burgemeester der ge
rneente Koudekerke gehoord, aan te wijzen 
ambtenaren en personen, op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht in dienst van die 
gerneente werkzaam, die ten gevoJge van 
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den gebiedsafstand inkomsten zouden der
ven, blijven , voor zoover zij hetzelfde ambt 
of dezelfde betrekking blijven uitoefenen, 
gedurende twee jaren in het genot van hun 
!aatstelijk genoten wedde. De Commissaris 
bepaalt het bedrag, dat de gemeente Mid
delburg gedurende bovengenoemd tijdvak in 
dez-, wedden bijdraagt. 

V66r 1 November 1943 stelt het bevoegd 
gezag der gemeente Koudekerke voor de in de 
vo~ige alinea bedoelde personen, voor zoover 
nood1g, een nieuwe wedderegeling vast. 

4. De Commissaris bepaalt naar billijkheid 
bet bedrag en de wijze van betaling aaarvan, 
dat door de gemeente Middelburg, als scha
deloosstellmg wegens derving van inkomsten, 
zal worden mtgekeerd aan den persoon, 
waarmede de gemeente Koudekerke een 
overeenkomst tot aanneming van werk voor 
den reinigingsdienst in het van deze gemeente 
af te scheiden gebied heeft aangegaan. 

4. 1. Aan de vaste ambtenaren, die tenge
volge van cieze grenswijziging worden ont
slagen , wordt - voor zoover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als becioeld in 
artikel 48, eerste lid , onder b, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad N°. 240, te genieten -
met ingang van den dag van ontslag, ten 
laste der gemeente Middelburg een wachtgeld 
verleend. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van ten minste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen . 

De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der gemeente Mid
delburg, met inachtneming van ae volgende 
bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid. wordt wachtgeld toegekenci: 

a. indien zij op 1 November 1941 een 
diensttijd van t en minste 10 jaren hebben 
volbracht en het aantal jaren van dien 
diensttijd, te zamen met het aantal jaren van 
den Jeeftijd, dien zij ten tijde van het ontslag 
hebben bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het hieronder be
paalde het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderci vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 
48 , eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zooclra bet 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat 
pensioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd . 

Onder ,,diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd , welke in aanmerking komt voor pensi
oen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
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dat alle diensttijd slechts eenmaal worat 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die 
betrekking wordt toegekend. · 

3- Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240 welke aan 
de betrekking, waaruit de bela~ghebbende 
tengevolge van de gebiedsafscheiding der 
gerneente werd ontslagen, laatstelijk v66r 
1 November 1941 was verbonden vermeer
derd met kindertoelage, indien die toelage 
niet reeds in die wedde is begrepen, met <lien 
verstande, dat de wedde of de som van wedde 
en kindertoelage dezelfde vermindering of 
vermeerdcring ondergaat, welke de kindertoe
Jage tengevolge van de wijziging van het 
aantal kinderen, dat voor die toelage in aan
merking komt, zou ondergaan, indien ae 
belanghebbende _in dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld 1s gedurende de eerste drie 
maanden ge!ijk aan de in den eersten volzin 
omschreven wedde of de som van wedde en 
kindertoelage en bedraagt daarna gedurende 
drie maanden 85 en vervolgens 70 ten hon
derd van de vorenbedoelde wedde of som. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der gemeente Middelburg een wijziging wordt 
gebracht, welke geen verband houdt met de 
grenswijziging, wordt de in het derde lid 
bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dat lid 
en van het vijfde en zesde lid van dit artikel 
op overeenkomstige wijze gewijzigd. 

5- Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 November 1941 inkomsten geniet of gaat 
genieten, welke hij op 1 Mei 1941 niet genoot, 
wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid cier Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoeJage 
de in het dercie lid bedoelde wedde of de so~ 
van wedde en kindertoelage zou overschrij 
den, het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
beorag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met <lien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen het wacht
geld en de in het derde lid bedoelde wedde of 
de som van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventueele gedeelte der 
inkomsten oncier a, waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
<loch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan bet genieten van 
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inkomsten, als in het vorig lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door den Commissaris der provincie, 
den belanghebbende of <liens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,.financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht , en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage, in het 
derde lid bedoeld. Met ,.inkomen" wordt 
hier, waar het betreft inkomsten in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en 14, tweede lid, der Pensioenwet 
1922, Staatsblad N°. 240, bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerderd, indien de 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de gevallen, 
waarin de belanghebbende tengevolge van 
de gebiedsafscheiding der gemeente uit meer 
dan een betrekking is ontslagen, de verschil
lende wachtgelden, en de verschillende wed
den, in het derde lid bedoeld, tot een wacht
geld en een wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is , v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek, en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

IO. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt, voor de be
paling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld, de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als 
bedoeld in het vijfde lid, doet de op wacht
geld gestelde zoo spoedig mogelijk mededee
ling aan den burgemeester der gemeente 
Middelburg. De op wachtgeld gestelde is ge
houden ten aanzien van die inkomsten alle 
door dezen burgemeester en door den Com
missaris der provincie Zeeland verlangde 
inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld zestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treeat , doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Middelburg. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in t e dienen tot het verkrijgen van in
validiteitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskunoig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240. 
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Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, 
kan de Commissaris der provincie Zeeland, 
den burgemeester der gemeente Middelburg; 
benevens den belanghebbende of <liens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der ge
meente Middelburg, benevens den belang
hebbende of <liens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door den 
Commissaris der provincie Zeeland gemeen
schappelijk met de bestuursraden. 

Artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 is 
hierbij van overeenkomstige toepassing. 

13. Indien ten aanzien van ambtenaren 
in tijdelijken dienst van de gemeente Koude
kerke, die niet worden aangemerkt als vaste 
ambtenaren, zoomede van personen, in dienst 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht, die ten gevolge van de grenswijziging 
worden ontslagen, door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken, den Commissaris der Provincie 
Zeeland gehoord, bepaald wordt, dat rede
lijkerwijs de door hen verrichte werkzaam
heden geacht kunnen worden een niet-tijde
lijk karakter te hebben, wordt aan deze 
functionarissen ten laste van de gemeente . 
Middelburg een uitkeering gedaan. Het be
paalde in het tweede tot en met het twaalfde 
lid van dat artikel vindt overeenkomstige 
toepassing. 

Ten aanzien van de hierbedoelde functiona
rissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der gemeente Koudekerke doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het gestelde in de eerste alinea, wordt een 
bijslag, welke van gemeentewege wordt ge
geven op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen 
overeenkomende met den bijslag, bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeerin
gen toegekend en alsdan slechts tot het be
drag, waarmede deze bijslag het totaal van 
de bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

5. I. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet 1922, Staats
blad N°. 240, aangemerkt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk 
voor zijn ontslag ambtenaar was in den zin 
dier wet en voor zoover die tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambte.naar, in den zin 
van die wet, in een betrekking of in betrek
kingen, waarin deze hoedanigheid na het ont
slag wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrondslag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der 
wedden, onderscheidenlijk de som der pen
sioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van het bepaalde in het derde en vierde lid 
van het vorige artikel voor den betrokkene 
zouden hebben gegolden, met <lien verstande, 

19 



1941 

dat de pensioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde w1Jz1gmgen 
ondergaan, welke zij op grond van het be
paalde in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsb!ad N°.· 240, zouden hebben onder
gaan, indien het ontslag niet ware verleend 
en de ambtenaar de laatstelijk voor het ont
slag aan zijn betrekking of betrekkingen ver
bonden wedde ongewijzigd had behouden. 
Verkrijgt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, Jager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevolge van de gebiedsafscheiding der ge
meente werd ontslagen, dan wordt voor de 
toepassing van de artikelen 33 en 151 der 
P ensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, de 
wedde of de som der wedden in de nieuwe be
trekking of betrekkingen geacht te zijn ver
hoogd tot een bedrag van de wedde of de 
som der wedden, bedoeld in het derde lid van 
het vorige artikel. 

B!ijft de tengevolge van de grenswijziging 
onts!agene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pensi
oenwet 1922, Staatsblad N°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen 
de pensioensgrondslag in elk dier ~~~g~hou
den betrekkingen geacht dezelfde w1iz1gmg te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150 dier wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en tweeden volzin van dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De gemeente Middelburg is voor de be
trokken personen, gedurende den tijd , dien 
zij krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijorage voor eigen pensi
oen verschuldigd op den voet van artikel 35 
en artikel 36, eerste lid, ender a, der Pensioen
wet 1922, Staatsblad N°. 240, berekend naar 
den in den eersten volzin van het tweede lid 
aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval , bedoeld in den tweeden volzin van dat 
lid, naar het verschil tusschen dezen pensi
oensgrondslag en dien of die , welke in de be
trekking of betrekkingen, waarin na het ont
slag de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin van bedoelde wet werd verkregen, zonder 
de werking van het tweede lid zou of zouden 
hebben gegolden. 

4. De gemeente Middelburg verhaalt de in 
het derde lid bedoelde bijdrage op de betrok
ken personen op den voet van het vierde lid 
van artikel 36 der Pensioenwet 1922, Staats
blad N°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel, is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
ender a en b, der Pensioenwet 1922, Staats
blad No.240, verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het eerste lid zou of 
zouden hebben gegolden, 

6. Voor de toepassing van dit artikel vin
den de artikelen 125, 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

6. Wanneer in de gemeente Koudekerke 
een benoeming plaats ·vindt in een functie, 
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welke, naar het oordeel van den Commissaris 
der provincie Z eeland, door een der wegens 
deze gebiedsafscheiding ontslagen personen 
kon zijn bekleed, komen vanaf het tijdstip 
der benoeming het wachtgeld en de pensioens
bijdragen of de uitkeeringen, bedoeld in 
artikel 4, dertiende lid, van den ontslagene 
ten laste van de gemeente Koudekerke. 

7. I. Aan ambtenaren van de gemeenten 
Koudekerke of Middelburg, die tengevolge 
van de grenswijziging genoopt zijn te verhui
zen, worden van gemeentewege de kosten 
hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten worden v66r de verhuizing 
vanwege het gemeentebestuur geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
een declaratie in bij den burgemeester der 
gemeente, in welker dienst hij werkzaam is. 
Indien de schatting wordt overschreden en 
de declaratie naar het oordeel van den burge
meester te hoog is, bepaalt deze het bedrag 
dat als vergoeding wordt toegekend. • 

3- Door de gemeente Middelburg worden 
aan de gemeente Koudekerke de van harent
wege vergoede kosten terugbetaald. 

8. I. De uitkeeringen voor de gemeente 
K oudekerke, bedoeld in artikel 5, eerste lid 
sub 1, en artikel 7, tweede lid , van het be~ 
sluit N°. 30/ 1941 van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Financien 
en van Binnenlandsche Zaken van 4 Februari 
1941, over het tijdvak 1 Mei 1941 tot en met 
31 December 1941, en in artikel 4, derde lid, 
van het besluit N°. 31/1941 van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financien, van Binnenlandsche Zaken en 
van Sociale Zaken van 5 Februari 1941 over 
het jaar 1941 , worden berekend per in de 
gemeentefondsbelasting over het belasting
jaar 1940/1941 aangeslagen inwoner. 

2. Voor elken in de gerneentefondsbelas
ting over het belastingjaar 1940/1941 aange
slagen inwoner, die op 31 December 1940 
gevestigd was in het gebied, dat krachtens 
deze beschikking van de gerneente Koude
kerke overgaat naar de gemeente Middelburg, 
keert eerstgenoemde gemeente aan de laatst
genoemde een bedrag uit van twee achtste 
gedeelten van het ingevolge het vorige lid 
berekende bedrag per inwoner. 

9. I. Voor de vaststelling van de uitkee
ring, ingevolge artikel 3, letter c, juncto 
artikel 9, der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad 
N°. 388 , sedert gewijzigd, wordt deze beschik
king geacht in werking te treden· met ingang 
van 1 Januari 1942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gem_eente Koudekerke voor het uit
keeringstijdvak 1 Mei 1941 tot en met 31 De
cember 1941 vast te stellen uitkeeringen, voor
loopige uitkeeringen qaaronder begrepen, 
worden berekend per inwoner dier gemeente 
op 31 December 1940. 

3. Voor elken mwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gem_eente 
Koudekerke overgaat naar de gem_eente Mid
delburg, keert de gemeente Koudekerke aan 
de gemeente Middelburg uit een bedrag, gelijk 
aan twee achtste gedeelten van het ingevolge 
het tweede lid berekende bedrag per inwoner. 

10. I. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, ender c, juncto artikel 9, 
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der wet van IS Juli 1929, (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Middel
burg en Koudekerke voor de uitkeeringstijd
vakken, welke op het uitkeeringstijdvak 
I Mei I94I tot en met 31 December I94I vol
gen, geschiedt met inachtneming van de be
palingen van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in artikel 21, 
tweede lid van het Financieele Verhoudings
besluit, wordt, voor zoover dit berekend is 
aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
v66r I November I94I, bepaald, alsof deze 
beschikking met den aanvang van het boe
kingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit, worden, voor 
zoover zij ten gevolge van de toepassing van 
het vorige lid niet op de wijze, in artikel 2I 
van dat besluit aangegeven, kunnen worden 
berekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het 
aantal inwoners op 1 Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, gesteld op het werkelijk 
aantal inwoners op dien datum, vermeerderd 
of verminderd met het aantal inwoners, 
waarmede ingevolge deze beschikking het 
aantal inwoners der gemeente Middelburg is 
toegenomen en dat der gemeente Koudekerke 
iS afgenomen. 

5. Voor de berekening van · het quotient, 
bedoelct in artikel r6, tweede lid, van het 
Financieele verhoudingsbesluit, voor de ge
meente Middelburg voor de rekeningsjaren, 
die aan I November 1941 geheel of gedeelte
lijk voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
1 aste dier gemeente gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel I 5 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeelte 
van het overeenkomstig bedrag van de ge
meente Koudekerke. Dit gedeelte wordt voor 
de aan het rekeningsjaar 1941 voorafgaande 
rekeningsjaren verkregen door vermenigvul
diging van laatstbedoelde bedragen met een 
breuk, waarvan de noemer voorstelt het 
aantal inwoners der gemeente Koudekerke, 
op 31 December 1940 en de teller het aantal 
inwoners, dat van deze gemeente ingevolge 
deze beschikking naar de gemeente Middel
burg overgaat. Voor het rekeningsjaar 1941 
wordt dit gedeelte gesteld op tien twaalfde 
gedeelten van het voor het rekeningsjaar 
1940 berekende bedrag. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag van de 
ten laste der gemeente Middelburg blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel IS van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, wordt be
rekend per inwoner dier gemeente op I 
Januari van het met het rekeningsjaar ge
lijknamige kalenderjaar, vermeerderd met 
het aantal inwoners, dat krachtens deze be
schikking naar de gemeente Middelburg is 
overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden voor zooveel 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
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de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken opnieuw, met inacht
neming van de bepalingen van dit artikel, 
vastgesteld. Indien tengevolge van het ont
breken van het archief der gemeente Middel
burg toepassing van de bepalingen van dit 
artikel niet zonder meer mogelijk is, zijn de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financien en van Binnenlandsche 
Zaken bevoegd daarvan in overleg met of op 
voorstel van den burgemeester van de ge~ 
meente Middelburg, den Commissaris der 
provincie Zeeland gehoord, af te wijken, om 
een zooveel mogelijk met de strekking van 
deze bepalingen overeenkomende toepassing 
te verzekeren. 

11. I. Voor de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in 
artikel II van de wet van 4 Maart 1935, 
Staatsblad N°. 74, wordt deze beschikking ge
acht in werking te treden op I Mei 1942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente Koudekerke voor het uit
keeringstijdvak 1941/1942 vast te stellen uit
keering wordt berekend per inwoner van deze 
gemeente op 31 December 1940. 

3. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1940 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Koud~kerke overgaat naar de gemeente Mid
delburg, keert de gemeente Koudekerke aan 
de gemeente Middelburg uit een bedrag, gelijk 
aan zes twaalfde gedeelten van het ingevolge 
het vorige lid berekende bedrag per inwoner. 

12. I. De garantie-uitkeering, bedoeld in 
artikel II der wet van 4 Maart 1935, Staats
blad N°. 74, voor de gemeente Middelburg, 
over het uitkeeringstijdvak 1942/1943 wordt 
vermeerderd met een bedrag, dat berekend 
wordt volgens de formule: · 

2a 
gb X C = x. 

2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners der ge

meente Koudekerke, dat op 3I December 
1940 gevestigd was in het gebied, dat inge
volge deze beschikking naar de gemeente 
Middelburg is overgegaan; 

de letter b: h"et aantal inwoners der ge
meente Koudekerke op 31 December 1940; 

de letter c: het bedrag der garantie-uitkee
ring, als bedoeld in artikel II der wet van 
4 Maart I935, Staatsblad N°. 74, over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936 voor de ge
meente Koudekerke; 

de letter x: het in het eerste lid bedoelde 
bedrag, waarmede de garantie-uitkeering der 
gemeente Midde/burg wordt verhoogd. 

3. Over het uitkeerin~stijdvak 1943/1944 
beloopt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering der gemeente Middelburg wordt 
verhoogd, ½ x. 

4. De garantie-uitkeering voor de gemeen
te Koudekerke over het uitkeeringstijdvak 
1942/1943 wordt verminderd met het bedrag, 
waarmede de garantie-uitkeering voor de 
gemeente Middelburg ingevolge het eerste lid 
wordt verhoogd. 

5 . Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
beloopt de vermindering van de garantie
uitkeering voor de gemeente Koudekerke de 
helft van het in het vierde lid bedoelde be
drag. 
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13. I. Voor de hefting van belasting"n in 
een krachtens deze beschlkking van een ge
meente afgescheiden gebied, over een op het 
tijdstip van de grenswijziging reeds verstre
ken of nog loopend belastingjaar, en voor de 
uitkeering van opcenten, overeenkomstig 
artikel 296, juncto artikel 277, der gemeente
wet over zoodanig belastingjaar, wordt de 
door deze beschikking geregelde gebiedsaf
scheiding geacht niet vroeger dan na afloop 
van die hefting en uitkeering plaats te vin
den. 

2. De gemeente, waarvan het gebied wordt 
afgescheiden, draagt echter, voor zooveel de 
belastingen en de uitkeeringen betrekking 
hebben op het van haar afgescheiden gebied, 
aan de gemeente, waaraan dit gebied is toe
gevoegd, zooveel twaalfde gedeelten van de 
verkregen opbrengst over, als er na het tijd
stip van den gebiedsovergang maanden in 
het loopend belastingjaar overbliiven. 

14. r. V66r I November 1942 beslist de 
Commissaris der provincie Zeeland of er aan
Ieiding bestaat, dat in verband met deze 
grenswijziging door de gemeente Middelburg 
aan de gemeente Koudekerke een geldelijke 
uitkeering wordt gedaan. Hij houdt daarbij 
rekening met alle omstandigheden, die de 
aanpassing der betrokken gemeenten aan 
den nieuwen toestand kunnen beinvloeden. 

Het bedrag, de wijze van betalen en de 
tijdstippen, waarop de betalingen zullen ge
schieden, worden bepaald door den Commis
saris der provincie. 

2. Deze uitkeering, welke ten hoogste ge
durende IO achtereenvolgende jaren ver
schuldigd zal zijn, bestaat in de betaling van 
een telken jare lager bedrag. 

De Commissaris kan de uitkeering en het 
jaarlijks verschuldigde bedrag na verloop 
van vijf jaren of zooveel eerder als blijkt, dat 
de gemeente Koudekerke zich binnen den ge
stelden termijn aan de veranderde omstan
digheden kan aanpassen opnieuw vaststellen. 

3. De besluiten van den Commissaris der 
provincie overeenkomstig de voorgaande 
Ieden behoeven de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. 

15. I. Alie rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van de gemeente Koudekerke, 
betrekking hebbende op of gelegen in het 
van deze gemeente afgescheiden gebied, gaan 
over op de gemeente Middelburg, zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

3. Wegens den overgang ingevolge het 
eerste lid van hetgeen naar bet oordeel van 
den Commissaris der provincie Zeeland of, 
in beroep, van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Binnenlandscbe Zaken, 
den Raad van State, afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur, gehoord, uitsluitend 
naar het burgerlijk recbt eigendom der ge
meente Koudekerke en niet bestemd voor den 
publieken dienst is, keert de gemeente Mid
delburg uiterlijk op r Mei 1942 aan de ge
m ent , Koudekerke een vergoeding uit, waar
van bet bedrag en de wijze van betalen 
worden bepaald door den Commissaris der 
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provincie Zeeland of, in beroep, door 'den 
Secretaris-Generaal van bet Departement 
van Binnenlandscbe Zaken, den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord. 

4. De beslissing van den Commissaris 
wordt, met redenen omkleed, medegedeeld 
aan de burgemeesters der betrokken gemeen
ten en aan den Secretaris-Generaal van bet 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

s. Gedurende dertig dagen, te rekenen 
van de dagteekening van de beslissing van 
den Commissaris, kunnen de burgemeesters 
van de in het eerste lid genoemde gemeenten 
tegen de beslissing bij den Secretaris-Gene
raal van bet Departement van Binnenland
sche Zaken in beroep komen. Deze geeft van 
een ingesteld beroep terstond kennis aan den 
Commissaris der provincie en aan den bur
gemeester der andere gemeente. 

16. I. Alie kadastrale en andere stukken 
uitsluitend betrekking bebbende op het ge: 
bied, dat kracbtens deze beschikking naar 
de gemeente Middelburg overgaat, worden 
overgedragen aan deze gemeente, dan wel in 
overeenstemming gebracbt met artikel I van 
deze beschikking. 

2 . De besturen van de krachtens deze be
scbikking gewijzigde gemeenten bebben na 
ingang der grenswijziging wederkeerig het 
recbt te alien tijde kosteloos inzage te nemen 
van bun gemeente-archieven en op kosten 
bunner gemeente afscbriften of uittreksels 
van de zich in die archieven bevindende 
stukken te vorderen, een en ander voor zoo
ver betreft bet gebied, betwelk van hun ge
meente is afgescbeiden of aan bun gemeente 
is toegevoegd. 

17. De burgemeester der gemeente Kou
dekerke zendt v66r IS November 1941 aan 
den burgemeester d_er gemeente Middelburg, 
na daarvan afscbnft te bebben gebouden, 
}:let dee! van het tot het bevolkingsregister 
beboorende persoonsregister, betwelk be
trekking beeft op de personen, welke op den 
dag, voorafgaande aan dien van den gebieds
overgang, gevestigd zijn in bet overgaande 
gebied. 

18. r. De burgemeester der gemeente 
Koudekerke zendt v66r 15 November 1941 
aan den burgemeester der gemeente Middel
burg een uittreksel uit de voor eerstgenoemde 
gemeente op den dag, voorafgaande aan dien 
van den gebiedsovergang, van kracht zijnde 
kiezerslijst, waarop voorkomen de namen der 
personen, die op dien datum gevestigd waren 
in bet overgaande gebied. 

2. Dit uittreksel wordt door den burge
meester van de gemeente Middelburg voor 
zooveel noodig aangevuld met de verandering 
van de aanduiding der woonplaats van iederen 
kiezer na den dag van den gebiedsovergang 
en met vermelding van het stemdistrict, 
waartoe bij dientengevolge beboort. 

Samengevoegd met de in de gemeente 
Middelburg op den dag, voorafgaande aan 
dien van den gebiedsovergang, van kracbt 
zijnde kiezerslijst vormt dit uittreksel de 
kiezerslijst voor deze gemeente, totdat zij 
overeenkomstig de kieswet door een nieuwe 
lijst is vervangen. 

3. In de gemeente Koudekerke vormt de 
op den dag, voorafgaande aan dien van den 
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gebiedsovergang, van kracht zijnde kiezers
lijst , nadat hiervan geschrapt zijn de namen 
der personen, voorkomende op het uittrek
sel, bedoeld in het eerste lid, de kiezerslijst 
voor deze gemeente, totdat zij overeenkom
stig de kieswet door een nieuwe lijst is ver
vangen. 

19. I. De inwoners van het naar de ge
meente Middelburg overgaande gebied, die 
op of na I November 1941 werkloos zijn of 
worden, zullen onmiddellijk opgenomen wor
den in de steunregeling van de gemeente 
Middelburg of aldaar tot de werkverschaffing 
worden toegelaten, indien en voor zoover zij 
daarvoor, op grond van de regelen, welke · in 
de gemeente Middelburg gelden, in aanmer
king komen. Ten aanzien van de vestigings
voorschriften blijft te hunnen opzichte de 
regeling van kracht, welke in de gemeente 
Koudekerke geldt. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

20. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
der gemeente Koudekerke, komen, voor zoo
ver die krankzinnigen, ten tijde dat de rech
terlijke machtiging om hen in een gesticht te 
plaatsen werd aangevraagd, woonplaats, in 
den zin van het Burgerlijk W etboek, hadden 
in het overgaande gebied, vanaf I November 
1941 voor rekening der gemeente Middelburg. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van hun opneming hoofdverblijf 
hadden in het gebied, dat krachtens deze be
schikking naar de gemeente Middelburg 
overgaat. 

21. I. Tot I Januari 1945 is de bepaling 
van artikel 3, tweede lid der Drankwet 
(Staatsblad 1931, N°. 476) niet van toepassing 
op het aan de gemeente Middelburg toe te 
voegen gebied van de gemeente Koudekerke. 

2. Voor zoover niet met ingang van I Ja
nuari 1945 ten aanzien van het in het vorige 
lid bedoelde gebied geheel of gedeeltelijk toe
passing wordt gegeven aan artikel 21 van 
voornoemde wet, vindt voor dat gebied of 
voor die deelen daarvan, welke alsdan niet 
van de werking van artikel 3, tweede lid, dier 
wet wordep uitgezonderd, het bepaalde in 
artikel 22 dier wet overeenkomstige toepas
sing. 

22. Met ingang van 1 November 1941 
worden in alle wetten en daarop gegronde 
voorschriften onder de gemeenten Middel
burg, Koudekerke en Oost- en West Souburg, 
verstaan de gemeenten, zooals zij krachtens 
deze beschikking zijn gewijzigd. 

23. I. Voor zoover niet anders is bepaald, 
worden geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking beslist door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur gehoord. 

2. Het geschil wordt door den burgemees-
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ter van een der b ij deze grenswijziging be
trokken gemeenten bij den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken aanhangig gemaakt. 

24. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 22 October 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken, 
FREDERlKS. 

(Stet. no. 209) 
22 October 1941. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming N°. 286 O.W.C. tot aanvulling 
en wijziging van het Academisch Statuut 
(studie in de psychologie). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt, gelet op artikel 131 
der Hooger-onderwijswet, bepaald : 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van den 
15den Juni 1921, Staatsblad n°. 800 (zooals 
dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 28 Augustus 1939, Staatsblad 
n°. 377), wordt aangevuld en gewijzigd over
eenkomstig het bepaalde bij de artikelen 
2 tot en met 5. 

2. (1) In artikel 4 wordt na § 81 ingevoegd 
een nieuwe rubriek, luidende als volgt: 

D. Studie in de psychologie. 
§ 81bis. Het candidaatsexamen omvat: 
I. psychologie; 
2. inleiding tot de wijsbegeerte; 
3 en 4. twee vakken, door den candidaat 

te kiezen uit het volgende drietal: 
1. biologie; 
2. natuurkunde; 
3. wiskunde (beginselen van de differenti

aal en integraal rekening en van de correla
tierekening) .· 

§ 81ter. Het doctoraal examen omvat als 
hoofdvak de psychologie en daarnevens twee 
bijvakken uit de vakken van een der zeven 
faculteiten of van vereenigde faculteiten, ter 
keuze van den candidaat, behoudens goed
keuring van de Vereenigde Faculteiten . 

§ 81quater. Als grondslag voor dit docto
raal examen kan, behalve het candidaats
examen, vermeld in § 81bis, ook dienen 
hetzij: 

a. een der candidaatsexamens, vermeld in 
§ 42, onder / en o. 

In afwijking van het in § 81ter bepaalde 
is de candidaat alsdan verplicht , als bijvakken 
twee vakken te kiezen uit het drietal , ge
noemd in § 81bis, onder 3 en 4, voor zoover 
die vakken niet reeds geexamineerd zijn op 
het candidaatsexamen; 

b. het candidaatsexamen, vermeld in 
§ 12. In afwijking van het in § 81ter bepaalde 
is alsdan de Inleiding in de wijsbegeerte een 
verplicht bijvak. 

§ 81quinquies. De Vereenigde Faculteiten 
zijn bevoegd bij dit doctoraal examen reke-
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ning te houden met de voorkeur van den 
candidaat voor een of meer door haar te om
schrijven onderdeelen der psychologie. 

§ 81sexies. Het doctoraal examen geeft 
toegang tot de promotie, hetzij in de wis- en 
natuurkunde, hetzij in de letteren en wijsbe
geerte, ter keuze van den candidaat. 

(2) In artikel 4, § 29, wordt na de aandui
ding ,,§ 28 " ingelascht: en het candidaats
examen, genoemd in § 81bis. 

(3) In artikel 17, tweede lid, wordt in 
plaats van ,,§ 34, of rubriek VII , § 80" ge
Jezen : § 34, of rubriek V, § 47, onder n, of 
rubriek VII, § 80, of § 81quinquies. 

3. (1) In artikel 4 , § 42, wordt de punt aan 
het slot vervangen door een punt-komma, 
waarna volgt: o. in de psychologie. 

(2) Aan artikel 4, § 44, wordt toegevoegd: 
o. Psychologie. 
1. psychologie; 
2 . inleiding tot de wijsbegeerte ; 
3 en 4. twee vakk';!n uit de literarische fa

culteit of een der andere faculteiten of uit 
vereenigde faculteiten, zooveel mogelijk met 
elkaar samenhangende, niet van wijsgeerigen 
aard en door den candidaat t e kiezen onder 
goedkeuring van de faculteit . 

(3) Aan artikel 4 , § 47, wordt toegevoegd : 
n. Psychologie. 
1. Hoofdvak is de psychologie . In afwij 

king van het bepaalde bij § 46 kunnen de 
twee b ijvakken buiten de vakken der litera
rische facult eit worden gekozen. 

2 . De faculteit is bevoegd rekening te 
houden met de voorkeur van den candidaat 
voor een of meer door ha'ar te omschrijven 
onderdeelen der psychologie, m et dien v er
stande, dat : 

a. met voorkeur voor experimenteele 
psychologie en (of) psychotechniek alleen re
kening mag worden gehouden, wanneer het 
candidaats- en doctoraal examen te zamen 
ten minste twee vakken omvatten van het 
drietal, in § 81bis genoemd onder 3 en 4, en 

b. alleen rekening mag worden gehouden 
met voorkeur voor onderdeelen, die betrek
king hebben op de psychologie van den 
mensch. 

(4) In artikel 4, § 44, onder I , wordt aan 
het slot toegevoegd: Deze vakken kunnen 
ook buiten de vakken der literarische facul-
teit gekozen worden. · 

(5) Achter artikel 4, § 52, wordt een nieuwe 
paragraaf ingevoegd, luidende als volgt: 

§ 52bis. Als grondslag voor het doctoraal 
examen in de psychologie kan, behalve het 
candidaatsexamen, vermeld in § 42, onder o, 
ook dienen een der candidaatsexamens, ver
meld in§ 42, onder ~. en in§ 81bis,_behoudens 
het bepaalde in art1kel 7, derde lid . . 

(6) In a rtikel 4, § 54, vervalt : psycholog1e ; 
4 . 

4. (1) Aan artikel 21 wordt toegevoegd 
een nieuw achtste lid, luidende als volgt: 

8. Aan het doctoraal examen in de psycho
logie wordt geen onderwijsbevoegdheid ont
leend voor de bijvakken van het doctoraal 
examen, noch voor de keuzevakken van het 
candidaatsexamen. 

(2) Lid 8 van artikel 21 wordt lid 9. 
(3) In artikel 22, eerste lid, wordt na het 

woord wijsbegeerte" ingelascht : , genoemd 
in artik~l 4, rubriek VII, onder A, B of C. 
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5. (1) In artikel 4, § 79, wordt in plaats 
van ,,of in vereenigde faculteiten" gelezen : 
of van vereenigde faculteiten. 

Overgangsbepaling. 
6. Gedurende vijf jaren na het in werking 

treden van dit besluit kan het doctoraal 
examen in de wijsbegeerte met hoofdvak 
psychologie volgens artikel 4, § 54 juncto 
§ 53, zooals de eerstgenoemde paragraaf 
luidde v66r dit in werking treden, op den 
ouden voet worden afgelegd. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 October 1941. 

De S ecretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 

en Cu/tuurbescherming, 
J. VAN DAM. 

(Stet. no. 211) 
24 October 1941. BESLUIT van de Secreta

rissen-Generaal van de Departementen 
van Justitie en van Landbouw en Vis
scherij tot nadere regeling, in afwachting 
van verdere voorschriften, van de ge
volgen van nietig verklaarde pachtover
eenkomsten. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Indien v66r het in werking treden 
van dit besluit een pachtovereenkomst is 
n ietig verklaard en de vroegere pachter inge
volge een beslissing van de pachtkamer of 
het pachtbureau op het tijdstip van deze 
inwerkingtreding nog het gepachte exploi
teert, kan hij aan de bevoegde pachtkamer 
verzoeken den termijn, welke hem voor de 
exploitatie werd toegestaan, met twee jaar 
te verlengen. · 

2. (1) Het verzoek moet uiterlijk binnen 
een maand na eindigen van den termijn zijn 
ingediend. 

(2) De pachtkamer doet partijen oproepen. 
(3) Het bepaalde bij de artikelen 2 en 3 

van het Besluit van 9 September 1941, 
Nederlandsche Staatscourant n°. 175, ten aan
zien van pachtovereenkomsten, welke reeds 
v66r r Januari 1936 van kracht waren, ter
wijl zij voor bepaalden tijd waren aangegaan, 
vindt overeenkomstige toepassing. 

3. (1) Dit besluit wordt afgekondigd in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

(2) Het treedt in werking op den dag zijner 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 October 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Justitie , 
ScHRIEKE. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement v. Landbouw en Visscherij , 

H. M. HIRSCHFELD. 
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(Stet. no. 222) 
24 October .r941. TWEEDE UITVOERINGS-

BESCHIKKING Inkomstenbelasting 
1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien; 

Gelet op art. 59, eerste lid, onder r 0 . , van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting r94r; 

Gelet op de §§ 2 en 3 der Verordening 
N°. 3/ r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art . 1. De blijvende renten en de renten 

aan de nagelaten betrekkingen, welke inge
volge de Ongevallenwet r92r, de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet r922 en de Zee
Ongevallenwet r9r9 worden genoten, zijn 
aan een voorheffing bij wijze van inhouding 
onderworpen. 

2. Op de voorheffing, bedoeld in artikel r, 
vinden de bepalingen nopens de inhouding 
van loon, vervat in het Besluit op de Loon
belasting r940 en in de daarop gegronde uit
voeringsvoorschriften, overeenkomstige toe
passing. 

3. (r) Deze beschikking wordt aangehaald 
als: Tweede Uitvoeringsbeschikking lnkom
stenbelasting r941. 

(2) Zij wordt geacht met ingang van r 
September r94r in werking te zijn getreden. 

's-Gravenhage, 24 October r941. 

De waarnemend S ecretaris-Generaal 
van het Departement van F inanciiin, 

H. POSTMA. 

(Stet. no. 223) 
24 October r941. REGLEMENT van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat, betreffende de binnen
scheepvaart binnen de grenzen van 
Nederland. 

Op grond van de artikelen 7 en 8 van het 
Binnenscheepvaartbesluit r94r en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Verorde
ning N°. 3/ r940 wordt bepaald: 

Art . 1. De Bevrachtingscommissaris volgt 
bij zijn werkzaamheden de hem door den 
Secretaris-Generaa! van het Departement 
van Waterstaat aangegeven richtlijnen. 

2. I. Het sluiten van overeenkomsten van 
gebruik of bevrachting van vaartuigen ter 
zake van het vervoer, als bedoeld in artikel I 
van het Binnenscheepvaartbesluit r94r, is 
aan houders van een vergunning voor wilde 
vaart, al dan niet verbonden met opslag, 
alleen toegestaan door tusschenkomst van of 
vanwege den bevrachtingscommissaris in het 
district , binnen hetwelk het vaartuig voor 
bevrachting gereed ligt. 

2. Het sluiten van overeenkomsten ter 
zake van ops)ag van goederen in vaartuigen 
is aan houders van een vergunning voor op
slag, dan we) voor wilde vaart verbonden 
met opslag, alleen toegestaan door tusschen
komst of met goedkeuring van of vanwege 
den bevrachtingscommissaris in het district, 
binnen hetwelk het vaartuig voor bevrach
ting gereed hgt. 

3. Onder overeenkomsten in den zin van 
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het eerste lid van dit artikel worden ook be
grepen de zg. ,,liggen/varen-overeenkom
sten''. 

3. 1. a. De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat stelt een corn~ 
missie in, bestaande uit twee vertegenwoor
digers van de groote en twee vertegenwoor
digers van de kleine beurtvaartondernemin
gen, onder voorzitterschap van een door hem 
aan te wijzen deskundige. 

b. Deze commissie heeft tot taak het be
vorderen van een juiste behandeling van 
beurtvaartaangelegenheden en kan in het 
belang daarvan voor de leden van de in arti
kel 4 van het Binnenscheepvaartbesluit r94r 
bedoelde vereenigingen bindende voorschrif
ten uitvaardigen. Deze voorschriften behoe
ven, alvorens van kracht te zijn, de goedkeu
ring van den Secretaris-Generaal. 

2. Het vervoer in beurtvaart zal geschie
den op beurtvaartadres, zooals dit is vastge
steld door de in het Nederlandsch Binnen
vaartbureau samenwerkende organisaties. 

Voor zoover hieruit baten voortvloeien 
voor het N ederlandsch Binnenvaartbureau, 
zullen deze baten naar billijkheid worden 
verdeeld tusschen bedoeld bureau en de 
Nederlandsche Organisatie voor het Beroeps
goederenvervoer langs den weg. 

De voor de toepassihg van het vorig lid 
vast te stellen quotaverdeeling geschiedt 
onder toezicht van den Accountantsdienst 
van het Departement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart, welke dienst er tevens 
op toeziet, d11t evenwicht blijft bestaan tus
schen de inkomsten en de uitgaven. 

4. I. Een vergunning voor eigen vervoer 
kan slechts worden verleend voor vervoer 
anders dan krachtens overeenkomst. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat kan voorschriften 
geven met betrekking tot het verstrekken 
van gegevens over omvang en aard van het 
eigen vervoer. 

5. 1. Een vergunning voor bijzonder ver
voer, waaronder mede wordt verstaan ver
voer in vaste relatie en campagnevaart, kan 
worden verleend, indien het belang van land
bouw, handel en nijverheid, dan we! een rede
lijke behartiging van het belang van den 
vervoerder dit eischt, zulks ter beoordeeling 
van den bevrachtingscommissaris. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat kan voorschriften 
geven met betrekking tot het verstrekken 
van gegevens over omvang en aard van het 
bijzonder vervoer. 

6. I. Ter bestrijding van de kosten, aan de 
uitvoering van het Binnenscheepvaartbesluit 
r94r en van dit reglement verbonden, wordt 
door den bevrachtingscommissaris voor elke 
door zijn tusschenkomst of met zijn goedkeu
ring gesloten bevrachtingsovereenkomst voor 
wilde vaart of ops!ag, benevens van elke be
vrachtingsovereenkomst, welke op grond 
van een vergunning voor bijzonder vervoer 
werd gesloten, een vergoeding van den ver
voerder of den verhuurder van 2 pet. der ge
contracteerde vrachten en huren geheven; 
tevens wordt door den voornoemden be
vrachtingscommissaris van de door zijn tus
schenkomst gesloten bevrachtingsovereen
komsten voor de wilde vaart of opslag een 
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scheepsbevrachtingsprovisie geheven, welke 
in het bevrachtingsdistrict Maastricht 3 ½ 
pet. en in de overige districten 4 pet. bedraagt. 
Indien van de bemiddeling van een scheeps
bevrachter gebruik is gemaakt, komt genoem
de provisie aan deze ten goede. 

2 . Ter bestrijding van de kosten, aan het 
opvaren van ledige schepen verboncten, wordt 
een heffing gesteld op de vracht- en huurprij
zen, bedoeld in artikel 5 van het Binnen
scheepvaartbesluit 1941, van 1 ½ pet. in het 
bevrachtingsdistrict Maastricht en 1 pet. in 
de andere districten, welke heffi.ngen door 
vervoerders en verhuurders zullen worden 
afgedragen aan den bevrachtingscommissa
ris, door of vanwege wien tusschenkomst is 
verleend. 

7. r. De bevrachtingscommissaris beslist 
over het al dan niet verleenen van een ver
gunning, als bedoeld in artikel 2, gehoord een 
adviescommissie, welke voor zijn district 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat worcit benoemd. 
Over de samenstelling van deze commissie 
hoort, behoudens het bepaalde in de volgende 
zinsnede, de Secretaris-Generaal de in de 
artikelen 2 en 4 van het Besluit genoemde 
organisaties, welke door hem voor de toepas
sing van dit reglement worden erkend . In die 
commissie wordt voots opgenomen een lid, 
aangewezen door de in het district geves
tigde Kamers van Koophandel en Fabrie
ken. 

2. De commissie kan zoowel ongevraagd 
als gevraagd advies uitbrengen aan den be
vrachtingscommissans, alsmede aan den 
Secretaris-Generaal, ter zake van vrachtpri;
zen, bevrachtingsvoorwaarden en andere met 
het goederenvervoer te water samenhangende 
onderwerpen. Deze adviezen zijn niet bin
dend. 

3. In spoedgevallen kan door den bevrach
tingscommissaris een beslissing worden ge
nomen, zonder dat vorenbedoeld advies is 
ingewonnen. 

4. De Secretaris-Generaal regelt de aan de 
leden der commissie toe te kennen vergoe
dingen . 

5. De Secretaris-Generaal kan voor ver
schillende categorieen van houders van ver
gunningen het middellijk of onmiddellijk lid
maatschap van een der ·in art ikel 2 van het 
Binnenscheepvaartbesluit 1941 bedoelde or
ganisaties verplicht stellen. 

8. 1. Het beroep, als bedoeld in artikel 6 
van het Binnenscheepvaartbesluit 1941 van 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat houdt een omschrijving in 
van de. tegen de beslissing bestaande bezwa
ren. 

Behandeling van het beroep vindt slechts 
plaats, nadat een bedrag van twee gulden en 
vij ftig cent (f 2.50) is bijgeschreven op post
rekening n°. 166620 ten name van de Afdeeling 
Kabinet en Secretarie van het Departement 
van Waterstaat, onder vermelding beroep in 
zaken binnenscheepvaart. 

2. De Raad van Beroep voor Bevrachtings
zaken bestaat uit 5 leden, die door den 
Secretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat benoemd worden. 

3, De Raad van Beroep doet ten spoedig
ste uitspraak op het beroep, zoo noodig na 
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verhoor van den bezwaarde en van den be
vrachtingscommissaris. 

De uitspraak wordt door den Raad van 
Beroep gedaan bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter 
de beslissende stem. 

Behalve in spoedeischende gevallen, waarin 
de voorzitter of een door dezen aangewezen 
lid alleen uitspraak doet, wordt de uitspraak 
van den Raad van Beroep gedaan door ten 
minste drie leden . 

Van de bindende uitspraak doet de Raad 
van Beroep mededeeling aan den bezwaarde 
zoowel als aan den betrokken bevrachtings
commissaris per aangeteekenden brief, als
mede per gewonen brief aan de overige be
vrachtingscommissarissen. 

9. Zij, die krachtens het Binnenscheep
vaartbesluit 1941 van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat en 
krachtens dit reglement tot medewerking 
aan de uitvoering hiervan zijn geroepen, zijn 
verplicht tot geheimhouding van hetgeen 
hun in deze hoedanigheid ter kennis komt. 

10. De Commissie, bedoeld in artikel 3, 
lid 1, van dit reglement, wordt geacht te zijn 
de Commissie, ingesteld krachtens artikel 6 
van het besluit van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht van den 23sten Mei 
1940. 

11. Dit reglement kan als .,Binnenscheep
vaartreglement 1941" worden aangehaald 
en treedt in werking een week na afkondi
ging van het Binnenscheepvaartbesluit 1941. 

's-Gravenhage, 24 October 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 218) 
27 October 1941. BESLUIT van den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming, N°. 293 O.W.C. tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 8 Febru
ari 1934 (Staatsblad n°. 4 7). zooals dit 
besluit is aangevuld bij het Koninklijk 
besluit van 17 Mei 1934 (Staatsblad 
n°. 261). waarbij voorschriften zijn vast
gesteld tot uitvoering van het tweede 
lid, onderscheidenlijk van artikel 36bis 
der Middelbaar-onderwijswet en artikel 
8bis der Hooger-onderwijswet. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In het Koninklijk besluit van 8 Fe
bruari 1934 (Staatsblad n°. 47). aangevuld bij 
het Koninklijk besluit van 17 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 261) , worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

Artikel 4 wordt gelezen: 
Parallelafdeelingen van de laagste drie 

klassen, of, wanneer het een lyceum betreft, 
van de laagste twee klassen, komen bij de 
berekening van het subsidie slechts in aan
merking, indien zij gevormd zijn om te voor
komen, dat het getal leerlingen voor volledig 
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onderwijs in een ongesplitste klasse of in een 
of meer narallela fdeelingen 32 zou overschrij 
den, met dien verstande, dat, onverminderd 
het bepaalde in artikel 3 , ten minste een der 
parallelafdeelingen van. iedere k)asse, o_f, in
dien een klasse niet mt parallelafdeelmgen 
bestaat, de ongespJitste klasse, voor subsidie 
in aanmerking komt. 

Parallelafdeelingen van de hoogere klas_se_n 
komen bij de berekening van het subs1d1e 
slechts in aanmerking, indien zij gevor1:1d 
zijn om te voorkomen, dat het getal leerh_n
gen voor volledig onderwijs in een ongespl_1t
ste klasse of in een of meer para!lelafdeehn
gen 30 zou overschrijden, met dien vers!ande, 
dat, onverminderd het bepaalde in art1kel 3, 
ten minste een der parallelafdeelinge_n va_n 
iedere klasse, of, indien een klasse n1et_ mt 
parallelafdeelingen bestaat, de ongesphtste 
klasse, voor subsidie in aanmerking komt. 

Het tweede lid van artikel 5 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking op I Janu

ari 1942. 

's-Gravenbage, 27 October 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming, 

]. VAN DAM. 

(Stet. no. 239) 
27 October 1941. Benoembaarbeid tot weten

scbappelijk arcbiefambtenaar, N°. 4538, 
Aideeling C.W. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenscbap en Cul

tuurbescberming ; 
Op grond van § 1 van de Verordening N°. 

23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landscbe gebied; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken in bet Koninklijk besluit van 2 Sep
tember 1919 (Staatsblad n°. 551), gewijzigd 
bij besluit van 9 November 1921 (Staatsblad 
no. II6I) en bij besluit van 15 December 
1930 (Staatsblad n°. 474), eenige wijzigingen 
aan te brengen; 

Heeft goedgevonden te bepalen als volgt: 
Artikel 2 wordt gewijzigd en zal luiden: 
In de eerste klasse der wetenscbappelijke 

arcbiefambtenaren zijn benoembaar zij, die 
met goed gevolg aan eene universiteit , be
doeld in de artikelen 70 en 184 der booger
onderwijswet in de faculteit der recbtsge
leerdbeid, in die der letteren en wijsbegeerte 
of in die der godgeleerdbeid doctoraal examen 
bebben afgelegd en het diploma, bieronder in 
artikel 4 vermeld, verworven hebben. 

Artikel 3 wordt gewijzigd en zal luiden: 
In de tweede klasse der wetenschappelijke 

archiefambtenaren zijn benoembaar zij , die 
het diploma, hieronder in artikel 5 vermeld, 
verworven bebben. 

In artikel 4 wordt na ,.regelen" ingevoegd: 
en onder door hem te bepalen voorwaarden. 

In artikel 5 wordt na ,.regelen" ingevoegd : 
en onder door hem te bepalen voorwaarden. 

Artikel 6 vervalt. 
's-Gravenbage, 27 October 1941. 

]. VAN DAM. 
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(Stet. no. 246) 
3 November 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken tot wijziging der Hinder
wet. 

Op gronci van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor bet bezette Neder
landscbe gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 
Artikel 10 der Hinderwet vervalt. 

Artikel II. 
Artikel 10bis der Hinderwet vervalt. 

Artikel II I. 
Artikel 15 der Hinderwet wordt gewijzigd 

als volgt : 
1. In bet eerste lid wordt in plaats van .,de 

verzoeker en de belangbebbende" gelezeq : 
.,de aanvrager van de vergunning of de 
concessionaris en de in persoon of bij ge
machtigde op de in artikel 7 bedoelde zitting 
verscbenen belangbebbende". 

2. In bet tweede lid wordt in plaats van 
den verzoeker" gelezen: ,,den aanvrager 

;;-an de vergunning of den concessionaris". 
3. Het derde lid wordt gelezen : 
,,Onze beslissing wordt, na verhoor van 

den Raad van State (afdeeling voor de ge
scbillen van bestuur) , bij een met redenen 
omkleed besluit genomen.". 

Artikel IV. 
In artikel 15bis der Hinderwet wordt in 

plaats van ,,den verzoeker" gelezen: ,,den 
concessionaris". 

Artikel V. 
In artikel 16bis der Hinderwet wordt in 

plaats van ,.8bis, I obis, I Ibis, " gelezen : 
,,8bis, I Ibis,". 

Artikel VI. 
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 

17 cier Hinderwet worden vervangen door de 
volgende leden : 

,Ieder belanghebbende kan aan bet be
st~ur, in bet eerste lid bedoeld, het met 
redenen omkleed verzoek doen, den conces
sionaris, op grond, dat de ondervinding de 
noodzakelijkheid daarvan aantoont , n ieuwe 
voorwaarden op te leggen. 

Geen nieuwe voorwaarden worden opge
legd dan bij een met redenen omkleed be
sluit, nadat de concessionaris is gehoord of 
beboorlijk opgeroepen; in bet besluit wordt 
een termijn gesteld, binnen welken de opge
legde voorwaarden, nadat bet besluit onher
roepelijk is geworden, moeten zijn opgevolgd. 

Van elke ingevolge dit artikel genomen be
slissing wordt onmiddellijk schriftelijk aan 
den concessionaris , aan hem, die het v e rzoek 
gedaan beeft en door aankondiging aan bet 
publiek kennis gegeven. 

Van bet besluit van een gemeentebestuur 
of van Gedeputeerde Staten kunnen de con
cessionaris en bij, die het verzoek gedaan 
beeft, ieder voor zoover bij in bet ongelijk is 
gesteld, binnen veertien dagen na de open
bare aankondiging bij Ons in beroep komen. 

Het tweede en derde lid van artikel 15 zijn 
op dit beroep toepasselijk.". 
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Artikel VII. 
Het tweede lid van artikel 17bis der Hin

derwet wordt gelezen: 
,,Gelijktijdig met de bekendmaking, in het 

vierde lid van artikel 17 bedoeld, zendt het 
gemeentebestuur het districtshoofd der Ar
beidsinspectie een afschrift van het daarbe
doelde besluit. Artikel 15bis is op het in 
artikel 17, vijfde lid , bedoelde beroep van 
toepassing. ". 

Artikel VIII. 
Het derde en vierde lid van artikel 17ter 

der Hinderwet worden vervangen door de 
volgende led en: 

,,Het gemeentebestuur beslist, of, en zoo 
ja, welke nieuwe voorwaarden zullen worden 
opgelegd. De artikelen 12bis en 17, derde lid , 
zijn dan toepasselijk. 

Van de beslissing wordt onmiddellijk 
schriftelijk aan den concessionaris, het dis
trictshoofd der Arbeidsinspectie en door aan
kondiging aan het publiek kennis gegeven. 

Van het besluit van het gemeentebestuur 
kan de concessionaris binnen veertien dagen 
na de openbare aankondiging bij Ons in 
beroep komen. De artikelen 15, tweede en 
derde lid, en 15bis zijn op dit beroep toepas
selijk.". 

Artikel IX. 
In artikel 27bis der Hinderwet wordt in 

plaa_ts va~ ,,,.7bis, 1obis, ubis," gelezen: 
,,7bis, ubis, . 

Artikel X . 
Artikel 32 der Hinderwet wordt gelezen: 
.,Deze wet is niet van toepassing op de 

ondergrondsche werken van mijnen, bene
vens de bij een mijn behoorende bovengronds 
gelegen werken en inrichtingen, tenzij daarop 
de Arbeidswet 1919 van toepassing is.". 

Artikel XI. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Januari 1942. 

's-Gravenhage, 3 November 1941. 
De waarnemend S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 226) 

4 November 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot nadere wijzi ging van het 
Algemeen Reglement Vervoer. 

Op grond van artikel 27 der Spoorwegwet 
en van § 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscornrn.issaris voor het bezette Neder
landsche gebied en in overeenstemming met 
§ 2 van deze Verordening wordt bepaald : 

a. Aan artikel 130 van het Algemeen 
Reglement Vervoer wordt een zesde lid toe
gevoegd met den volgenden tekst: 

,,6. Het Hoofd van het Departement van 
Waterstaat is bevoegd in bijzondere omstan
digheden en onder nader door hem te stellen 
voorwaarden ontheffing te verleenen van de 
verplichting van verkoop in het openbaar, 
als in het tweede en derde lid is voorzien." 
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b. Dit besluit treedt in werking op den dag 
na dien zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 November 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 218) 
5 November 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Justitie tot handhaving van paragraaf 7 
van de Wet tot verlaging der openbare 
uitgaven en van de daarop berustende 
voorschriften. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. § 7 van de Wet tot verlaging der 
openbare uitgaven en de daarop berustende 
voorschriften blijven gehandhaafd. 

2. (1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

(2) Het heeft terugwerkende kracht voor 
het reeds verloopen gedeelte van het jaar 
1941. 

's-Gravenhage, 5 November 1941. 
De S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
] . ] . SCHRlEKE. 

(Stet. no. 220) 
7 November 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, B.Z. 
n°. 5 B.B. , n°. 39 198 B. B. (Bu r . St. en 
Adm.Recht), tot aanvulling van de 
beschikking van 25 Maart 1941, n°. 
u599 B.B . (Bur. St . en Adm.Recht). 
betreffende samenvoeging van de ge
meenten Eede, St. Kruis en Aarden
burg. 

Op grond van § l der Verordening n°. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik : 

Na artikel 5 der Beschikking van 25 Maart 
1941, n°. u599 B.B. (Bur. St. & A.R.), be
treffende samenvoeging van de gemeenten 
Eede, St. Kruis en Aardenburg, wordt een 
artikel ingelascht, luidende: 

Artikel 5bis. 
1 . Aan den persoon, die op 31 Maart 1941 

het ambt van burgemeester der gemeente 
Eede bekleedt, wordt ten laste van de nieuwe 
gemeente Aardenburg een door den Commis
saris der provincie Zeeland te bepalen maan
delijksche uitkeering gedaan. Het bepaalde 
in artikel 4, lid II, alinea l, vindt overeen
komstige toepassing. 

2. De Commissaris der provincie is bevoegd 
den burgemeester der nieuwe gemeente 
Aardenburg, benevens den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, althans be
hoorlijk opgeroepen, de in het vorig lid be
doelde uitkeering te herzien . 

3. Ter zake van de beslissingen, die de 
Commissaris der provincie op grand van het 
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bepaalde in de vorige leden neemt, kan het 
bestuur van de nieuwe gemeente Aardenburg 
of de belanghebbende binnen dertig dagen, 
te rekenen van den dag, waarop de beschik
king ter kennis van het gemeentebestuur 9£ 
van den belanghebbende is gebracht, bij den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken voorziening vra
gen. Deze beslist, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

Deze beschikking, welke in de Nederl md
sche Staatscourant zal worden geplaatst, wordt 
geacht te zijn in werking getreden met in
gang van I April 1941. 

's-Gravenhage, 7 November 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 221) 
7 N ovember I94I. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien betreffende het verlengen van 
den termijn voor het vaststellen .van het 
zuiver vermogen en van het daarin be
grepen bedrag aan winst, aanwezig bij 
den aanvang van het eerste jaar, waar
van de winstbelasting geheven wordt. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den , 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. (I) Ten aanzien van een aan de 
winstbelasting onderworpen lichaam kan de 
bij artikel 39, lid 2, van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940 (83/ 1940) bedoelde vast
stelling van het zuiver vermogen op het 
overgangstijdstip en van het bedrag van de 
winst, welke op het overgangstijdstip in het 
lichaam aanwezig was, plaats vinden tot en 
met JI December 1942. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financien kan voor bepaalde 
lichamen den bij lid I gestelden termijn ver
lengen. 

(3) De aanslag over het eerste jaar, waar
over de winstbelasting geheven wordt, kan 
nog worden opgelegd binnen een jaar nadat 
de in het eerste lid bedoelde bedragen onher
roepelijk zijn komen vast te staan. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 November 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, 

H. POSTMA. 

(Stet. no. 228) 
8 November 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot wijziging van de wet van 
I November 1933 (Staatsblad n°. 568) 
tot tijdelijke beperking van de vrijheid 
van opsporing van delfstoffen door 
boringen. 

Op grond van § I der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
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en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 
I. In artikel I van de wet van 1 November 

1933 (Staatsblad n°. 568) tot tijdelijke beper
king van de vrijheid van opsporing van delf
stoffen door boringen warden de woorden: 
,,tien jaren" gelezen ,,twintig jaren", te rwijl 
de woorden ,,Zuid-Holland en Utrecht"gele
zen warden ,,Zuid-Holland, N oord-Holland 
en Utrecht" . 

2 . Aan het eerste lid van artikel 1 wordt 
toegevoegd: ,,welke termijn door dezen twee
maal met vijf jaar verlengd kan warden". 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

na dien zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 8 November 1941. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

D. G. w. SP!TZEN. 

(Stet. no. 226) 
II November 1941. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 October 
1932 (Staatsblad n°. 487), laatstelijk ge
wijzigd bij besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van 
Waterstaat van II ]uni 1941 (Neder
landsche Staatscourant van IO en II 
October 1941, n°. 198), tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswater
staatsdienst. 

Op grand van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en gelet op artikel 5, tweede 
lid, van de Waterstaatswet 1900, wordt be
paald: 

Artikel I. 
De leden 4 en 5 van artikel 8 van het Ko

ninklijk besluit van 6 October 1932 (Staats
blad n°. 487), laatstelijk gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat van II Juni 1941 
(Nederlandsche Staatscourant van 10/11 Octo
ber 1941, n°. 198), tot vaststelling van de 
inrichting van den R ijkswaterstaatsdienst, 
warden gelezen als volgt : 

,,4. Tot technisch-ambtenaar zijn benoem
baar zij, die in het bezit zijn van een der 
getuigschriften krachtens artikel 29, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet van de 
afdeeling weg- en waterbouwkunde van een 
der door het Rijk gesubsidieerde middelbare 
technische dagscholen of van ten deze daar
mede door het Hoofd van het Departement 
van Waterstaat gelijk te stellen scholen. 

5. Naast de in het vorig lid bedoelde 
technisch-ambtenaren kunnen nog werkzaam 
zijn technisch-ambtenaren in bijzonderen 
d ienst. Tot technisch-ambtenaar in bijzonde
ren dienst zijn benoembaar zij, die in het 
bezit zijn van een der getuigschriften, ge
noemd in het vorig lid, alsmede, in daarvoor 
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door den aard der werkzaamheden in aan
merking komende gevallen, zij, die in het 
bezit zijn van een der getuigschriften krach
tens artikel 29, eerste lid, der N ijverheids
onderwijswet van een andere afdeeling dan 
die der weg- en waterbouwkunde van een der 
scholen, in het vierde lid bedoeld. De tweede 
en derde zinsnede van het derde lid van dit 
artikel zijn voorts toepasselijk. 

Artikel II. 

Overgangsbepa[ingen. 

Tot het afleggen van het examen voor 
technisch-ambtenaar van den Rijkswater
staat zal na het in werking treden van dit 
besluit nog eenmaal, overeenkomstig de met 
ingang van die inwerkingtreding vervallen 
bepalingen, de gelegenheid worden openge
steld. 

Zij , die bij het in werking treden van het 
onderhavige besluit in het bezit zijn van het 
diploma van technisch-ambtenaar van den 
Rijkswaterstaat, alsmede zij, die dit diploma 
overeenkomstig het bepaalde in de vorige 
alinea nadien alsnog verwerven, blijven 
overeenkomstig. de regelen, die voorheen 
golden, tot technisch-ambtenaar of technisch
anbtenaar in bijzonderen dienst benoembaar. 

Artikel II I. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, II November 1941. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, 

]. F. SCHONFELD, 1.-S.-G. 

(Stet. no. 222) 
13 November 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 57625 J. A., Directie van 
Handel en Nijverheid, tot wijziging van 
het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ; 

Gelet op zijn besluit van IO September 
1941, n°. 41007 J. A., Directie van Handel 
en Nijverheid, tot afwijking van de Winkel
sluitingswet 1930, Staatsblad n°. 460 (Win
kelsluitingsbesluit 1941, Ne{f,erlandsche Staats
courant van 10 September 1941, n°. 176). 
zooals dat is gewijzigd bij zijn besluit van 25 
September 1941, n°. 40416 J. A., Directie 
van Handel en Nijverheid (Nederlandsche 
Staatscourant van 25 September 1941, n°. 
187), en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Het bepaalde in het vierde lid, 

onder b en c, van artikel 9 van het Winkel
sluitingsbesluit 1941, wordt als volgt gelezen: 

,,b. voor afzonderlijke winkels, in bijzon
dere gevallen van kortstondigen aard en in 
gevallen, waarin naar het oordeel van den 

300 

burgemeester de naleving van het kracht ens 
het eerste lid vastgestelde gebod b ijzondere 
bezwaren voor den winkelier zou medebren
gen; 

c. voor afzonderlijke winkels; op grond 
van bijzondere bezwaren in verband met de 
naleving der verduisteringsvoorschrift en , 
voor de dagen, waarop het tijdstip van zons
ondergang v66r 6.15 uur des na m iddags v a lt, 
en we! voor het tijdvak van vijft ien minu ten, 
onmiddellijk voorafgaande aan bedoeld tijd
stip, voor zoover dit tijdvak valt v66r 6. uur 
des namiddags.". 

2. Ontheffing, door de burgemeesters v 66r 
de inwerkingtreding van dit besluit verleend 
op grond van het bepaalde in het vierde lid, 
onder c, van artikel 9 van het Winkelsluitings
besluit 1941, wordt geacht te zijn verleend 
op grond van genoemde bepaling, zooals 
deze thans is gewijzigd. 

3. 1. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Het treedt in werking met ingang van 
den dag na dien der dagteekening, onder
scheidenlijk der eerste dagteekening van de 
Staatscourant, waarin het is bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 13 November 1941. 

De Secretaris-Generaal !JOornoemd, 
H. M. H IRSCHFELD. 

(Stet. no. 222) 
13 November 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, N°. 57625 J. A., Directie van 
Handel en Nijverheid, tot wijziging van 
zijn beschikking betreffende uitvoering 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Depa1te
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart; 

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste 
en zesde lid , van het Winkelsluitingsbesluit 
1941 en op zijn beschikking van 10 Septem
ber 1941, n°. 41007 J.A., Directie van Handel 
en Nijverheid, tot uitvoering van genoemd 
besluit, en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied ; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Aan het slot van het eerste lid van 

artikel 1 van zijn hooger bedoelde beschik
king wordt in plaats van: ,,op werkdagen" 
gelezen: ,,op Maandag van I uur des namid
dags tot 6 uur des namiddags en op de overige 
werkdagen". 

2. Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van den dag na dien der dagteekening, 
onderscheidenlijk der eerste dagteekening, 
van de Neder!andsche Staatscourant, waarin 
zij is bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 13 November 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H . M. HIRSCHFELD. 
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(Stet. no. 222) 
13 November 1941. Winkelsluitingswet 1930, 

No. 57689 J. A ., Directie van Handel en 
Nijverheid . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de wet 
van 27 Juli 1934, Staatsblad n°. 450 , tot wijzi
ging der Winkelsluitingswet 1930, Staatsblad 
n°. 460, op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming m et de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Hee ft goedgevonden te bepalen : 
Art. 1. 1. Een verklaring, als bedoeld in 

artikel 5 van de wet van 27 Juli 1934, Staats
blad no. 450, tot wijziging der Winkelslui
tingswet 1930, Staatsblad n°. 460, kan, voor 
wat betreft hetzij alle, hetzij een of meer der 
groepen van winkels, waarop zij betrekking 
heeft, door den burgemeester worden inge
trokken, indien de omstandigheden in de 
betreffende gemeente het voortbestaan van 
de in het eerste lid van artikel 4 van eerst
genoemde wet bedoelde regeling ten behoeve 
van die groepen van winkels niet langer 
noodig doen zijn. De toepassing van deze 
regeling neemt met betrekking tot die groe
pen een einde op het tijdstip van inwerking
treding van het besluit tot intrekking der 
verklaring. 

2. De intrekking eener verklaring zal niet 
kunnen plaats hebben dan op verzoek van 
de belanghebbende winkeliers. 

2. 1. Een besluit tot in trekking eener 
verklaring behoeft de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart . 

2. Het wordt afgekondigd door openbare 
kennisgeving van nederlegging van het be
sluit, ter lezing voor een ieder gedurende drie 
maanden, op de secretarie der gemeente. 

3. 1. Dit besluit wordt in de N ederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

2. Het treedt in werking met ingang van 
den dag na dien der dagteekening, onder
scheidenlijk der eerste dagteekening, van de 
Nederlandsche Staatscourant , waarin het is 
bekendgemaakt. 

's-Gravenhage, 13 November 1941. 
De Secretaris-Generaa/ voornoemd, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 9) 
18 November 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken be
treffende de tucht bij de gekazerneerde 
gemeentepolitie. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. De tucht bij de gekazerneerde ge
meentepolitie omvat de handhaving van de 
orde en de regelmaat in alle aangelt;genhe<:1en, 
den politiedienst betreffende, zoomede s~1pte 
nakoming van alle ter zake van den d1enst 
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gegeven voorschriften en bevelen. Zij eischt 
een voortdurend besef van ondergeschiktheid 
aan iederen hooger geplaatste, het nalaten 
van elk min voegzaam en met de waardig
heid van de politie strijdig gedrag en in het 
algemeen onafgebroken plichtsbetrachting. 

2. (L) Een ieder, die met eenig gezag bij de 
gekazerneerde gemeentepolitie is bekleed, is 
gehouden de tucht te handhaven; iedere 
ingedeelde is verplicht tot de instandhouding 
van deze tucht mede te werken. 

(2) De meerdere, die nalaat op te treden 
tegen te zijner kennis gekomen vergrijpen 
tegen de tucht, maakt zich daardoor zelf aan 
een zoodanig vergrijp schuldig. 

3. W egens vergrijpen tegen de tucht bij de 
gekazerneerde gemeentepolitie, voor zooveel 
daartegen niet krachtens een andere wette
lijke strafbepaling wordt opgetreden, kun
nen de volgende tuchtstraffen worden opge
legd: 

1 . aan het politiepersoneel vanaf den rang 
van surnumerair tot en met den rang van 
hoofdinspecteur van politie: 

a. berisping; 
b. licht arrest van ten minste een dag en 

ten hoogste zeven dagen; 
c. verzwaard arrest van ten minste een 

dag en ten hoogste zeven dagen ; 
2. aan het politiepersoneel beneden den 

rang van surnumerair van politie, met uit
zondering van de agenten van politie: 

a. berisping; 
b. Iicht arrest van ten minste een dag en 

ten hoogste veertien dagen; 1 

c. verzwaard arrest van ten minste een 
dag en ten hoogste veertien dagen ; 

3. aan agenten van politie: 
a. berisping; 
b. strafdienst van ten minste een en ten 

hoogste twee uur per dag gedurende ten 
hoogste zeven dagen; 

c. Iicht arrest van ten minste een en ten 
hoogste veertien dagen; 

d. verzwaard arrest van ten minste een 
en ten hoogste veertien dagen. 

4. (1) De berisping geschiedt mondeling. 
(2) Een aanmerking of terechtwijzing, 

waarvan de tot straffen bevoegde meerdere 
niet uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij als 
berisping moet worden beschouwd, geldt 
niet als straf. 

5. De strafdienst bestaat in het verrichten 
van door den strafoplegger te bepalen werk
zaamheden buiten de diensturen van den 
gestrafte. 

6. (1) H et politiepersoneel vanaf den rang 
van surnumerair van politie tot en met den 
rang van hoofdinspecteur van politie, als
mede het gehuwde politiepersoneel beneden 
den rang van surnumerair van politie, met 
uitzondering van de agenten van politie, 
ondergaat het !icht en bet verzwaard arrest 
in zijn woonv.erblijf. 

(2) Het ongehuwde politiepersoneel bene
den den rang van surnumerair van politie, 
zoomede de agenten van politie , ondergaan 
het licht arrest in de kazerne; het verzwaard 
arrest ondergaan zij in het vertrek, waarin 
zij gehuisvest zijn of dat hun door den straf
oplegger wordt aangewezen. 

(3) De ambtenaar van politie, wien licht 
arrest is opgelegd, is niet uitgesloten van het 
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verrichten van dienst . Het is hem verboden, 
anders dan voor dienstaangelegenheden de 
cantine te bezoeken. 

{4) De ambtenaar van politie, wien ver
zwaard arrest is opgelegd, is uitgesloten van 
het verr:chten van dienst buiten de localiteit 
waaria hij de straf ondergaat. ' 

7. {r) De bevoegdheid, de straffen van be
risping en licht arrest op te leggen aan het 
politiepersoneel, bedoeld in artikel 3, onder 
r, komt bij uitsluiting toe aan den bevelvoe
renden commissaris van politie en den com
mandant van de gekazerneerde gemeente
politie; verzwaard arrest wordt aan dit poli
tiepersoneel bij uitsluiting opgelegd door den 
bevelvoerenden commissaris van politie. 

{2) De bevoegdheid, de in artikel 3, onder 
2 en 3 , bedoelde straffen op te leggen, komt 
toe aan elken commissaris van politie, zoo
mede aan den commandant van de gekazer
neerde gemeentepolitie en aan de door dezen 
aan te wijzen commandanten van daartoe 
behoorende onderdeelen. 

8. Geen tuchtstraf wordt opgelegd dan 
nadat de verdachte door den strafoplegger 
is gehoord. 

9. {r) De straffen worden zoo spoedig 
mogelijk ten uitvoer gelegd. 

{2) De dag, waarop de straf wordt opge
legdi . geldt _als eerste dag ~an den straftijd, 
tenztJ op d1en dag de tenu1tvoerlegging van 
de straf nog niet wordt aangevangen. 

{3) De straftijd wordt gerekend te zijn 
geeindigd met den tijd van reveille, volgende 
op den laatsten dag der ondergane straf. 

10. {r) Licht arrest, verzwaard arrest en 
strafdienst worden opgelegd bij een met 
redenen ornkleed besluit, hetwelk den ge
strafte tegen bewijs van ontvangst wordt uit
gereikt. 

{2) Van de berisping wordt onmiddellijk 
rnededeeling gedaan aan den gestrafte met 
vermelding van de omschrijving van de 
strafreden. 

{3) Van de opgelegde straffen wordt aan
teekening gehouden op de straflijsten. 

11. {r) De gestrafte, die zich over de hem 
opgelegde straf of over de omschrijving van 
de strafreden bezwaard acht, is bevoegd bin
nen zes dagen, nadat de oplegging der straf 
te zijner kennis is gekomen, langs den 
hierarchieken weg zijn beklag te doen bij den 
meerdere, onder wiens rechtstreeksch bevel 
de strafoplegger is gesteld, ten einde de opge
legde straf geheel of gedeeltelijk ongedaan te 
rnaken. 

(2) Door het beklag wordt de uitvoering 
der straf niet geschorst. 

12. De besluiten van de besturen der ge
rneenten, in wier onderwerp bij dit besluit 
wordt voorzien, blijven van kracht voor zoo. 
ver zij niet in strijd zijn met de bepalingen 
van dit besluit. 

13. {r) Dit besluit treedt in. werking met 
ingang van den dag, volgende op dien zijner 
p!aatsing in de Nederlandsche Staatscourant 

(2) Het wordt aangehaald als: Tuchtrege
lingsbesluit gekazerneerde gemeentepolitie. 

's-Gravenhage, 18 November r94r. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken , 
FREDERlKS. 
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(Stet. no. 226) 
19 N ovember 1941. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
N?: 59239 ]. A ., Directie van Handel e~ 
NtJ_verheid, tot wijziging van zijn be
slu1t van q November 1941, no. 57625 
J.A., J?.11:e~tte van Handel en Nijverheid, 
tot w1iz1gmg van het Winkelsluitings
besluit 1941. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
rnent van Handel, N ijverheid en Scheepvaart • 

Gelet op zijn besluit van 13 Novembe; 
1941, n°. 57625 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid, tot wijziging van het Winkel
sluitingsbesluit 1941 (Nederlandsche Staats
~ourant van 10 September 1941, n°. 176) en 
m overeenstemming met de §§ 2 en 3 van 
de Ve_rord~ning N°. 3/ 1940 van den R ijks
comm1ssans voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen · 
Art . 1. Artikel l van eerstgenoemd besluit 

wordt in dien zin gewijzigd, dat het slot vau 
het_ bepaalde in het vierde lid, onder c van 
arttkel 9 van het Winkelsluitingsbesluit ' 1941 
a_l_s volgt wordt gelezen: ,,en we! voor het 
tt~~vak, hetw«:\k a_anvangt vijftien minuten 
voor bedoeld ttidst1p, voor zoover dit tijdvak 
valt v66r 6 uur des namiddags" . 

2. r. Dit besluit wordt in de Neder/andsche 
S taatscouran! bekendgemaakt. 

2. Het wordt geacht in werking te zijn ge
treden met ingang van 14 November 1941. 

's-Gravenhage, 19 November 1941. 

De Secretaris-Generaa/ voornoemd, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 236) 
21 November 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat ter uitvoering van 
de Ac~tst1: Verordening van den Rijks
comm,ssans voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere 
ma~trege!en op _administratiefrechtelijk 
geb1ed {aanpassmg van de wettelijke 
bepalingen betreffende waterstaatsaan
gelegenheden). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Bij waterstaatsaangelegenheden 
die reeds tot du_sver aan de gemeenten opge~ 
dragen waren, vmdt het bepaalde in de artike
len 2 en 4, eerste lid, van de Eerste Beschik
king van den Secretaris-Generaa! van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken ter 
uitvoering van de Achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
der!andsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied overeenkomstige toepassing. 

Bij waterstaatsaangelegenheden, die reeds 
tot dusver aan de provincien opgedragen 
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waren, vindt het bepaalde in de artikelen 
2 en 4, eerste lid, van de Tweede Beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken ter uit
voering van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied betreffende bijzondere maat
regelen op administratiefrechtelijk gebied 
overeenkomstige toepassing. 

2. De in artikel 51, tweede lid, der Water
staatswet 1900 bedoelde bevelschriften wor
den door den Commissaris der provincie en 
den griffier der Staten geteekend. 

3. De vorm van af- en aankondigingen, 
besluiten en dergelijke, al dan niet door 
wettelijke bepalingen voorgeschreven. wordt 
vastgesteld overeenkomstig artikel 25 van 
de Tweede Beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
Jandsche Zaken ter uitvoering van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied l::etreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied. 

Wanneer ingevolge bestaande of te maken 
wettelijke bepalingen een beslissing, als be
doeld in artikel 17 der genoemde Verorde
ning, wordt genomev, wordt in de beslissing 
tot uitdrukking gebracht, dat zij is genomen 
door -den Commissaris der provincie gemeen
schappelijk met de bestuursraden. 

Verzoekschriften tot het verkrijgen van 
een beslissing, «Is in het vorige lid bedoeld, 
worden gericht tot den Commissaris der pro
vincie. 

4. Artikel 28 der Waterstaatswet 1900 
wordt geacht te luiden: 

,,De Commissaris der provincie kan de 
verordening of het besluit van een bestuur 
van een waterschap, veenschap of veenpolder 
schorsen, voor zoover hij meent , dat door 
zoodanige verordening of besluit de belangen 
van een dee! der ingelanden aan die van een 
ander dee! worden opgeofferd, en hij in die 
tegenstrijdigheid van belangen aanleiding 
vindt om te besluiten tot wijziging van de 
inrichting der instelling. 

Deze schorsing vervalt, indien uiterlijk na 
een jaar het besluit van den Commissaris der 
provincie tot wijziging van de inrichting der 
instelling nog niet is genomen of we! de 
goedkeuring aan het besluit van den Com
missaris is onthouden. 

5. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst, 
wordt geacht te zijn in werking getreden met 
ingang van 1 September 1941. 

's-Gravenhage, 21 November 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

D. G. w. SPITZEN. 

(Stet. no. 229) 
24 November 1941. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, n°. 326 O.W.C., tot 
verlenging van den werkingsduur van 
eenige maatregelen en bepalingen op het 
gebied van het lager onderwijs. 

Op grond van § I van de Verordening 
No. 23/1940 en in overeenstemming met de 
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§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Tot een nader te bepalen tijdstip 
wordt de werkingsduur verlengd van: 

a. het besluit van 19 November 1940 be
treffende het stopzetten van scholenbouw, 
alsmede de invoering van het onderwijs in 
lichamelijke oefening aan lagere scholen; 

b. de artikelen 23bis , derde lid, 73, vierde 
lid, en 88bis der Lager-onderwijswet 1920. 

2. De in de artikelen V en VI van het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming en van Binnenland
sche Zaken van 25 Maart 1941 betreffende 
het treffen van eenige maatregelen op het 
gebied van het lager onderwijs (n°. I) voor 
het jaar 1941 opgenomen regeling ten aanzien 
van de vergoeding aan de besturen van bij
zondere lagere scholen van de belooningen 
voor vakonderwijzers voor het vak lichame
lijke oefening, blijft voor het jaar 1942 van 
kracht. 

Voor zoover in deze artikelen ge:;;pr ~ken 
yvordt van: ,, 1941 " en ,,1942", wordt in plaats 
daarvan onderscheidenlijk gelezen: 1942 en 
1943. 

3. Dit besluit treedt in werking op r Ja
nuari 1941. 

's-Gravenhage, 24 November 1941. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement v. Opvoeding, Wetenschap 

en Cultuurbescherming. 
]. VAN DAM. 

(Stet. no. 240) 
25 November 1941. Ongevallenverzekering 

van Nederlandsche arbeiders, in het 
buitenland werkzaam, N°. 4216, Afdee
ling A.V. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken: 

Gezien de artikelen I, 2 en s van zijn be
sluit van 14 Augustus 1941 betreffende onge
vallenverzekering van Nederlandsche ar
beiders, in het buitenland werkzaam; 

I. Stelt de ondernemingen of organisaties 
in Belgie en Frankrijk, welke de sociale ver
zekeringen der bij haar werkzame Neder
landsche arbeiders opgedragen hebben aan 
de Stichting ,, De Centrale Onderlinge Brus
sel", gelijk met in Nederland gevestigde on
dernemingen of organisaties en zulks met 
ingang van den dag, waarop voornoemde 
Stichting de sociale verzekering der betref
fende onderneming of organisatie overneemt. 

II. Bepaalt, dat in afwijking van het be
paalde in artikel 2 van vorengenoemd be
sluit van 14 Augustus 1941 voor de arbeiders, 
in dienst van vorenbedoelde ondernemingen 
en organisaties, de tijdelijke uitkeering be
draagt: 

per dag 
bij een uurloon van 56 cent of min-

der . . .......... . .. f 3.50 ; 
bij een uurloon van 57 cent tot en 

met 60 cent . . . . . . . . . . . 3.75; 
bij een uurloon van 61 cent tot en 

met 66 cent . . . . . . . . . . . 4,-; 
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bij een uurloon van 67 cent of meer 4.50. 
Voor arbeiders met vast week- of maand

loon bedraagt de tijdelijke uitkeering 80 pet . 
van het bruto-loon. 

Aan de arbeiders wordt ook een vergoeding 
verstrekt voor vacantiebons over voile ka
lenderweken, waarover tijdelijke uitkeering 
wordt verleend. 

Deze vergoeding bedraagt: 
per week 

b ij een uurloon van 56 cent of min-
der . ........... .. . f 0.92; 

bij een uurloon van 57 cent tot en 
met 60 cent . . . . . . . . . . . 1 .02; 

bij een uurloon van 61 cent tot en 
met 66 cent . . . . . . . . . . . 1.12; 

bij een uurloon van 67 cent of meer 1.1 6. 
Voor de herleiding van week- of maand

loonen tot uurloonen wordt de week geste!d 
op so, de maand op 200 uren. 

III. Bepaalt, dat in afwijking van het be
paa!de in artikel 5 van vorengenoemd besluit 
van 14 Augustus 1941 voor de onder I be
doelde ondernemingen of organisaties het 
dagloon voor de berekening der premien 
wordt gesteld op het bruto-loon, door den. 
arbeider verdiend. 

's-Gravenhage, 25 November 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
v. h. Departement v. Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 240) 
25 November 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van zijn 
besluit van 14 Augustus 1941 betref
fende ongevallenverzekering van Neder
landsche arbeiders, in Frankrijk of in 
Belgie werkzaam. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 
In het intitule van het besluit van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 14 Augustus 1941 be
treffende ongevallenverzekering van Neder
landsche arbeiders, in Frankrijk of in Belgie 
werkzaam, wordt in plaats van ,,in Frankrijk 
of in Belgie" gelezen: ,,in het buitenland" . 

Artikel II. 
In de artikelen 1, 6 en 7 van vorengenoemd 

besluit van 14 Augustus 1941 worden de 
woorden ,,in Frankrijk of in Belgie" vervan
gen door : ,,in het buitenland". 

Artikel II I. 
Aan artikel 2 van vorengenoemd besluit 

van 14 Augustus 1941 wordt een nieuwe alinea 
toegevoegd, luidende: 

,,Ten aanzien van bepaalde groepen van 
arbeiders kunnen door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken andere regelen ter bepaling van het 
bedrag der tijdelijke uigkeering worden vast
gesteld.". 
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Artikel IV. 
Artikel 5 van meergenoemd besluit van 

14 Augustus 1941 wordt gewijzigd als volgt: 
De punt aan het slot wordt vervangen 

door een komma; aan het artikel wordt toe
gevoegd: ,, tenzij door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
voor een bepaalde onderneming of organisatie 
of voor een dee! daarvan een ander dagloon 
wordt vastgesteld.". 

Artikel V . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 20 Februari 1941. 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 25 November 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
,,. h. Departement van S ociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 232) 
27 November 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat tot wijziging van 
artikel SS, eerste lid, van de Wegenwet. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In het eerste lid van artikel SS 
van de Wegenwet, zooals die bepaling werd 
gewijzigd bij cie wet van II Maart 1939 
(Staatsblad n°. 522). wordt het cijfer ,,9" ver
vangen door het cijfer ,,11". 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van I October 1941. 

's-Gravenhage, 27 November 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

D . G. w. SP!TZEN. 

(Stet. no. 244) 
1 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken tot aanvulling 
van de Vijfde Beschikking ter uitvoe
ring van de Achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlancische gebied betreffende bij
zondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied (Aanpassing van de 
wetten, met de uitvoering waarvan de 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken is belast). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 van de Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. De Vijfde Beschikking ter uitvoe
ring van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere maat-

K. 2663 
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regelen op administratiefrechtelijk gebied 
(Aanpassing van de wetten, met de uitvoe
ring waarvan de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken is belast) 
wordt als volgt gewijzigd: 

Aan artikel 3 wordt een tweede lid toege
voegd , luidende : 

,,Het bepaalde in het vorig lid geldt mede 
ten aanzien van de toepassing van artikel 
23a, eerste lid, der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, N°. 524) , voor 2oover een 
der in het vorig lid genoemde gemeenten is 
betrokken bij een regeling als in dat lid be
doeld. " . 

2. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op den dag harer afkondi
ging met terugwerkende kracht tot I Septem
ber 1941. 

's-Gravenhage, 1 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement v. Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 236) 
3 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, N°. 12526, 
Afdeeling X, Directie van den Land
bouw, betreffende het Staatstoezicht op 
den Nederlandschen Landstand (Eerste 
Uitvoeringsbesluit Nederlandsche Land
stand). 

Op grond van artikel 5, lid 2, der Verorde
ning N°. 196/1941 en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (1) Dit besluit verstaat onder 
,,Secretaris-Generaal" : den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij . 

(2) In dit besluit zijn onder ,,vereemgm
gen" begrepen : lichamen, instellingen en 
stichtingen. 

2. Het statuut betreffende de inwendige 
organisatie van den Nederlandschen Land
stand, alsmede de verordeningen van den 
Landstand, strekkend tot het heffen van 
bijdragen van de tot den Landstand behoo
rende natuurlijke personen en rechtsperso
nen, en die, strekkend tot regeling van het 
geldelijk beheer, behoeven, alvorens in wer
king te treden, de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal . 

3. (1). De begrooting van den Nederland
schen Landstand wordt jaarlijks door den 
Boerenleider opgemaakt en behoeft de goed
keuring van den Secretaris-Generaal. 

(2) De rekening en verantwoording over 
het geldelijk beheer van den N ederlandschen 
Landstand wordt uiterlijk vier maanden na 
het einde van het begrootingsjaar door den 
Boerenleider ter onderzoek en goedkeuring 
bij den Secretaris-Generaal ingediend. 

4. (1) Voor de oplossing in of aansluiting 
bij den Nederlandschen Landstand, dan wel 
ontbinding van een vereeniging overeenkom-. 
stig artikel 3, lid 2, onder 2, der Verordening 
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N°. 196/1941, is de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal vereischt, indien deze 
vereeniging een overwegend bedrijfs-econo-
misch doe! en karakter heeft. · 

(2). Onder vereenigingen, bedoeld in het 
eerste lid, zijn vereenigingen met een bedrijfs
technisch doe! en karakter begrepen. · 

(3). De Secretaris-Generaal kan aan het 
verleenen der goedkeuring voorwaarden ver
binden. 

5. (1). Voor de overdracht van vermogens
bestanddeelen van een overeenkomstig arti
kel 3, lid 2, onder 1, van de Verordening 
N°. 196/1941 in den Nederlandschen Land
stand opgeloste vereeniging, die ten dienste 
staan van onderdeelen dier vereeniging, die 
een overwegend- bedrijfs-economisch doe! en 
karakter hebben, alsmede voor een aanwij
zing tot overdracht van vermogensbestand
deelen, ten dienste staande van zoodanige 
onderdeelen van een overeenkomstig artikel 
3, lid 2, onder 1, van bedoelde verordening 
bij den Nederlandschen Landstand aangeslo
ten of overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder 
2, ontbonden vereeniging, is de goedkeuring 
van den Secretaris-Generaa! vereischt . 

(2). Onder bedrijfs-economisch in den zin 
van het eerste lid is bedrijfs-technisch begre
pen. 

(3) . Het bepaalde in het eerste lid is mede 
van toepassing ten aanzien van vermogens
bestanddeelen, ten dienste staande van on
derdeelen, die de beroepsopleiding dienen. 

(4). De Secretaris-Generaal kan aan het 
verleenen der goedkeuring voorwaarden ver
binden. 

(5). De Secretaris-Generaal kan den 
Boerenleider opdragen, vermogensbestand
deelen, als bedoeld in dit artikel, over te 
dragen, dan wel aanwijzing tot zoodanige 
overdracht te geven. 
. 6. (1). De Secretaris-Generaal draagt zorg 
voor de onverwijlde afkondiging van veror
deningen of andere besluiten van den Ne
derlandschen Landstand, die door hem zijn 
goedgekeurd, door plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant. 

(2) . De verordeningen en besluiten, be
doeld in het eerste lid, treden in werking op 
den dag van hun afkondiging, tenzij daarin 
een antler tijdstip is bepaald. 

7. (1) . De verordeningen en andere beslui
ten van den Nederlandschen Landstand, die 
met de wet of het algemeen belang strijdig 
zijn, kunnen door den Secretaris-Generaal 
worden geschorst of vernietigd. 

(2). De Secretaris-Generaal kan daarbij de 
gevolgen regelen. · 

8. (1) . Dit besluit kan worden aangehaald 
als ,,Eerste Uitvoeringsbesluit Nederlandsche 
Landstand" . 

(2). Het treedt in werking op den dag van 
2ijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 December 1941. 
De Secretaris-Generaal vpornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD. 

20 
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(Stet. no. 236) 
3 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij , N°. 12527, 
Afdeeling X, Directie van den Land
houw, betreffende de agrarische vereeni
gingen, lichamen, instellingen en stich
tingen. (Tweede uitvoeringsbesluit Ne
derlandsche Landstand .) 

Op grond van artikel 5, lid 2, der Verorde
ning N°. 196/1941 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. (1) Dit besluit verstaat onder: 
1°. ,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij ; 

20. ,,Commissaris": den in artikel r der 
Verordening N°. 41/1 941 tot herordening op 
het gebied der niet commercieele vereenigin
gen en stichtingen genoemden Commissaris. 

(2) In dit besluit zijn onder ,,vereenigin
gen" begrepen: de lichamen, instellingen en 
stichtingen. 

· 2. (1) Ingeval de Boerenleider overeen
komstig artikel 3, lid 2, onder 2, der Verorde
ning N°. 196/1941 ontbindt, benoemt hij bij 
zijn aanwijzing tot ontbinding een !iquidateur. 

(2) Het toezicht op de !iquidatie berust 
bij den Nederlandschen Landstand. 

(3) De Boerenleider kan den !iquidateur 
aanwijzingen gev.en en bepalen tot welke 
doeleinden het vermogen der ontbonden ver
eeniging of deelen daarvan zal of zullen wor
den aangewend. 

(4) De doeleinden moeten strekken tot 
het bevorderen van algemeen aan den Land
stand ter behartiging opgedragen belangen. 

3. Ingeval de aanwijzing van den Com
missaris overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
onder 1, of van den Boerenleider overeen
komstig artikel 3, lid 2, onder 2, der Verorde
ning N°. 196/1941, strekt tot de op!ossing in 
of de aansluiting bij den Nederlandschen 
Landstand van een vereeniging, is de oplos
sing of de aansluiting door deze enkele aan
wijzing voltrokken. 

4. (1)" Indien de aanwijzing strekt tot op
lossing in den· Nederlandschen Landstand, 
gaan krachtens die aanwijzing alle rechten 
en verplichtingen van de vereeniging van 
rechtswege op den N ederlandschen Landstand 
over. 

(2) Nochtans kan de Boerenleider binnen 
zes maanden na de dagteekening der in het 
eerste lid bedoelde aanwijzing bepalen, dat 
de Neder!andsche Landstand voor de schul
den der vereeniging niet verder aansprakelijk 
zal zijn dan tot het beloop der. bezittingen 
daarvan, verminderd met de noodzakelijke 
kosten der oplossing. 

(3) Totdat een nadere regeling der ver
plichte bijdragen aan den Nederlandschen 
Landstand ingevoerd is, blijven de privaat
rechtelijke verplichtingen en rechten der 
leden van een in den Landstand opgeloste 
vereeniging tegenover den Landstand als 
publiekrechtelijke verplichtingen en rechten 
voortbestaan. · 

5. De aanwijzing tot oplossing strekt tot 
titel van overdracht aan den Nederlandschen 
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Landstand ten aan:i:ien van alle roerende en 
onroerende goederen van de opgeloste ver
eeniging en wordt als zoodanig in de open bare 
registers overgeschreven en door alle openba
re ambtenaren en instellingen en belangheb
benden aangemerkt. 

6. (1) Indien zich onder de leden van een 
in den Nederlandschen Landstand opgeloste 
of daarbij aangesloten vereeniging natuurlij
ke personen of rechtspersonen bevinden die 
niet vallen onder de omschrijving van artikel 
3 der Verordening N°. 196/1941 betreffende 
de oprichting van den Neder!andschen Land
stand, neemt het lidmaatschap dezer natuur
lijke personen of rechtspersonen van de opge
loste of aangesloten vereenigingen door de 
aanwijzing tot oplossing of aansluiting een 
einde. 

(2) Ingeval twijfel rijst of de bedoelde na
tuur!ijke personen of rechtspersonen onder 
de omschrijving van artikel 3 der Verorde
ning N°. 196/1941 betreffende de oprichting 
van den Nederlandschen Landstand vallen 
beslist de Boerenleider. ' 

7. (1) Indien een vereeniging in den Ne
derlandschen Landstand wordt opgelost, 
dan we! daarbij wordt aangesloten of over
eenkomstig artikel 3, lid 2, onder 2, der• Ver
ordening N°. 196/1941 wordt ontbonden, kan 
de Boerenleider binnen drie maanden alle of 
bepaalde arbeidsovereenkomsten, tusschen 
de vereeniging en derden, a!smede alle of 
bepaa!de overeenkomsten tusschen de ver
eeniging en haar bestuurders als zoodanig 
aangegaan, met een opzeggingstermijn van 
een ha!fjaar ontbinden. · 

(2) Tegen de ontbinding is geenerlei beroep 
op privaat- en publiekrechtelijke beperkin
gen van het recht tot ontslag toegelaten. 

(3) In daarvoor in aanmerking komende 
gevallen wordt bij de ontbinding een redelijke 
schadevergoeding toegekend. 

8. Indien een vereeniging in den Neder
landschen Landstand wordt opgelost, dan 
we! daarbij wordt aangesloten of overeen
komstig artikel 3, lid 2, onder 2, der Verorde
ning N°. 196/ 1941 wordt ontbonden, kan de 
Boerenleider alle op grond van een ontbon
den of vroegere overeenkomst, als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, ten laste van de vereeniging 
bestaande of door de oplossing, de aansluiting 
of de ontbinding ontstane rechten op schade
loosstelling, wachtge!den, pensioenregelingen 
en soortge!ijke aanspraken of vorderingen, 
hoe ook genaamd, inkorten of tenietdoen, 
indien deze aanspraken of vorderingen in 
verhouding tot de midde!en van de betref
fende vereeniging en de beteekenis van de 
diensten van den gerechtigde of aanspraak
makende overmatig of ongerechtvaardigd 
zijn . 

9. (1) Alie geschillen, welke mochten rijzen 
uit de toepassing van de artikelen 7 en 8, 
zullen uitsluitend en in hoogste ressort wor
den uitgewezen door een commissie van 
beroep. 

(2) De commissie van beroep bestaat uit 
drie personen, waarvan een zal worden be
noemd door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, een door den 
Secretaris-Generaal en een door den Boeren
leider. 
. (3) Het door den Secretaris-Generaal van 
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het Departement van Justitie benoemde lid 
der commissie treedt op als voorzitter . 

10. Te alien tijde zal een door den Boeren
leider of den Commissaris gewaarmerkt af
schrift van zijn besluit tot oplossing in of 
aansluiting bij den Nederlandschen Land
stand, dan we! tot ontbinding van een ver
eeniging, als volledig bewijs van het feit dier 
oplossing, aansluiting of ontbinding gelden 
en als genoegzame titel in rechten kunnen 
dienen. 

11. (I) Wegens den overgang van goederen 
of vorderingen aan den N ederlandschen 
Landstand ter zake van oplossing van een 
vereeniging zijn geen belastingen verschul
digd . Heffing van rechten te dezer zake inge
volge de wet van 3 April 1922 (Staatsblad 
no. 166), blijft eveneens achterwege. Een en 
antler geldt slechts voor zoover uit de stuk
ken blijkt, dat zij - of de daarin vervatte 
rechtshandelingen - betrekking hebben op 
een overgang als hiervoor is bedoeld . 

(2) Het bepaalde in het eerste lid is mede 
van toepassing op den overgang van vermo
gensbestanddeelen krachtens een besluit van 
den Boerenleider, als bedoeld in artikel 5 van 
het ,,Eerste Uitvoeringsbesluit Nederlandsche 
Landstand", voor zoover dit besluit door den 
Secretaris-Generaal is goedgekeurd of over
eenkomstig lid 5 van bedoeld artikel door 
den Boerenleider is genomen . 

12. (1) Indien een vereeniging bij den 
Nederlandschen Landstand wordt aangeslo
ten, blijft zij als zoodanig bestaan. 

(2) De boerenleider kan de statuten van 
een aangesloten vereeniging wijzigen of aan 
deze vereeniging een taak of opdracht geven, 
welke het statutaire doe! overschrijdt. 

(3) Een besluit , als bedoeld in het vorige 
lid , behoeft de goedkeuring van den Secre
taris-Generaal. 

(4) Benoemingen of herbenoemingen van 
bestuurders van een aangesloten vereeniging 
behoeven de goedketiring van den Boeren
leider of diens gemachtigde. 

(5) De Boerenleider kan tusschentijds de 
bestuurders van een aangesloten vereeniging 
van hun functie ontheffen. 

13. (1) De Boerenleider kan een bij den 
N ederlandschen Landstand aangesloten ver
eeniging daarin oplossen of ontbinden. 

(2) Een zoodanig besluit behoeft , alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal , indien de vereeniging 
een overwegend bedrijfs-economisch doe! en 
karakter heeft in den zin van artikel 4 van 
het ,,Eerste Uitvoeringsbesluit Nederland
sche Landstand", de beroepsopleiding dient 
of een sociaal-economisch doe! en karakter 
heeft, voor wat deze laatste betreft echter 
slechts, indien aan de vereeniging de uitvoe
ring van Overheidsmaatregelen is opgedra
gen of zij subsidien uit openbare middelen 
ontvangt. 

14. (I) Dit besluit kan worden aangehaald 
als ,,Tweede Uitvoeringsbesluit Nederland
sche Landstand'' . 

(2) Het treedt in werking op den dag zijner 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 December 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H . M . HIRSCHFEL D. 

1941: 

(Stet. no. 240) 
4 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien tot wijziging van wetten be
treffende den accijns op gedistilleerd en 
op houtgeest en tot wijziging van het 
tot de Tariefwet 1934 behoorend tarief. 

Op grond van § I van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Tarief van invoerrechten. 

Artikel I. 

In het tot de Tariefwet 1934 behoorend 
tarief worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

A : In de posten nos. 3, 33, 44 en 102 wor
den de hieronder vermelde in de kolom 
,,Rechten" voorkomende bedragen vervan
gen door de daarachter aangegeven bedra
gen, te weten: 

f 3.15 door f • 3.55 
4.45 5.05 
5.60 6.35 

447.- 507.-
560.- ,, 635.-

B. In bijzondere bepaling 5 op post no. 3 
wordt ,,eenhonderd en vijftig gulden" ver
vangen door: eenhonderd vijf en zestig 
gulden. 

C. In bijzondere bepaling 2 op post no. 74 
wordt ,,25 percent" vervangen door: 30 per
cent. 

Artikel 2. 
· Artikel I, laatste lid , van het Koninklijk 
besluit van 17 November 1927 (Staatsb[ad 
n°. 359) wordt vervangen door : 

Voor zoover de aangewezen goederen be
hooren tot die, genoemd in post 33 van de 
Tariefwet 1934, blijft de vrijdom beperkt tot 
een bedrag van f 6.25 per kilogram. 

HOOFDSTUK II. 
Verhooging van den accijns. 

. Artikel 3 . 
(1) In artikel I, § 2, van de wet van 20 

Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) wordt ,,twee
honderd gulden" vervangen door : tweehon
derd en vijftig gulden. 

(2) In artikel 2, 1ste lid, van de wet van 
30 December 1910 (Staatsblad n°. 377) wordt 
,,vierhonderd en veertig gulden" vervangen 
door: vijfhonderd gulden. 

HOOFDSTUK III. 
Navordering van den accijns. 

Artikel 4. 
(I) Ten aanzien van het gedistilleerd, dat 

bij de inwerkingtreding van dit besluit in 
het vrije verkeer voorhanden is, dan we! op 
dat tijdstip in vervoer is met bestemming 
tot inslag in het vrije verkeer, wordt de ver
hooging van den accijns nagevorderd. 

(2) Deze navordering beloopt dertig gul
den per hectoliter gedistilleerd ad so pet. bij 
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rs° Celsius en bij meerdere of mindere hoe
veelheid of sterkte naar evenredighe·id. 

(3) Van de in het vorige lid bedoelde na
vordering zijn uitgesloten de voorraden ge
distilleerd , welke met gedeeltelijken of ge
heelen vrijdom voor den accijns zijn ingesla
gen, zoomede de voorraden gedistilleerd, 
welke niet grooter zijn dan honderd liter, 
ongeacht de sterkte. Voorraden, welke in 
dezelfde gemeente in verschillende opslag
plaatsen van denzelfden persoon of van het
zelfde bedrijf voorhanden zijn, worden als 
een voorraad beschouwd. 

(4) Degene, die het gedistilleerd voorhan
den heeft, en ·degene, voor wien het in vervoer 
zijnde gedistilleerd is bestemd, moeten, in
dien het niet valt onder de uitzondermgen 
van het derde lid, eersten volzin, daarvan 
aangifte doen b ij den ontvanger der accijn
zen binnen wiens ambtsgebied het gedistil
leerd voorhanden is, onderscheidenlijk zal 
worden ingeslagen. 

(5) Het nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan belanghebbende medegedeeld. 

Artikel s. 
(I) Het nagevorderde bedrag moet uiter

lijk op I Maart r942 worden betaald. 
(2) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financien kan dezen termijn 
verlengen. 

(3) De verschuldigde bedragen zijn invor
derbaar bij parate executie. De bepalingen 
van artikel 29r, eerste tot en met vijfde lid, 
van de Algemeene wet van 26 Augustus I8;?2 
(Staatsblad n°. 38) zijn ten deze van toepas
sing. 

Artikel 6. 
De . ambtenaren der invoerrechten en 

accijnzen zijn tot en met IS Januari r942 
bevoegd alle panden, waarin voorraden ge
distilleerd aanwezig zijn of vermoed worden 
aanwezig te zijn, ook tegen den wil van den 
bewoner of gebruiker te betreden, mits 
onder inachtneming van de vormen, voorge
schreven in de artikelen I8I en r83 van de 
eerder genoemde Algemeene wet. 

HOOFDSTUK IV. 
Strafbepalingen. 

Artikel 7. 
Degene, die volgens artikel 4, lid 4, tot 

aangifte gehouden, zijn verplichting niet of 
niet volledig nakomt dan we! een onjuiste 
aangifte doet of de krachtens artikel 12 door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien gegeven voorschriften 
overtreedt, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hooi,ste duizen_d gulden. 

Artikel 8. 
(I) De feiten, strafbaar gesteld bij of 

krachtens dit besluit, worden beschouwd 
als misdrijven. 

(2) Die feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien vervolgd op de wijze, als bedoeld 
in den zesden titel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

(3) De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 

• 
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bij of krachtens dit besluit strafbaar gestelde 
feiten bij transactie worden afgedaan. 

Artikel 9. 
(I) Indien een bij of krachtens dit besluit 

strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, ·wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel ro. 
De in zake van invoerrechten en accijnzen 

geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboete zijn ten aanzien van 
ingevolge dit besluit opgelegde geldboeten 
van t~epassing. 

HOOFDSTUK V. 
Slotbepalingen . 

Artikel I I. 
In artikel I2 , letter a, van de wet van 27 

December r938, (Staatsblad n°. 4r3) wordt in 
plaats van .,3I December r94r " gelezen : 
I0 December I94I. 

Artikel I2. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financien stelt de voorschriften 
vast, welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van dit besluit noodig zijn. 

Artikel I3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van II December I94I. 
's-Gravenhage, 4 December I94I. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, 

H. POSTMA. 

(Stet. no. 240) 
4 December r94r. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien betreffende uitvoe
ring van zijn besluit van 4 December 
I94I, opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant van 9 December I94I , 
n°. 240, tot wijziging van wetten betref
fende den accijns op gedistilleerd en op 
houtgeest en tot wijziging van het tot de 
Tariefwet r934 behoorend tarief. 

Op grond van artikel I2 van het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien van 4 December 1941, 
opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van 9 December I94I, n°. 240, tot wijziging 
van wetten betreffende den accijns op ge
distilleerd en op houtgeest en tot wijziging 
van het tot de Tariefwet 1934 behoorend 
tarief en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

§ I. 
Voor de toepassing van artikel 4, lid 3 , 

van het besluit wordt onder een opslagplaats 
verstaan elk gebouw, erf, terrein of andere 
besloten ruimte . 
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§ 2. 

De ingevolge artikel 4, lid 4, van het besluit 
in te leveren aangifte behoort, tegen gedag
teekend ontvangbewijs, schriftelijk te worden 
gedaan v66r 16 December 1941 en, zoo de 
voor navordering vereischte voorraad door 
lateren inslag wordt bereikt of verhoogd, 
telkens den eerstvolgenden werkciag na dien 
inslag. 

Die aangifte behoort te zijn onderteekend 
en behalve de vermelding van den naam en 
de woonplaats van den aangever en van de 
hoeveelheid, soort en sterkte van het gedistil
leerd, client daarin een nauwkeurige aanwij 
zing te zijn gegeven van de plaats of de plaat
sen waar het gedistilleerd in voorraad was 
of is ingeslagen. 

§ 3. 
Alie gedistilleerd, dat de ambtenaren der 

invoerrechten en accijnzen tot en met 15 
Januari 1942 aantreffen buiten de entrepots 
en buiten de panden, bedoeld in artikel II8, 
§ I, der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62), wordt, indien niet het tegendeel 
wordt aannemelijk gemaakt, geacht reeds op 
11 December 1941 terzelfder plaatse aanwe
zig of daarheen onderweg te zijn geweest. 

§ 4 . 
De afgifte van geleidebiljetten op de 

quitantien, vervoerbiljetten en peilbewijzen, 
afgege_ven v66r II December 1941, blijft 
voor 1ederen belanghebbende beperkt: 

a. tot ten hoogste 100 liter, na herleiding 
tot d~ sterkte van 40 percent, indien hij geen 
aang1fte heeft gedaan als bedoeld in artikel 4 
lid 4, van het besluit; ' 

b. tot ten hr,ogste de hoeveelheid gedistil
leerd, na he,·leiding tc,t de sterkte van 50 
percent, waarvan hij aangifte heeft gedaan, 
overeenkomtig artikel 4, lid 4 van het be-
sluit. ' 

Met ingang van 29 Dl':cember 1941 leveren 
quitantien, vervoerbiljetten, geleidebiljetten 
en peilbewijzen, afgegeven v66r 11 December 
1941 nog slechts dekking tot ten hoogste de 
hoeveelheid waarvoor daarop, ingevolge het 
vorige lid, geleidebiljetten kunnen worden 
afgegeven, verminderd met de na 10 Decem
ber 1941 uitgeslagen hoeveelheden. 

§ s. 
Als overtreding van artikel 4, lid 4, van 

het besluit of van § 2 van deze be;,chikking 
wordt niet aangemerkt een verschil m min
der en evenmin een verschil in meer van ten 
hoogste vijf ten honderd van de vr.lgens die 
§ 2 aangegeven hoeveelheid gedistilleerd na 
herleiding tot de sterkte van 50 percent. 

§ 6. 
Bij uitvoer van gedistilleerd op den voet 

van het Koninklijk besluit van 15 Maart 1910 
(Staatsblad n°. 86), dat ten uitvoer is aange.
geven v66r I Juli 1942, wordt de teruggaaf 
naar den maatstaf van tweehonderd vijftig 
gulden per hectoliter gedistilleerd, herleid 
tot de sterkte van so percent, slechts ver
leend nadat belanghebbende ten genoegen 
van den inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen over de plaats waar de aangifte, be
doeld in artikel 5 van dat besluit, is gedaan, 
heeft aangetoond, dat de accijns van het 
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uitgevoerde gedistilleerd naar dien maatstaf 
is in rekening gebracht. 

§ 7. 
De in artikel I, lid 1, van het Koninklijk 

besluit van 15 Maart 1910 (Staatsblad n°. 86) 
bedoelde teruggaaf voor reuk- en toiletwa
ters, die methylaethylketon bevatten, wordt, 
met afwijking in zooverre van artikel ibis, 
lid I, van dat besluit, beperkt tot f 165 per 
hectoliter gecl.istilleerd, herleid tot de sterkte 
van so percent. 

§ 8. 
Deze beschikking treedt in werking met 

ingang van II December 1941. 

's-Gravenhage, 4 December 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiiin, 

H. POSTMA. 

(Stet. no. 240) 
4 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien ter uitvoering van 
het besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Finan
cien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende heffingen ter 
zake van den invoer van Duitsche goe
deren. 

Op grond van artikel 1 van het besluit van 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart van 16 December 
1940 (Verordeningenblad Stuk 42, n°. 241) 
en in verband met artikel I van het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien van 4 December 1941 
tot wijziging van wetten betreffende den 
accijns op gedistilleerd en op houtgeest en tot 
wijziging van het tot de Tariefwet 1934 be
hoorende tarief wordt, in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, bepaald: 

Art. 1. Het specifiek· invoerrecht voor 
Duitsche goederen, vallende onder de posten 
n°. 3, onderdeel I, n°. 33, onderdeel I en 
onderdeel III, n°. 44, onderdeel III, en n°. 
102, onderdeel I, van het tot de Tariefwet 
1934 behoorende tarief, zooals dat is vastge
steld bij de dezerzijdsche beschikking van 
20 December 1940, n°. II8 (Nederlandsche 
Staatscourant van 27/29 December 1940), 
wordt nader vastgesteld op de hierna ver
melde bedragen, te weten: 

f 3.05 op f 3.45; 
4.40,, 5.-; 
5.50 ,, 6.25; 

440.-,, 500.-; 
550.- " 625.-. 

2. Deze beschikking treedt in werking met 
ingang van II December 1941. 

's-Gravenhage, 4 December 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiiin, 

H. POSTMA. 
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(Stet . no. 240) 
4 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van bet Departement van 
Financien betreffende hefting van een 
bijzondere_ wijnbelasting. 

Op grond van § l van de Verordening 
N°. 23/1940 en in overeenstem.ming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette 
N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Grondslag en bedrag van de belasting. 

Artikel 1. 

· 1. Zoowel van ingevoerden als van bier te 
lande vervaardigden mousseerenden drui
ve?wijn en mousseerenden vruchtenwijn, 
be1de soorten op flesschen, wordt een bij 
zondere wijnbelasting geheven. 

2. Onder mousseerenden druivenwijn 
w:orden. verstaan . alle, ~eh eel of gedeeltelijk, 
U1t dru1ven bere1de w1inen, welke per Jiter 
meer alcohol dan 10 gram bevatten en waar
uit koolzuur bij bet ontsluiten van de ver
pakking bruisend ontsnapt. Onder mous
seerenden vruchtenwijn warden verstaan alle 
uit andere vruchten dan druiven bereide 
wijnen, welke aan de in den vorigen zin ge
noemde voorwaarden voldoen. De beide soor
ten van mousseerenden wijn worden in dit 
besluit verder als wijn aangeduid. 

3. De belasting bedraagt per : 
Mous

seerende 
druiven

wijn : 

Mous
seerende 

vruch
tenwijn : 

¼ flesch (inhoudende on-
veer 0,200 liter . . . . . . f 0.60 f 0.30 

½ flesch (inhoudende on-
geveer 0.375 liter) . . . . 1.125 0.55 

1/1 flesch (inhoudende on-
geveer o. 750 liter) . . . . 2 .25 1.12s 

1 Jiterflesch (inhoudende 
ongeveer 1 liter) . . . . . 3 .'- 1.50 

Voor grootere flesschen wordt de belasting 
berekend in evenredigheid van bet voor een 
literflesch verschuldigde bedrag. Onderdee
Jen van een deciliter worden daarbij voor een 
geheelen deciliter gerekend. 

4. Bij geschil over de rangschikking van 
flesschen beslist de Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Financien. 

HOOFDSTUK 11. 

Invoer . 

Artikel 2. 

. 1. Van den_?P flesch in bet vrije verkeer 
mgevoerden w1Jn wordt de belasting geheven 
op denzelfden voet als ware zij als invoerrecht 
opgenomen in bet bij de Tariefwet 1934 be
hoorende tarief. 

2. Voor de hefting van deze belasting 
~ordt opslag in fictief entrepot met invoer in 
bet vrije verkeer gelijkgesteld. 

3. De Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien geeft nadere voor
schriften ter uitvoering van dit artikel. 
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HOOFDSTUK III. 

Vervaardiging hier te lande. 

Artikel 3. 
. I. Van h!er te lande vervaardigden wijn 
1s de belastmg, behoudens bet bepaalde in 
hoofdstuk ,IV, verschuldigd door den fabri
kant. 

2. Als vervaardiger en fabrikant wordt 
aangemerkt degene, onder wiens beheer de 
wijn in belastbaren wijn overgaat. 

Artikel 4. 
1. De fabrikanten van de in artikel 1 be

doelde wijnen zijn gehouden binnen 2 dagen 
na de inwerkingtreding van dit besluit ten 
kantore . van den ontvanger der accijnzen, 
onder w1ens kantoor de fabriek is gevestigd, 
een onderteekende aangifte in te Jeveren van 
de panden en erven, welke de fabriek uitma
ken, waaronder mede te begrijpen die, welke 
met de fabriek gemeenschap hebben met 
vermelding van de kadastrale omsch;ijving 
en van de soort der vruchten, die verwerkt 
zullen worden. Voor na de inwerkingtreding 
van dit besluit op te richten fabrieken moet 
aangifte worden gedaan v66rdat zij in wer
king worden gesteld. 

2 . De fabriek mag niet worden in werking 
gesteld, alvorens de fabrikant ten genoegen 
van den ontvanger der accijnzen zekerheid 
heeft ges~eld voor de bel_asting, welke hij 
verschuld1gd wordt. Fabnkanten wier be
drijf thans reeds in werking is, m'oeten zoo
danige zekerheid stellen binnen 14 dagen na 
de inwerkingtreding van dit besluit. 

Artikel 5. 
l. De fabrikant is verplicht in een door 

hem aangelegd register in te schrijven : 
a. de hoeveelheden en de soorten van de 

vruchten, welke hij ter bewerking inslaat; 
b. de hoeveelheden en de soorten van de 

vruchten, welke h ij in bewerking neemt; 
c. de hoeveelheden sap, welke bij persing 

van de vruchten zijn verkregen; 
d. de hoeveelheden en de soorten van den 

wijn, welke op flesschen zijn afgetapt; 
e. de hoeveelheden en de soorten van den 

wijn, welke in de fabriek zijn verbruikt, en 
die, welke zijn uitgeslagen. 

2. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd, zoo dikwijls daartoe aanleiding be
staat, uittreksels uit bet in bet vorig lid be
doelde register te nemen. 

3. De Secretaris-Generaal van bet Depar
tement van Financien geeft nadere voor
schriften ter uitvoering van dit a rtikel. 

Artikel 6. 
1 . De ambtenaren zijn bevoegd de hoeveel

heden sap en de hoeveelheden wijn op fles
schen, welke in de fabriek voorhanden zijn, 
op te nemen. 

2. lndien de bij opneming bevonden hoe
veelheden wijn op flesschen minder bedragen 
dan die, welke volgens bet in bet vorig artikel 
bedoelde register in de fabriek moeten voor
handen zijn, worden de ontbrekende hoeveel
heden geacht met binnenlandsche bestem
ming te zijn uitgeslagen. 

3. Bij elke opneming maken zij van bun 
bevinding een relaas op, hetwelk ten kantore 
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des ontvangers wordt ingeleverd, nadat de 
belanghebbende tot de medeteekening is uit
genoodigd en hem een afschrift is uitgereikt. 

Artikel 7. 
I. De fabrikant, die wijn op flesschen ver

langt uit te slaan, levert ten kantore van den 
ontvanger een onderteekende aangifte in, 
vermeldende onder meer de hoevee!heid en 
de soort van den wijn, alsmede de opgave der 
bestemming. Eveneens doet hij, binnen 2 da
gen na afloop van iedere maand, aangifte 
van de hoeveelheid en de soort van den wijn, 
welke in die maand in zijn fabriek is ver
bruikt. 

2. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien geeft nadere voor
schriften ter uitvoering' van d it artikel. 

Artikel 8. 
I. De ontvanger houdt met den fabrikant 

een rekening betreffende de hoeveelheden en 
de soorten van den op flesschen afgetapten 
wijn. 

2. Op die rekening warden als debet ge
bracht de hoeveelheden wijn, welke vo!gens 
de door de ambtenaren ingeleverde uittrek
sels uit de registers op flesschen zijn afgetapt. 

3. Op die rekening warden als credit ge
bracht de hoeveelheden wijn op flesschen, 
welke in de fabriek warden verbruikt, en 
die, welke met binnenlandsche of met buiten
landsche bestemming warden uitgeslagen. 

4. De belasting, welke is verschuldigd van 
den in de fabriek verbruikten en van den 
met binnenlandsche bestemming uitgeslagen 
wijn, moet warden voldaan binnen een week 
na de indiening der aangifte, bedoeld in 
artikel 7, eerste lid. 

5, De belasting, welke is verschuldigd van 
den in artikel 6, tweede lid, bedoelden wijn, 
moet warden vo!daan binnen een week na de 
dagteekening van de door den ontvanger aan 
den fabrikant gezonden kennis§eving. 

6. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien geeft nadere voor
schriften ter uitvoering van dit artikel. 

HOOFDSTUK IV. 
Navordering van belasting. 

Artikel 9. 
I. De in artikel I genoemde belasting 

wordt nagevorderd van de bij de inwerking
treding van dit besluit hier te lande in het 
vrije verkeer aanwezige hoeveelheden wijn 
op flesschen, voor zoover zij in het bezit zijn 
van handelaren in zoodanigen wijn of we! in 
vervoer zijn naar zoodanige handelaren. 
Onder hande!aren warden ook begrepen 
cafe-, hotel-, pension- en restauranthouders. 
Voorraden, welke in dezelfde gemeente in 
verschillende opsJagplaatsen van denzelfden 
handelaar voorhanden zijn, warden als een 
voorraad beschouwd. 

2. De nagevorderde belasting is verschul
digd door de handelaren, die den aan navor
dering onderworpen wijn in bezit hebben ,of 
in bezit nemen. 

3. In fictief entrepot opgeslagen wijn 
wordt geacht zich in het vrije verkeer te be
vinden. 

4. Vrijgesteld va_n de n_avordering zijn: 

1.941 

a. een voorraad mousseerenden druiven
wijn van niet meer dan 10 liter; 

b. een voorraad mousseerenden vruchten
wijn van niet meer dan 20 Iiter. 

Grootere voorraden zijn ten vo11e aan de 
navordering onderworpen. 

Artikel 10. "- ' 

r. De in het vorig artikel bedoelde hande
laren zijn verplicht van de hoeveelheid en de 
soort van de bij hen op het tijdstip van in
werkingtreding van dit besluit aanwezigen 
wijn op flesschen binen 5 dagen na dat· tijd
stip aangifte te doen bij den ontvanger der 
accijnzen, onder wiens kantoor hun bedrijf 
is gevestigd. Gelijke aangifte dient te ge
schieden van de hoeveelheid en de soort van 
den wijn op flesschen, welke v66r genoemd 
tijdstip aan handelaren zijn verzonden en 
na dat tijdstip door die handelaren in bezit 
zijn genomen. Laatstbedoelde aangifte moet 
worden ingediend uiterlijk op den tweeden 
werkdag na den dag, waarop ,de handelaar 
den wijn heeft ontvangen. Geen aangifte be
hoeft te worden gedaan, indien de aanwezige 
en de in vervoer zijnde wijn in totaal niet 
meer bedraagt dan de van navordering vrij
gestelde hoeveelheid. 

2 . Het nagevorderde bedrag wordt door 
den ontvanger vastgesteld en bij kennisge
ving aan belanghebbende medegedeeld. 

Artikel 11. 

Voor het opnemen van hoeveelheden wijn 
zijn de ambtenaren der invoerrechten en 
a_ccijnzen tot en met 15 Januari 1942 bevoegd 
a11e panden en erven, waarin of waarop voor
raden wijn op flesschen aanwezig zijn of 
vermoed worden aanwezig te zijn, ook tegen 
den wil van den bewoner of gebruiker te be
treden, mits onder inachtneming van de vor
men, voorgeschreven in de artikelen 181 en 
183 van de Algemeene wet van 26 Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 38). 

Artikel 12. 

1. Het nagevorderde bedrag moet, telkens 
voor 1/3 gedeelte, worden betaald v66r den 
twintigsten dag van de maanden Februari, 
Maart en April 1942. 

2 . De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan deze termijnen 
verlengen. 

3. De verschuldigde bedragen zijn invor
derbaar bij parate executie. De bepa!ingen 
van artikel 291, eerste tot en met vijfde lid, 
van eerder genoemde Algemeene wet zijn ten 
deze van toepassing. 

HOOFDSTUK V. 
Strafbepalingen. 

Artikel 13. 

1 . Het niet nakomen van hetgeen is voor
geschreven bij artikel 4, eei:ste lid, wordt ge
straft met een boete ten laste van den fabri
kant van ten hoogste f 1000 en verbeurte van 
de aanwezige werktuigen en de hoeveelheden 
wijn op flesschen. . 
, 2 , Het niet nak9men van hetg_e~n .is voor
geschreven bij artikel 4, tweede lid, wordt 
gestraft met een boete ten laste van den fa
brikant van ten hoogste f_ 100. 



1941 

3. Het onjuist of onvolledi6 bijhouden van 
de in artikel 5 bedoelde registers wordt ge
straft met een boete ten laste van den fabri
kant van ten hoogste f 500. 

4. Hij, die volgens artikel 10 tot aangifte 
gehouden, zijn verplichting ni~t . of niet ~ol
ledig nakomt, dan we! een onJu1ste aang1fte 
doet, wordt gestraft met een geldbo~te van 
ten hoogste f 1000. Voor de toepassmg van 
deze bepaling wordt een bij ambtelijke opne
ming bevonden verschil in minder of een ver
schil in meer van niet meer dan 5 ten honderd 
van de aangegeven hoeveelheid niet als over
treding beschouwd. 

5. Hij, die de krachtens dit besluit <1oor 
den Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien gegeven voorschriften over
treedt, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste f 500. 

Artikel 14 . 

r. De feiten, strafbaar gesteld bij of krac_h
tens dit besluit, worden beschouwd als m1s-
drijven. , 

2. Die feiten worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financien vervoigd op de wijze, als is bedoeld 
in den zesden titel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering. 

3. De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien kan toestaan, dat de 
strafbaar gestelde feiten bij transactie wor
den afgedaan. 

Artikel 15. 

r. Indien een bij of krachtens dit besluit 
strafbaar gesteld feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wor~t de straf
vervolging ingesteld en de straf mtgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 16 . 

De in zake invoerrechten en accijnzen gel
dende bepalingen voor he~ geval van wan
betaling van geldboeten zijn ook bij de toe
passing van dit besluit van kracht. 

HOOFDSTUK VI. 

Slotbepalingen. 

Artikel 17. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien stelt de voorschriften 
vast welke ter aanvulling en ter uitvoering 
van 'dit besluit noodig zijn. 

Artikel 18. 

r. Dit besluit kan worden aangehaald als : 
Besluit Bijzondere Wijnbelasting 1941. 

2. Het treedt in werking met ingang van 
II December 1941. 

' s-Gravenhage, 4 December 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
v. h. Departement van Financien, 

H. POSTMA. 
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(Stet. no. 240) 
8 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming ter uitvoering van 
de Achtste Verordening van den R ijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied (aanpassing van de wettelijke 
voorschriften, waarvan de uitvoering 
aan het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming is 
of zal worden opgedragen). 

Op grond van artikel 31 van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied en in overeenstemming met 
de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Het bepaalde in de artikelen 2, 4, 25, 27 en 

29, derde lid, van d e eerste en in de artikelen 
2 , 4, 22 en 24 van d e tweede Beschikking ter 
uitvoering van de Achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
-bied vindt, behoudens het bepaalde in artikel 
2, overeenkomstige toepassing met betrek
king tot de wettelijke voorschriften, waarvan 
de uitvoering aan het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
is of zal worden opgedragen. 

Het bepaalde bij artikel 13, eerste lid, 
a rtikel 24, sub s, en artikel 28 der Verorde
ning N°. 152/1941 van den R ijkscommissaris 
(Achtste Verordening betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied) is, wat betreft de bepalingen, vermeld 
in het eerste lid, van overeenkomstige toe
passing, in zooverre krachtens deze bepalin
gen een besluit van den gemeenteraad of van 
de Provinciale Staten was vereischt. 

2. Met betrekking tot de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage treedt 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken in de plaats van 
Gedeputeerde Staten bij de toepassing van 
de in artikel 1 bedoelc!e wettelijke voorschrif
ten, welke een goedkeuring of een machtiging 
van Gedeputeerde Staten eischen of aan dezen 
anderszins een toezicht houdende taak toe
kennen. Wordt in de wettelijke voorschriften, 
in den eersten zin van dit artikel bedoeld, de 
mogelijkheid geopend om ter zake van de 
desbetreffende besluiten van Gedeputeerde 
Staten of van den Commissaris der provincie 
beroep in te stellen, clan zal op een zoodanig 
beroep warden beslist door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming gezamenlijk, 
den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord. 

's-Gravenhage, 8 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuurbescherming, 
]. VAN D AM. 
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(Stet. no, 239) 
8 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming, N°. 337 O.W.C., tot wijziging 
van zijn Besluit van 20 September 1941, 
opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 22 September 1941 , n°. 184, 
houdende nadere voorwaarden betref
fende de inrichting van het leerplan van 
het zevende leerjaar van scholen voor 
gewoon lager onderwijs. 

Op grond van § I van de Verordening 
No. 23/1940 en van artikel I van de Verorde
ning N°. 137/ 1941 en in overeenstemming 
met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N eder!andsche gebied wordt bepaalct: 

Art. 1. Artikel II van het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming, van 20 September 1941 , opgeno
men in de Nederlandsche Staatscourant van 
22 September 1941, n°. 184, houdende nadere 
voorschriften betreffende de inrichting van 
het leerplan van het zevende leerjaar van 
scholen voor gewoon lager onderwijs, wordt 
ge!ezen als volgt : 

Het leerp!an van een school voor gewoon 
lager onderwijs wijst aan, dat in het zevende 
leerjaar ten minste drie uren aan het in het 
eerste lid van artikel I vermeld leervak zullen 
worden besteed. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming, 

]. VAN DAM. 

(Stet. no. 240) 
9 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming, N°. 346 O.W.K., betreffende 
afwijking van artikel 36, derde, vierde 
en vijfde lid , der Lager-onderwijswet 
1'}20. 

Op grond van § I der Verord.ening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt, met afwijking van 
artikel 36, derde, vierde en vijfde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, bepaald: 

Art . 1. Indien de burgemeester en de 
inspecteur niet tot overeenstemming kunnen 
geraken, beslist de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, welke candi
daten op d e voordracht, b estaande uit zoo 
moge!ijk ten minste drie bevoegden, worden 
gep!aatst. 

2. Dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant wordt geplaatst, treedt in wer
king op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage; 9 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming, 

]. VAN DAM, 

1941 

( Stet. no. 242) 
IO December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van· 
Justitie betreffenc!e het wachtgeld van 
de voor het !even benoemde rechterlijke 
ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van 
het Koninklijk besluit van 2 December 
1933, Staatsblad n°. 650 . 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van 

, den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. I. Het wachtgeld van de voor het 
!even benoemde rechterlijke ambtenaren, 
bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk be
sluit van 2 December 1933, Staatsblad n°. 
650, vervalt met ingang van den dag, waarop 
hun ingevolge de artikelen 2 en 3 van Veror
dening N°. 130/ 1941 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
ont slag uit hun ambt zou zijn verleend, in
dien zij in dit ambt werkzaam waren geble
ven. 

2. Dit besluit wordt a fgekondigd in de 
Nederlandsche Staatscourant . 

Het treedt in werking op den dag zijner 
afkondiging met terugwerkende kracht tot 
1 September 1941. 

's-Gravenhage, 10 December 1941. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
] • ] • SCHRIEKE. 

(Stet. no. 33) 
IO December 1941. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van eenige artikelen der Ongevallenwet 
1921. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Aan artikel 7 der Ongevallenwet 
1921 wordt een nieuw zesde liq toegevoegd, 
luidende: 

,,6. Indien ten aanzien van een mannelij
ken werkman, op wien artikel 8 niet van toe
passing is, de berekening van het dagloon 
volgens de bepalingen van de voorgaande 
leden tot een !agere uitkomst leidt dan het 
bedrag, dat in Tabel B van artikel 10 van het 
Besluit Loonbepa!ing Werkverruiming voor 
arbeiders uit dezelfde woonplaats als die van 
den werkman is aangegeven, wordt het dag
loon gerekend dit bedrag te bedragen. ". 

2. Artikel 8 der Ongevallenwet 1921 wordt 
gewijzigd als volgt: 

De aanhef van het artikel wordt als volgt 
gelezen: 

,,Het dagloon van werklieden, die wegens 
het ontvangen van opleiding geen loon ont
vangen, en van hen, die in verband met hun 
op!eiding of wegens het niet bereikt hebbeti 
van den daarvoor in het betrokken bedrijf 
ter plaatse geldenden of voor dat bedrijf bij 
collectie;re arbeidsovereenkomst vastgestel

.den leeftijd, nog niet het loon van een volsla-
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gen werkman ontvangen, wordt gesteld:''. 
Onder letter b wordt in p!aats van: 

.,artikel 7, onder I en II" gelezen: ,,de artike
len 7 of 7b". 

3. Artikel 41 der Ongevallenwet 1921 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid wordt in p!aats van ,,het 
volgende lid niet van toepassing is" gelezen: 
,,de volgende leden niet van toepassing zijn". 

In het tweede lid wordt de punt aan het 
slot vervangen door een komma en wordt aan 
dat lid toegevoegd: ,,behoudens het bepaalde 
bij het volgende lid.". 

Het derde lid wordt ge!ezen als volgt : 
,,Heeft cle werkgever gedurende het in 

artikel 40 bedoelde tijdvak of gedurende een 
gedeelte van dat tijdvak in dienst gehad een 
mannelijken werkman, ten aanzien van wien 
artikel 8 niet van toepassing is, die op de 
dagen, waarop hij in dat tijdvak of in dat 
gedeelte van het tijdvak bij den werkgever 
heeft gewerkt, gemidde!d minder heeft ver
diend dan het bedrag, dat in Tabel B van 
artikel 10 van het Besluit Loonbepaling 
Werkverruiming voor arbeiders uit deze!fde 
woonp!aats als die van den werkman is aan
gegeven, dan wordt die werkman geacht 
op elken dag, waarop hij in dat tijdvak of in 
dat gedeelte van het tijdvak bij den werkge
ver heeft gewerkt, het laatstbedoelde bedrag 
te hebben verdiend." . 

4. Het bepaalde bij het nieuwe zesde lid, 
welk lid bij artikel I aan art ikel 7 der Onge
vallenwet 1921 is toegevoegd, geldt met te
rugwerkende kracht met betrekking tot de 
ongevallen, welke na 31 December 1936 aan 
werklieden in de verzekeringsplichtige be
drijven in verband met hun dienstbetrek
kirig zijn overkomen, met dien verstande 
echter, dat ter zake van zoodanige ongeval
len over eenig tijdvak, gelegen v66r 1 Januari 
1942, toegekende of nog toe te kennen gelde
lijke schadeloosstellingen niet worden ver
hoogd. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

De afkondiging · van dit besluit zal in de 
Nederlandsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 10 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal uan 
het Departement uan Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 10) 
12 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken N°. 23 G, doss. 1, Afd. 
Volksgezondheid, tot aanvulling van de 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Achter artikel Bra van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) wordt een 
artikel 81b ingevoegd, luidende: 

1. De vergunningen voor den verkoop van 
sterken drank ir, het klein en de verloven A, 
staande ten namt- van naamlooze vennoot-
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schappen, welke op of na den dag van in 
werking treden van het Liquidatiebesluit 
1941 zijn ontbonden en waarvan de bezittin
gen en belangen voor bedrijfsdoeleinden zijn 
overgegaan, hetzij op een vennootschap onder 
firma, een commanditaire vennootschap of 
een door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Finanden daarmede gelijk
gestelde burgerlijke maatschap, hetzij op 
dengene, die op het overdrachtstijdstip eenig 
aandeelhouder van de naamlooze vennoot
sc-hap was worden v66r l April 1942 overge
schreven ten name van bedoelde vennoot
schap of maatschap of bedoelden persoon, 
indien deze het verzoek daartoe v66r 1 Maart 
1942 bij den burgemeester der desbetreffende 
gemeente indient. 

2. Het bepaalde bij artikel 30, respectieve
lijk artikel 48, der Drankwet (Staatsblad 
1931, n°. 476), vindt ten aanzien van de 
in het eerste lid bedoelde overschrijving 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat het bepaalde in artikel 12, 1ste 
lid, 9°. en II 0 . , met uitzondering van het 
laatste dee!, respectievelijk het bepaa!de bij 
artikel 44, 3de lid, 6°. en 7°.; met uitzondering 
van het laatste dee!, buiten toepassing blijft. 

3. Intrekking van ingevolge het eerste lid 
overgeschreven vergunningen en verloven A 
kan niet plaats hebben op grond van het 
bepaa!de bij artikel 32, 1ste lid, 1°., b, der 
ri ,a nkwet (Staatsblad 1931, n°. 476), voor 
zooveel betreft artikel 12, 1ste lid, 9°. en IIo., 
met uitzondering van het laafste dee!, respec
tievelijk artikel so, 1ste lid, 1° ., voor zooveel 
betreft artikel 44, 3de lid, 6°. en 7°., met uit
zondering van het laatste dee!. 

4. Indien de vergunning, respectievelijk 
het verlof A, aan de naamlooze vennootschap 
is verleend met toepassing van artikel 12, 3de 
lid, respectievelijk artikel 44, 4de lid, of ten 
name van de naamlooze vennootschap is 
overgeschreven met toepassing van artikel 
29, 2de lid, respectievelijk artikel 48, juncto 
artikel 29, 2de lid, of artikel 79, 2de lid, of 
indien de vergunning ten name van de naam
looze vennootschap is blijven voortbestaan 
krachtens artikel 76, 2de lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), vindt ook na de 
overschrijving op de vennootschap of maat
schap, als bedoeld in het eerste lid, het be
paalde bij artikel 12, 3de lid, laatsten zin, 
artikel 29, 3de lid, laatsten zin, en artikel 32, 
1ste lid, 7°., respectievelijk het bepaalde bij 
artikel 44, 4de lid, laatsten zin, artikel 48, 
juncto artikel 29, 3de lid, laatsten zin, en 
artikel so, 1ste lid, 6°., dier wet overeenkom
stige toepassing. 

s. Het bepaalde bij artikel 63 van ge
noemde wet vindt ten aanzien van de ven
nootschap of maatschap, als bedoeld in het 
eerste lid, overeenkomstige toepassing. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, na dien van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal uan 
het Departement uan Socia/e Z aken, 

VERWEY. 
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(Stet. · no. 246) 
17 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming ter uitvoering van de 
Hooger-onderwijswet (wijziging van het 
programma voor het eindexamen der 
openbare en der ingevolge artikel 157 
der Hooger-onderwijswet aangewezen 
bijzondere gymnasia en het daarmede 
gelijkgesteld exameo., vermeld in artikel 
12 der Hooger-onderwijswet, zoomede 
van het leerplan der openbare gymnasia 
en ter uitvoering der Middelbaar
onderwijswet) (wijziging van het eind
examen der openbare hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en der 
ingevolge artikel 45tredecies der Mid
delbaar-onderwijswet aangewezen bij
zondere hoogereburgerscholen met vijf
jarigen en vierjarigen cursus en van het 
examen, bedoeld in artikel 55, 2de lid, 
der Middelbaar-onderwijswet, zoomede 
van het leerplan der openbare hoogere
burgerscholen). 

Op grond van § l der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

A. Voor het gymnasium. 
Met afwijking in zooverre van de Konink

lijke besluiten van 26 Mei 1922, Staatsblad 
no. 387, en van 7 Juni 1919, Staatsblad n°. 
313, zooals deze nader zijn gewijzigd, wordt 
bepaald: 

Art . 1. Het programma voor het eindexa
men der gymnasia en het daarmede gelijkge
steld examen, vermeld in artikel 12 der 
Hooger-onderwijswet, zal in 1942 niet om
-,atten de volgende onderwerpen : 

I. Voor de A-leerlingen: 
Voor de geschiedenis: een uitvoerig over

zicht van de vaderlandsche geschiedenis van 
1795-1813 en van de algemeene geschiede
nis van 1789-1848 ; van deze tijdvakken 
zullen alleen de hoofdzaken worden ge
vraagd. 

Voor de stelkunde: de graphische voorstel
ling van gebroken functies, de oneigenlijke 
machten en de reststelling. 

Voor de meetkunde: de afleiding de r formu
les voor oppervlakten en inhouden van den 
bol en zijn deelen. 

I I. Voor de B-leerlingen: 
Voor de stelkunde: de samengestelde inte

restrekening. 
Voor cie natuurkunde: de mechanica en de 

geluidsleer, voor zoover deze niet bij de 
andere hoofdstukken der natuurkunde ter 
sprake komen, en de geometrische optica. 

Voor de scheikunde: uit de anorganische 
scheikunde de metalen, voor zoover deze 
niet bij de andere hoofdstukken der schei
kunde ter sprake komen, en voorts de tech
nische bereidingswijze van lichte metalen, 
ijzer, ammoniak, soda, zwavelzuur, water
gas, lichtgas, aardolieproducten, zeep en 
suiker. 

Voor de natuurlijke historie: de morpholo
gie der plant, de gewervelde dieren en de 

194! 

protozoen. Kennis van het menschelijk 
lichaam wordt we! gevraagd. 

2. De in artikel 1 genoemde onderwerpen, 
waarover niet zal worden gevraagd, vervallen 
voor den cursus 1941-1942 uit het algemeen 
leerplan van de zesde klasse der openbare 
gymnasia. 

B . Voor de hoogereburgerscholen. 
Met afwijking in zooverre van de Konink

lijke besluiten van 8 Juni 1929, Staatsblad 
n°. 310, van 22 December 1937, Staatsblad 
n°. 376, en van 27 Mei 1937, Staatsblad n°. 
363, zooals deze nader zijn aangevuld en ge
wijzigd, wordt bepaald: 

Artikel I. 

Het programma voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen en der inge
volge artikel 45tredecies der Middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoo
gereburgerscholen zal in 1942 niet omvatten 
de volgende onderwerpen : 

I. Voor de hoogereburgerschool A: 
Voor de handelswetenschappen: 
a. Bedrijfshuishoudkunde en boekhou

den; enkel boekhouden. Balansen en verlies
en-winstrekeningen van !evens- en schade
verzekeringsmaatschappijen en van transport
ondernemingen. Zelfstandige administratie 
van pensioen- en ondersteuningsfondsen. 
Filiaalboekhouding. Kameraalstijl. 

b. Organisatie en techniek van den handel 
en handelsrekenen: arbitrage . Winstverdee
ling. Termijnhandel. 

c. Recht van het maatschappelijk ver
keer : kennis van de Merkenwet en de Han
delsnaamwet. Belastingwetgeving. 

Voor de staathuishoudkunde en de statis
tiek: waarde- en prijsleer. Historisch over
zicht van de voornaamste sociaaleconomische 
stelsels en hervormingsplannen. 

Voor de aardrijkskunde: de beginselen der 
natuurkundige aardrijkskunde, behalve voor 
zoover de kennis daarvan noodzakelijk is bij 
de behandeling van Nederland, Neder
landsch-Indie, Suriname en Cural:ao. Be
handeling van het sociaal-economische !e
ven, zooals het zich openbaart in voortbren
ging, verdeeling en verbruik der voornaamste 
goederen. Enkele onderwerpen uit de volken
kunde van de overzeesche gewesten. 

Voor de geschiedenis: de vaderlandsche ge
schiedenis van 1789 tot 1813. De algemeene 
geschiedenis van 1789 tot 1848. Bijzondere 
onderwerpen uit de economische geschiede
nis van Nederland en de voornaamste 
Europeesche Staten tot 1648. 

I I. Voor de hoogereburgerschool B: 
Voor de reken- en stelkunde: eenvoudige 

beginselen der differentiaal- en integraalreke-
ning. ' 

. ax• +bx+ c 
De functie y = px• + qx + f 
Herhaling en uitbreiding van het getalbe

grip. 
Voor de meetkunde: meetkundige ::iehande

ling van de eenvoudigste eigenschappen van 
parabool, ellips en hyperbool. De beschrij
vende meetkunde. 

Voor de mechanica: de plaatsbepaling van 
het zwaartepunt. De verticale cirkelbeweging. 
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Voor de natuurkunde: licht en geluid, voor 
zoover de kennis daarvan niet noodzakelijk 
is in verband met warmte en electriciteit. 

Voor de scheikunde: uit de anorganische 
scheikunde de metalen, voor zoover deze niet 
bij andere hoofdstukken der scheikunde ter 
sprake komen, en voorts de technische be
reidingswijze van lichte metalen, ijzer, am
moniak, soda, zwavelzuur, watergas, licht
gas , aardolieproducten, zeep en suiker. 

Voor de natuurlijke historie: het genoemde 
onder 3°. en 5°. van het eindexamenprogram
ma. 

Voor de staathuishoudkunde: beginselen 
der waarde- en prijsleer. 

Voor de aardrijkskunde: de natuurkundige 
aardrijkskunde, behalve voor zoover de ken
nis daarvan noodzakelijk is bij de behande
ling van Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Suriname en Cura~ao. Hoofdstukken uit de 
algemeene land- en volkenkunde. 

Voor de geschiedenis: de vaderlandsche ge
schiedenis van 1789 tot 1813 en de algemeene 
geschiedenis van 1789 tot 1848. 

Artikel 2. 
De in artikel 1 genoemde onderwerpen, 

waarover niet zal worden gevraagd, vervallen 
voor den cursus 1941-1942 uit het algemeen 
leerplan voor de vijfde klasse der openbare 
hoogereburgerscholen A en B. 

's-Gravenhage, 17 December 1941. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement v. Opvoeding, 
W etenschap en Cultuurbescherming, 

]. VAN DAM. 

(Stet. no. 251) 
17 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Financien, houdende verlenging van 
enkele termijnen, geregeld in en krach
tens de Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, n°. 259). 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. (1) In afwijking van het bepaalde 
in artikel 16 van de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) wordt de dienst der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1940 
afgesloten op 30 Juni 1942. 

(2) In afwijking van het bepaalde in 
artikel 86 van de Comptabiliteitsw et (Staats
blad 1927, n°. 259) wordt de rekening van 
uitgaven betreffende de Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1940 v66r 1 October 1942 
aan den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien toegezonden. 

(3) De algemeene rekening van alle Rijks
ontvangsten en -uitgaven voor het dienstjaar 
1940 wordt, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 86 van de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) v66r I December 1942 
aan de Algemeene Rekenkamer ter goedkeu
ring toegezonden. 

(4) In afwijking van het bepaalde aan het 
slot van artikel I van het Koninklijk besluit 
van 7 November 1928 (Staatsb/ad n°. 413) 
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moet voor de uitgaven ten laste van de R ijks
begrooting voor het dienstjaar 1940, waar
voor opdrachten tot betaling worden afge
geven in de maanden Mei en Juni 1942, de 
verevening in elk geval worden aangevraagd 
uiterlijk 30 Juni 1942. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 December 1941. 
De waarnemend S ecretaris-Generaal 
v. h. Departement van Financiiin, 

M. ROST VAN TONNlNGEN. 

(Stet. no. 247) 
18 December 1941. WINKELSLUITINGS

WET 1930, N°. 62147 J .A., Directie van 
Handel en Nijverheid. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ; 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/1940, gelet op de Winkelsluitingswet 
1930, Staatsblad n°. 460, en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied; 

Hee ft goedgevonden t e bepalen : 
Art . 1. In het eerste lid van artikel I der 

Winkelsluitingswet 1930, Staatsb/ad n°. 460, 
wordt in plaats van ,,een kappers- of bar
biersonderneming" gelezen : ,,de onderne
ming van een kapper of barbier of van een 
photograaf" . 

2. In artikel 6 der Winkelsluitingswef 
1930, Staatsblad n°. 460, worden de navol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In den eersten volzin van het eerste lid 
vervallen de komma na ,,winkels" , alsmede 
de daarop volgende woorden: ,,of open of 
besloten ruimten, waar pleegt te worden ge
werkt in een kappers- of barbiersonderne
ning, al dan niet alleen voor zoover betreft 
het verrichten van kappers- of barbierswerk
zaamheden, " . 

b. Na het eerste lid wordt een nieuw 
tweede lid ingelascht, luidende als volgt : 

,,2. Met betrekking tot open of besloten 
ruimten, waar pleegt te worden gewerkt in 
de onderneming van een kapper of barbier 
of van een photograaf, kan bij toepassing van 
het vorig lid worden bepaald, dat de sluiting 
slechts zal betreffen het verrichten van kap
pers- en barbiers-, onderscheidenlijk van 
photografische werkzaamheden." . 

c. H et huidige tweede lid wordt lid 3; 
daarin ~ordt in plaats van; ,,vorig'' gelezen: 
,,eerste . 

d. Het huidige derde lid wordt lid 4. 
3. I. Dit besluit wordt in de Nederlandsche 

Staatscourant bekendgemaakt. 
2. Het treedt in werking met ingang van 

22 December 1941. 
's-Gravenhage, 18 December 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H. M. HIRSCHFELD. 
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(Stet. no. 247) 
18 December 1941. TEKST van bet Winkel· 

sluitingsbesluit 1941, N°. 61066 J.A., 
Directie van Handel en Nijverbeid, 
zooals dit tbans luidt na de daarin aan
gebracbte wijzigingen. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Handel , Nijverbeid en Scbeep
vaart; 

Gelet op de Winkelsluitingswet 1930, 
Staatsblad n°. 460, op grond van § 1 van de 
Verordening N°. 23/ 1940 en in overeenstem
ming met de §§ 2 en 3 van de Verordening 
N°. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette N ederlandscbe ge bied ; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art . 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt verstaan onder: 
wet: de Winkelsluitingswet l 930, Staats

blad no. 460, zooals deze is gewijzigd bij de 
wet van 27 Juli 1934, Staatsblad n°. 450, en 
bij bet besluit van den Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Handel, Nijver
beid en Scbeepvaart van 18 December 1941, 
no. 62147 J.A., Directie van Handel en Nij
verbeid; 

winkel en winkelbuis: datgene, wat artikel 
1 der wet daaronder verstaat; 

Secretaris-Generaal, de Secretaris-Generaal 
van bet Departement van Handel, Nijverbeid 
en Scbeepvaart. 

2. 1. Met afwijking van bet bepaalde in de 
artikelen 2, onder b en c, 4, tweede en derde 
lid, en 8, eerste lid, onder b en c, der wet is 
bet verboden een winkel voor bet publiek 
geopend te bebben en op of aan voor bet 
openbaar verkeer openstaande land- en 
waterwegen te venten, te verkoopen en te 
koop aan te bieden: 

A . gedurende bet tijdvak van 1 October 
tot 1 April: 

a. op de eerste vijf werkdagen der week 
v66r 5 uur des voormiddags en na 6 uur des 
namiddags; 

b. Op Zaterdag v66r 5 uur des voormid
dags en na 7 uur des namiddags; 

B. gedurende bet tijdvak van l April tot 
1 October: 

a. op de eerste vijf werkdagen der week, 
v66r 5 uur des voormiddags en na 7 uur des 
namiddags; 

b. op Zaterdag v66r 5 uur des voormiddags 
en na 8 uur des namiddags. 

2. Met afwijking van bet bepaalde in bet 
vorig lid mogen open of besloten ruimten, 
waar pleegt te worden gewerkt in de onder
neming van een kapper of barbier of van een 
pbotograaf, op werkdagen, voor zoover mo
gelijk, nog tot 8 uur des namiddags voor bet 
publiek geopend zijn, docb uitsluitend voor 
bet verricbten van kappers- en barbiers-, 
onderscheidenlijk van photografische werk
zaambeden. 

3. 1 . Met afwijking van bet bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, onder a en b, der wet 
vindt de bepaling van artikel 2, onder a, der 
wet geen toepassing ten aanzien van: 

a. winkels, waar uitsluitend of in boofd
zaak een of meer der navolgende waren: 
brood, banket, suikerwerk, cbocolade, al dan 
niet te zamen met consumptie-ijs, ten ver
koop in voorraad zijn, op 1 Januari, 24, 26 
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en 31 December van 8 uur des voormiddags 
tot 6 uur des namiddags, docb uitsluitend 
voor den verkoop van deze waren; 

b. winkels, waar uitsluitend of in boofd
zaak bloemen en planten ten verkoop in voor
raad zijn, op l Januari, l en 2 November, 
24, 20 en 31 December van 8 uur des voor
middags tot 6 uur des namiddags en op 14 en 
15 Augustus van 8 uur des voormiddags tot 
7 uur des namiddags, docb uitsluitend voor 
den verkoop van deze waren. 

2. Met afwijking van bet daaromtrent in 
bet eerste lid, onder d, van artikel 4 der wet 
bepaalde mogen de in die wetsbepaling be
doelde uren van openstelling uitsluitend lig
gen : 

a. gedurende bet tijdvak van I October tot 
l April tusscben 8 uur des voormiddags en 
6 uur des namiddags; 

b. gedurende bet tijdvak van 1 April tot 
1 October tusscben 8 uur des voormiddags 
en 7 uur des namiddags. 

4. 1. Op bet tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit van kracbt zijnde, van bet 
bepaalde in de artikelen 2, onder b en c, 4, 
tweede en derde lid , en 8, eerste lid, onder b 
en c, der wet afwijkende regelingen, vastge
steld op grond van bet bepaalde in bet eerste 
of bet derde lid van artikel 9 der wet, blijven 
van kracht; zij worden geacht te zijn vastge
steld met afwijking van bet bepaalde in 
artikel 2 van dit besluit . 

2. Op bet tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit van kracht zijnde, van bet 
bepaalde in a rtikel 4, eerste lid, onder a en b, 
onderscheidenlijk onder d, der wet afwijkende 
regelingen, vastgeste!d op grond van bet be
paalde in bet eerste lid van artikel 9 der wet, 
blijven van kracbt; zij worden geacht te zijn 
vastgesteld, onderscheidenlijk mede te zijn 
vastgesteld, met afwijking van bet bepaalde 
in artikel 3 van dit besluit . 

5. r. De bepalingen van dit besluit zijn 
niet van toepassing ten aanzien van verkoop
automaten. 

2. Het bepaalde in artikel 2 is niet van 
toepassing ten aanzien van: 

a. Rijkskantoren ; 
b. apotheken, voor zoover betreft den 

verkoop en de aflevering van genees-, heel
en verbandmiddelen en heelkundige instru
menten; 

c. koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in boofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad 
zijn , voor zoover betreft den verkoop van 
spijzen of d ranken voor verbruik ter plaatse; 

d. winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak consumptie-ijs en voor den verkoop 
daarvan benoodigde hulpmiddelen ten ver
koop in voorraad zijn, voor zoover betreft 
den verkoop en de aflevering van consump
tie-ijs en voor den verkoop daarvan benoodig
de hulpmiddelen; 

c. winkels, waar brandstof of smeermid
delen voor of onderdeelen van voer- en vaar
tuigen en rijwielen ten verkoop in voorraad 
plegen te zijn, voor zoover betreft den ver
koop en de aflevering van brandstof en 
smeermiddelen voor en van onderdeelen voor 
spoedeischende herstellingen aan voer- en 
vaartuigen en rijwielen; 
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f. winkels, waar dag- of weekbladen ten 
verkoop in voorraacl plegen te zijn, voor zoo
ver betreft den verkoop van dag- en week
bladen; 

g. winkels, waar ruw ijs ten verkoop in 
voorraad pleegt te zijn, voor zoover betreft 
den verkoop en de aflevering van ruw ijs; 

h. winkels, waar voorwerpen of stoffen 
ten behoeve van binnenkomende, doorgaande 
of uitgaande schepen ten verkoop in voor
raad plegen te .zijn, voor zoover betreft den 
verkoop en de aflevering van deze voorwer
pen en stoffen; 

i. winkels, waar rouwkleeding pleegt te 
worcien verkocht, voor zoover betreft den 
verkoop en de aflevering van rouwkleeding; 

j , hotels, voor zoover betreft leveringen 
aan logeergasten; 

k. openbare middelen van vervoer en 
restaurants in stations, voor zoover betreft 
leveringen aan reizigers. 

3 , Het bepaalde in artikel 2 is mede niet 
van toepassing ten aanzien van het venten 
met en het verkoopen en het te koop aan
biecien van: 

a. consumptie-ijs en voor den verkoop 
daarvan benoodigde hulpmiddelen op of aan 
voor het openbaar verkeer openstaande land
en waterwegen; 

b. dag- en weekbladen op of aan voor het 
openbaar verkeer openstaande land- en 
waterwegen; . 

c. voorwerpen en stoffen ten behoeve van 
binnenkomende, doorgaande of uitgaande 
schepen cip of aan voor het openbaar verkeer 
openstaande waterwegen. 

6. Het bepaaJde in het eerste en het derde 
lid van artikel 7 der wet is van toepassing; 
het bepaalde in het tweede lid van genoemd 
wetsartikel vindt overeenkomstige toepas
sing, 

7. 1. Indien, ter beoordeeling van den 
burgemeester, in een gemeente zich bijzonde
re omstandigheden voordoen, welke afwij
kingen van het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 6 gewenscht maken, kunnen deze afwij
kingen door den burgemeester ender _goed
keuring van den se•cretaris-Generaal worden 
vastg, steld. 

2. De in het vorig lid bedoelde plaatselijke 
verordeningen warden afgekondigd op de 
wijze , bedoeld in artikel 203 der Gemeente
wet. 

3. De burgemeester is bevoegd om ten 
hoogste 2I werkdagen in het jaar aan te 
wijzen, waarop het bepaalde in artikel 2 niet 
zal gelden of waarvoor desgewenscht een 
andere regeling dan in dat artikel aangegeven 
kan worden vastgesteld; in mindering van 
d it aantal wordt gebracht het aantal dagen, 
waarvoor toepassing is gegeven aan het be
paalde in het derde lid van artikel 9 der wet. 

4. De burgemeester is bevoegd om een al 
dan niet voorwaardelijke, algemeen geldende 
ontheffing te ver!eenen van het bepaalde in 
de artikelen 2 en 3 voor plotseling opkomende 
bijzondere omstandigheden en voorts, voor 
een door hem te bepalen tijdvak, ten aanzien 
van alle winkels op een tentoonstelling, 
fancy-fair of andere soortgelijke inrichtingen 
van tijdelijken aard en ten aanzien van win
kels, waarin een veiling wordt gehouden. 
Van die ontheffing wordt door- den burge-
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meester openbare kennisgeving gedaan. 
8. I. De Secretaris-Generaal is bevoegd, 

op grond van bijzondere omstandigheden 
van kortstondigen aard, bij algemeene be
schikking de burgemeesters van alle gemeen
ten of van alle gemeenten in een bepaald in 
die besc~ikking aan te du!den dee! des Rijks 
te machttgen, een al dan met voorwaardelijke 
ontheffing te verleenen van het bepaalde in 
de artikelen 2 of 3. 

2. Een beschikking, ais in het vorig lid 
bedoeld, wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

9. I. De Secretaris-Generaal is bevoegd te 
bepalen, dat door hem·aan te wijzen groepen 
van winkels op werkdagen gedurende door 
hem vast te stellen tijdvakken, liggende bin
nen de in_ artikel 2 genoemde tijdstippen, voor 
het publtek geopend zullen moeten zijn. 

2. Regelingen, vastgesteld op grond van 
het bepaalde in het vorig lid, zijn van kracht, 
onverminderd het bepaalde bij en krachtens 
de artikelen 6 en 9 der wet en 7 van dit be
sluit. 

3. Zij zijn voorts niet van toepassing : 
a. op Goeden Vrijciag, Tweeden Paasch

dag, Hemelvaartsdag, Tweeden Pinksterdag, 
Eersten Kerstdag, Tweeden Kerstdag en 
N ieuwjaarsdag; 

b. gedurende ten hoogste tweemaal zes 
achtereenvolgende werkdagen per kalender
jaar, in verband met vacantie van het hoofd 
of den bestuurder van den winkel of van het 
daarin werkzame personeel, voor zoover van 
die dagen door het hoofd of door den bestuur
der mededee!ing is gedaan aan den burge
meester. 

4. De burgemeester is bevoegd van het be
paalde krachtens het eerste lid een al dan 
niet voorwaardelijke ontheffing te verleenen : 

a. ender goedkeuring van den Secretaris
Generaal, voor alle winkels, behoorende tot 
een door hem aan te wijzen groep, op grond 
van bijzondere omstandigheden; 

b. voor afzonderlijke winkels, in bijzondere 
gevallen van kortstondigen aard en in geval
len, waarin naar het oordeel van den burge
meester de naleving van het krachtens het 
eerste lid vastgestelde gebod bijzondere be
zwaren voor den winkelier zou medebrengen ; 

c. voor afzonderlijke winkels, op grond van 
bijzondere bezwaren in verband met de nale
ving der verduisteringsvoorschriften, voor 
de dagen, waarop het tijdstip van zonsonder
gang v66r 6.15 uur des namiddags valt en 
we! voor het tijdvak, hetwelk aanvangt vijf
tien minuten v66r bedoeld tijdstip , voor zoo
ver dit tijdvak valt v66r 6 uur des namiddags. 

5, Aan het hoofd of den bestuurder van 
een winkel, die tot een kerkgenootschap be
hoort, dat bepaalde dagen als kerkelijken 
feestdag of als rustdag aanmerkt, verleent de 
burgemeester op zijn verzoek ontheffing van 
het bepaalde krachtens het eerste lid, voor 
zoover bedoelde dagen betreft. 

6. Van de in het vierde lid, ender a, be
doelde ontheffing wordt door den burge
meester openbare kennisgeving gedaan. 

7. Een beschikking, als in het eerste lid 
bedoeld, wordt in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

10. I. Overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens dit besluit, of van een voorwaarde, 
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verbonden aan een ingevolge het bepaalde 
in het vierde lid van artikel 7, in het eerste 
lid van artikel 8 of in het vierde lid van 
artikel 9 verleende ontheffing, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes dagen of 
geldboete van ten hoogste vijf en twintig 
gulden. 

2. Aansprakelijk voor de naleving der bij 
of ingevolge dit besluit gegeven voorschriften, 
voor zoover deze op winkels betrekking heb
ben, is het hoofd of de bestuurder van den 
winkel of degene, die hem geregeld als zoo
danig vervangt. 

3. De bij dit besluit strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

11. Met het opsporen van de overtredingen 
van dit besluit zijn belast de personen, be
doeld in het eerste lid van artikel 12 der 
wet. Het bepaalde in het tweede en het derde 
lid van genoemd wetsartikel is van toepassing 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van: Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

's-Gravenhage, 18 December 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H. M. HIRSCH FELD . 

(Stet. no. 23) 
18 December 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien tot opheffing van 
het Leeningfonds 1940 en tot wijziging 
van de wet van 26 April 1940 (Staatsblad 
n°. 404). 

Op grond van § 1 der verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Het fonds , ingesteld bij artikel l 
van de wet van 4 April 1940 (Staatsblad n°. 
403), wordt met ingang van 1 Januari 1942 
opgeheven. De wet van 4 April 1940 (Staats
blad n°. 403) en de §§ 1 en 2 van het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financien van 22 Januari 1941, 
n°. 158, (afgekondigd in de Nederlandsche 
Staatscourant van 3 Februari 1941, n°. 102) 
blijven toepassing vinden voor de afwikke
ling van de begrootingen en de rekeningen 
van het Leeningfonds 1940 over de v66r l 
Januari 1942 aangevangen dienstjaren. 

2. Het saldo van de rekening van het 
Leeningfonds 1940 over het dienstjaar 1941 
wordt, voor den gewonen dienst en den 
kapitaaldienst afzonderlijk, overgebracht 
naar Hoofdstuk VII B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1942. 

3. In het intitule van de wet van 26 April 
1940 (Staatsblad n°. 404) warden de woorden: 
,,tot aanwijzing van heffingen ten · behoeve 
van het Leeningfonds 1940" vervangen door 
de woorden: ,,tot versterking van 's Rijks 
middelen" . 
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4. Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 December 1941 . 
De waarnemend Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stet. no. 248) 
18 December 1941 . BESLUIT van cien Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken tot wijziging van het 
Werkloosheidsbesluit 1917. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Art. 1. Het eerste lid van artikel 7 van het 
Werkloosheidsbesluit 1917 wordt gelezen als 
volgt: . 

1. Het recht op subsidie kan door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken warden ingetrokken, in
dien blijkt, dat: 

a. wordt gehandeld in strijd met de bepa
lingen, vervat hetzij in het reglement der 
werkloozenkas, hetzij in dit besluit of in de t e 
zijner uitvoering gegeven voorschriften of 
genomen beslissingen; 

b. de door het bestuur der vereeniging uit
geoefende cont role onvoldoende is ; 

c. het ledental der werkloozenkas tot be
neden 25 is gedaald; 

d. de vereeniging niet is aangesloten bij 
een door genoemden Secretaris-Generaal er
kende vakcentrale . 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. · 

De afkondiging van dit besluit zal in de 
Neder/andsche Staatscourant plaats vinden. 

's-Gravenhage, 18 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
v. h. Departement v. Sociale Zaken, 

VERWEY. 

(Stet. no. 248) 
18 December 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien tot invoering van 
den zinken stuiver. 

Op grond van § 1 van de Verordening No. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In de Muntwet 1901 (Staatsblad 
n°. 132), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308). worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel 2, onder II , wordt aangevuld als 
volgt : 

d. in zink : 
de stuiver of het vijf-centstuk. 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
Niemand is verplicht zilveren pasmunt tot 

een hooger bedrag dan van tien gulden, 
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stuivers tot een hooger bedrag dan van een 
gulden of bronzen pasmunt tot een hooger 
bedrag dan van vijf en twintig cent aan te 
nemen. 

Artikel 6. In de tabel wordt tusschen 
,,nikkel" en .,brons" het volgende ingevoegd: 

N rs: 5· 
;,; s:: ::s 
"' .... en 
(') 0 
n, 0 
::s .., .... .... 

~ 

I .::~ ;,; .-.. 
c;) 1 n, 
:,-.., ~ s:: .... 

I a· n, 

.... 
n, 

w ~ 

°' E:~ 
0 ;,;.-.. c;) 

1 n, 

--- ~ 
en :,- n,. .., ;:;· co B , s:: :,-;,;g_ ::s a· .... 
;,; n, 0 .... g a. 'O n, 

~p) g~~:~· rs: .., ::;--i:: 0..., 5: :,-oP.3n>~ p. 
o ::s g a ::s ::s ; ie: cn- < M' 

n,::So.c-"'3 ..:: : 
p c,q ~ 7 ::1 ~ ::s 

Ingevoegd wordt een nieuw artikel 10bis , 
luidende als volgt: 

De beeldenaar van den zinken stuiver is: 
op de voorzijde in een vierkant het zonne

symbool en de Saksische paarctenkoppen, 
waaronder oµ een band ., Nederland" ; 

op de keerzijde de waarde-aanduiding 5 c 
op gearceero, veld, ter weerszijden golven en 
korenaren, benevens het jaartal en het munt
teeken. 

De stukken hebben den vorm van een 
vierkant; de hoekpunten zijn afgerond . 

2. In het Koninklijk besluit van 23 Sep
tember 1909 (Staatsblad n°. 318) , houdende 
regeling van de inrichting van den dienst van 
's Rijks Munt, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 14 September 1935 
(Staatsblad n°. 573), worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

Artikel 43, onder 1: achter het woord ,,nik
kelen" worclt ingevoegd,. , zinken" . . 

Toegevoega wordt onder 4: 
c. bij zinken munt 4 stukken of naar ver

houding zooveel s.ukken meer per opbrengst 
als noodig is om ten minste 500 stukken van 
de geheele aanmunting te verkrijgen. 

Artikel 52, lid 1 : tusschen de woorden 
,,muntnikkel" en ,,muntbrons" wordt inge
voegd: ,,zink," ; 

achter het. woor,1 ,,nikkelen" wordt inge
voegd : .. , zmken . 

3. In het Koninklijk besluit van 19 Maart 
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1910 (Staatsblad n°. 88), tot uitvoering van 
artikel 12, 2de lid, der wet van 28 Mei 1901 
(Staatsblad n°. 130), houdende bepalingen 
omtrent het toezicht en de zorg voor de zaken 
der Munt, wordt aan artikel 1, 1ste lid, toege
voegd : 

c. bij zinken munt 4 stukken of naar ver
houding zooveel stukken meer per opbrengst 
als noodig is om ten minste 500 stukken van 
de geheele aanmunting te verkrijgen. 

4. In het Koninklijk besluit van 7 Mei 
1925 (Staatsblad n°. II2) , houdende aanwij
zing der kantoren, waar de pasmunt tegen 
rijksdaalders, guldens en halve guldens kan 
worden ingewisseld, wordt de volgende wij
ziging aangebracht : 

Artikel I. Het woord ,,en" achter .,bron
zen " wordt vervangen door een komma en 
achter het woord ,,nikkelen" worden toege
voegd de woorden ,,en zinken" . 

5. Dit besluit treedt in werking op den dag 
van afkondiging in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 18 December 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
v. h. Departement van Financien , 

M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stet. no. 75) 

19 December 1941. NEGENDE BESCHIK
KING ter uitvoering van de achtste 
Verordening N°. 152/ 1941 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bij 
zondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied (aanpassing van wet
telijke voorschriften, welker uitvoering 
hetzij uitsluitend, hetzij in eerste 
instantie aan het Departement van 
Financien is opgedragen) . 

Op grond van artikel 31 van de achtste 
Verordening van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, hierna te noemen de Ver
ordening, en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening N°. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Met betrekking tot de toepassing 
van de wettelijke voorschriften, welker uit
voering hetzij uitsluitend, hetzij in eerste 
instantie aan het Departement van Financien 
is of zal worden opgedragen, gelden de hierna 
volgende bepalingen. 

2. Het bepaalde in de artikelen 2, 4 en 25 
en 29, derde lid, van de eerste beschikking 
en 2, 4 en 22 van de tweede beschikking 
(Nederlandsche Staatscourant van 19 Augus
tus 1941, n°. 160) ter uitvoering van de 
Verordening is mede van toepassing voor 
zoover in de hierna volgende bepalingen niet 
anders wordt bepaald. 

K. 2663 
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AFDEELING II. 
Wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 

n°. 388) (wet houdende herziening 
van de Financieele Verhouding tus
schen Rijk en gemeenten) en Kon. 
besluit van 18 April 1935 (Staats
blad n°. 192). (Financieele-Verhou-

dingsbesluit .) 
3. Te beginnen met het rekeningsjaar 

1941 zullen de gegevens voor de vaststelling 
van den uitga.venfactor ten behoeve van de 
berekening der formule-uitkeering moeten 
worden ontleend aan de afgesloten, of, voor 
zoover nog niet afgesloten, door den burge
meester, op grond van het bepaalde in 
artikel 18 van de eerste beschikking ter uit
voering van de Verordening, aan het toe
zichthoudend orgaan overgelegde rekening. 

4. (1) De bevoegdheid, aan den Commis
saris der provincie toegekend in artikel 24 
van het Financieele-Verhoudingsbesluit, 
blijft buiten toepassing. 

(2) Het besluit van den Commissaris der 
provincie tot vaststelling van het quotient, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 16 van 
het Financieele-Verhoudingsbesluit, kan door 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien, de Rijkscommissie van advies 
voor de gemeentefinancien gehoord, worden 
vernietigd bij een met redenen omkleed be
sluit, waarbij het quotient, voor zooveel noo
dig tevens opnieuw wordt vastgesteld . 

(3) Van dit besluit wordt mededeeling ge
daan aan den Commissaris der provincie en 
aan den burgemeester der gemeente, welke 
het aangaat. 

5. (1) lnzending van opgaven, welke het 
gemeentebestuur ingevolge het Financieele
Verhoudingsbesluit moet doen aan Gedepu
teerde Staten, geschiedt, voor wat de ge
meenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage betreft , aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

(2) Met betrekking tot de in het vorige lid 
genoemde gemeenten treedt bij de toepassing 
van de artikelen 22 en 23 van het Financieele
Verhoudingsbesluit voor de rekeningsjaren, 
aan 1941 voorafgaande, de Commissaris der 
provincie, en voor 1941 en volgende reke
ningsjaren de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken in 
de plaats van Gedeputeerde Staten. 

(3) Het vierde lid van artikel 23 van het 
Financieele-Verhoudingsbesluit blijft, te be
ginnen met het rekeningsjaar 1941, ten aan
zien van de in het eerste lid genoemde ge
meenten buiten toepassing. 

(4) Mededeelingen, welke ingevolge de be
palingen van het Financieele-Verhoudings
besluit aan Gedeputeerde Staten moeten 
worden gedaan, geschieden, 'voor wat de in 
het eerste lid bedoelde gemeenten betreft , 
voor zoover zij niet van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken uitgaan, aan dezen en blijven 
overigens achterwege. 

6. (1) Indien de burgemeester van de ge
m eenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage een opgaaf niet binnen ·den gestelden 
termijn heeft ingezonden, blijft ten aanzien 

L. & S. 1941 

1941 

van opgaven betreffende de jaren 1941 en 
volgende, artikel 2, derde lid, van het Finan
_cieele-Verhoudingsbesluit buiten toepassing 
en geschiedt de samenstelling van die opgaaf 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken. 

(2) Het recht van beroep vervalt, indien 
en voor zoover het bepaalde in het vorige lid 
toepassing heeft gevonden. 

AFDEELING Ill. 

Wet van 22 December 1933 (Staats
blad n°. 715) (wet tot steun aan 
noodlijdende gemeenten) en Konink
lijk besluit van 27 Juli 1934 (Staats
blad n°. 445) (uitvoeringsbesluit van 

deze wet). 

7. (1) Met betrekking tot de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 
blijven de bepalingen van de wet tot steun 
aan noodlijdende gemeenten . alsmede die 
van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1934 
(Staatsblad n°. 445) , voor zoover deze overleg 
met het College van Gedeputeerde Staten 
voorschrijven, buiten toepassing. 

(2) Inzending van de opgaaf, als bedoeld 
in artikel 8 van het Koninklijk besluit van 
27 Juli 1934 (Staatsblad n°. 445), geschiedt 
door den burgemeester der in het vorige lid 
genoemde gemeenten rechtstreeks aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. 

(3) Artikel 11 van het Koninklijk besluit 
van 27 Juli 1934 (Staatsblad n°. 445) blijft 
met betrekking tot de in het eerste lid ge
noemde gemeenten buiten toepassing. 

AFDEELING IV. 

Wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad 
n°. 76) (wet houdende voorzieningen 
ter zake van gemeentelijke kosten 

van werkloosheidszorg). 

8. Het overleg met Gedeputeerde Staten, 
voorgeschreven in artikel 5, vijfde lid , van de 
Wet, houdende voorzieningen ter zake van 
gemeentelijke kosten van werkloosheidszorg, 
blijft met betrekking tot de gemeenten Am
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage ach
terwege. 

Slotbepaling. 

9. Deze beschikking, welke in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst, 
wordt geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van I September 1941. 

's-Gravenhage, 19 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal v. h. 

Departement van Financien, 
M. ROST VAN TONNINGEN. 

(Stet. no. 249) 
20 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, n°. 42833 
B.B. (Bureau Staats- en Administratief 
Recht) , betreffende wijziging van de 
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grens tusschen de gemeenten Meppel, 
Havelte en Ruinerwold. 1 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
79/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal _ik: 

Art. t. Met ingang van 1 Januan 1942 
wordt de grens tusschen de gemeenten 
Meppel Havelte en Ruinerwold zoodanig ge
wijzigd,' dat de nieuwe grens zal komen te 
Jo open als volgt: 

beginnende-bij het punt, waar het no~:d
westelijk verlengde va11 de noordoostehJke 
grens van de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Havelte, sectie K, nos. 17 en 160, de 
bestaande grens tusschen de gemeenten 
Havelte en Nijeveen snijdt, welk punt op on
geveer 95 m ten ~~idwesten v~n de as van de 
spoorlijn Steenwi;k-Meppel !S gelegen, ge
meten in de bestaande grenshJn tusschen de 
gemeenten Havelte en Nijev_een, wordt de 
nieuwe grens gevormd door d1t verlengde, de 
grens tusschen de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Havelte, sectie K, nos. 160, 
17, 16, 18, 19, 20, 2I, 22: 23, 205, 224, 223, 
2 II, 37, 38 en 39 eenerz1jds en het percee_l, 
kadastraal bekend gemeente Havelte, seche 
K, no. 260·, anderzijds, tot het snijpunt van 
het zuidwestelijk verlengde van de kadastrale 
zuid-grens van het perceel, kadastraal be
kend gemeente Havelte, sectie K, n°. 72. De 
nieuwe grens wordt vervo!gens gevormd door 
dit vedengde en door voormelde zuidgrens 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Havelte, sectie K , n°. 72, tot het zuidoostelijke 
hoekpunt van dit perceel. Vanaf dit P1;1_nt 
wordt de nieuwe grens gevormd door de hJn, 
welke dit punt verbindt met het zuidweste
lijke hoekpunt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Havelte, sectie K, n°. 83 , 
van waar de bestaande grens tusschen de ge
meenten Havelte en Ruinerwold wordt ge
volgd tot de snijding met het noordelijke 
verlengde van de oostelijke grens van. het 
perceel, kadastraal bekend gem~ente Ruiner
wold, sectie E , n°. 66. Van af d1t_ punt wordt 
de nieuwe grens gevormd door d1t verlengde, 
door de kadastrale grens van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Ruinerwold, 
sectie E, n°. 66, eenerzijds en die van d_e 
perceelen, kadastraal bekend gem,eente ~ui
nerwold, sectie E, nos. 67 en 68, _anderz•i~s, 
de verbindingslijn tusschen het ZU!doostehJke 
hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Ruinerwold, sectie E, n°. 66, en het 
noordoostelijke hoekpunt van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Ruinerwold, 
sectie E, no. 782, de kadastrale grens tusschen 
de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Ruinerwold, sectie E, nos. 782 en 783, eener
zijds en de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Ruinerwold, sectie E, nos. 78r, 780 
en 779, anderzijds en het verlengde van_ deze 
grens in zuidelijke richting tot __ het m.idden 
van de rivier de Wold A, waar ZIJ de bestaan
de grens tusschen de gemeenten Meppel en 
Ruinerwold ontmoet. 

2. r. De machten en ambtenaren van de 
gemeente Meppel oefenen, te rekenen van den 

1 Een toelichtende kaart is tegen betaling 
van de kosten te verkrijgen bij 9e Algemeene 
Landsdrukkerij. 
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datum der grenswijziging, hun bevoegdheden 
uit in de overgaande gebieden. .. . . 

2. De bij den ing<l:ng dezer grensw1iz1~mg 
in de overgaande geb1eden geldende beslu1ten 
behoudeh rechtskracht, totdat door het be
voegd gezag der gemeente Meppel anders ~al 
zijn bepaald . Dat gezag neemt voor het m
voeren, afschaffen of wijzigei:i van besluiten, 
welke gelden of zullen gelden m de overgaan
de gebieden, binnen twee ~'.1-r:e~ na den dat1:1m 
van ingang dezer grensw11z1gmg de nood1ge 
besluiten . 

Zoo dikwijls voor het afschaffen of inv?e
ren van gemeentelijke besluiten goedkeunng 
van hooger gezag bij kracht van ~et ~ebben
de bepalingen is voorgeschreven, 1s die goed
keuring mede vereischt voor het afschaffen, 
invoeren of van toepassing verklaren van 
gemeentelijke besluiten in de overgaande 
gebieden. . 

3. De bevoegdheid tot het heffen en mvor
deren van gemeentelijke belastingen, b~trek
king hebbende op de overgaande geb1eden, 
over een belastingjaar, dat v66r den ingang 
dezer grenswijziging is aangevangen, blijft 
voorbehouden aan de machten en ambtena
ren die daarvoor zijn aangewezen in de ge
me~nte, waarvan het gebied is afgE:,scbeiden . 

4. De jaarwedden van den burgemeester, 
den secretaris den ontvanger en de ambtena
ren van den b~rgerlijken stand der gewijzigde 
gemeenten worden zoo noodig opnieuw vast
gesteld d oor den Commissaris der provincie 
Drenthe, overeenkomstig de ter zake in deze 
provincie geldende regelen. . 

3. r. Met afwijking van bet bepaalde m 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en . in 
artikel II, derde lid, van de Eerste besch1k
king ter uitvoering van de Verordening N°. 
r52/r94r geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
bet aantal inwoners door bet Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verscbenen, in 
de gewijzigde gemeenten het getal inwoners, 
dat op r Januari r942 volgens de bevolkings
registers der betreffende gem,eenten aanwezig 
is, zooals d it door den Commissaris der pro
vincie Drenthe, de betreffende burgemeesters 
geboord , wordt vastgesteld. . 

2 . Met afwijking van bet bepaalde m 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet war
den de inwoners van het naar een andere ge
meente overgaande gebied, die gedurende de 
laatste twaalf maanden in dit gebied geves
tigd zijn, zoomede zij, die in den loop der 
Jaatste twaalf maanden van bet overgaande 
gebied naar de gemeente, waaraan het wordt 
toegevoegd, of omgekeerd, zijn vertrokken, 
van af d,en datum van den overgang als inge
zetenen van die gemeente beschouwd. 

4. r. Voor de vaststelling en verreke~ing 
van de garantieuitkeering, bedoeld in arhkel 
II der wet van 4 Maart 1935, Staatsblad 
No. 74, over bet uitkeeringstijdvak r94r/ 
1942, wordt deze b~schikking geacb~ in Wer
king te treden met mgang van 1 Mei I?42 . . 

2 De met toepassing van het vonge lid 
voo~ de gemeenten Havelte en Ruinerwold 
vast te stellen uitkeering wordt berekend per 
inwoner van elk dezer gemeenten op 3r De
cember r94r. 

3. Voor elken inwoner, die op 3r Decem-
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ber 1941 gevestigd is in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de gemeente 
Hauelte of Ruinerwold overgaat naar de ge
meente Meppel, keert de gemeente Hauelte, 
onderscheidenlijk de gemeente Ruinerwold 
aan die gemeente uit een bedrag, gelijk aan 
vier twaalfde gedeelten van het ingevolge 
het tweede lid berekende bed rag per inwoner. 

5. r. De vaststelling van de uitkeering, 
krachtens artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Meppel, 
Hauelte en Ruinerwold, voor de uitkeerings
tijdvakken, welke op het uitkeeringstijdvak 
r Mei 1941 tot en met 31 December 1941 
volgen, geschiedt met inachtneming van de 
dan geldende wettelijke bepalingen en voor 
zooveel noodig van de bepalingen van dit 
artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit, wordt, voor zoover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
voor I Januari 1942, bepaald, also£ deze be
schikking met den aanvang van het boekings
tijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoelc'.i in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit , worden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede Ed van dit artikel, het 
aantal inwoners op r Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt , gesteld op het werkelijk 
aantal inwoners op dien datum, vermeerderd 
of verminderd rnet het aantal inwoners, 
waarmede ingevolge deze beschikklng de 
aantallen inwoners der gemeenten Meppel, 
Hauelte en Ruinerwold onderscheidenlijk zijn 
toegenomen of afgenomen. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel r6, tweede lid, van het 
Financieele Verhoudingsbesluit , voor de ge
meente Meppel voor de rekeningsjaren, die 
aan r Januari 1942 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeentP gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel IS van 
dat besluit , vermeerderd met een gedeelte 
van de overeenkomstige bedragen van de ge
meenten Hauelte en Ruinerwold. Deze ge
deelten worden verkregen door vermenig
vuldiging van !aatstbedoelde bedragen met 
een breuk, waarvan de noemer voorstelt het 
aantal inwoners, onderscheidenlijk der ge
meente Hauelte en der gemeente Ruinerwold 
op 31 December 1941 , en de teller het aantal 
inwoners, dat bij de grenswijziging van elk 
dezer gemeenten naar de gemeente Meppel 
is overgegaan. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag der 
ten laste van de gemeente Meppel blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel 15 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit, wordt bere-

1941: 

kend per inworier dier gemeente op r Januari 
van het met het rekeningsjaar gelijknamige 
kalenderjaar, vermeerderd met het aantal in
woners, dat krachtens deze beschikking naar 
die gemeente is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zoover 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien opnieuw, met inachtne
ming van de bepalingen van dit artikel, vast
gesteld. 

6. r. De garantie-uitkeering voor de ge
meente Meppel over het uitkeeringstijdvak 
1942/1943 wordt vermeerderd met een bedrag, 
berekend volgens de formule: 

2a ) (2d ) (9b X C + 9e X f = X . 

2. In deze formule stellen voor: 
de letters a en d : het aantal inwoners der 

gemeente Hauelte, onderscheidenlijk der ge
meente Ruinerwold, dat ingevolge deze be
schikking naar de gemeente Meppel is over
gegaan; 

de letters b en e: het aantal inwoners der 
gemeente Hauelte, onderscheidenlijk der ge
meente Ruinerwold, op 31 December 1941; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel r r der wet 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad N°. 74), voor 
de gemeente Hauelte, onderscheidenlijk voor 
de gemeente Ruinerwold over het tijdvak 
1935/ 1936 ; 

de letter x: het bed rag, bedoeld in het eerste 
lid. 

3. Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
zal de garantieuitkeering voor de gemeente 
Meppel worden vermeerderd met een bedrag 
ten beloope van 1/, x . 

4. Het bedrag der garantie-uitkeering 
als bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935 (Staats"blad N°. 74) , over de uitkeerings
tijdvakken 1942/ 1943 en 1943/ 1944 voor de 
gemeente Hauelte, wordt verminderd met een 
gedeelte, als w:ordt voorgesteld door het 

(2a ) onderdeel 9b X c der in het eerste lid bedoel-

de formule , onderscheidenlijk de helft daar
van en voor de gemeente Ruinerwold met 
een gedeelte, als wordt voorgesteld door het 

onderdeel (~ X f) van de bedoelde formule , 

onderscheidenlijk de helft daarvan. 
7. Nu uitkeeringen door het Rijk van 

hoofdsommen, aandeelen van hoofdsommen 
en van opcenten, welke betrekking hebben 
op het belastingjaar 1941 en daaraan vooraf
gaande belastingjaren, welke zijn of worden 
opgenomen in het boekingstijdvak 1941/1942, 
geschieden aan de gemeente Havelte en Rui
nerwold, ook voor zoover deze uitkeeringen 
betreffen het van haar afgescheiden gel:)ied. 

8. r. Alle rechten, lasten, verplichtingen 
en bezittingen van een gemeente, waarvan 
krachtens deze beschikking gebied wordt af
gescheiden, betrekking hebbende op of gele
gen in het van deze gemeente afgescheiden 
gebied, gaan over op de gemeente, waaraan 
het bedoelde gebied wordt toegevoegd, zon
der dat daarvoor een nadere akte wordt ge
vorderd. 
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2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Drenthe van oordeel is, dat wegens den over
gang van rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen ingevolge het eerste lid een ver
rekening dient plaats te hebben, bepaalt hij 
het bedrag en de wijze van betalen daarvan. 

9. I. Alie kadastrale en and ere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende o·p het ge
bied, dat krachtens deze beschikking naar de 
gemeente Meppel overgaat, worden overge
dragen aan deze gemeente, dan we! in over
eenstemming gebracht met artikel 1 van deze 
beschikking. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang der grenswijziging wederkeerig 
het recht te alien tijde kosteloos inzage te 
nemen van hun gemeente-archieven en op 
kosten hunner gemeente afschriften of uit
treksels van de zich in die archieven bevin
dende stukken te vorderen, een en antler voor 
zoover betreft het gebied, hetwelk van hun 
gemeente is afgescheiden of aan hun gemeen
te is toegevoegd . 

10. De burgemeesters der gemeenten Ha
velte en Ruinerwold zenden op 31 December 
1941 aan den burgemeester der gemeente 
Meppe/, na daarvan afschrift te hebben ge
houden, het dee! van het tot het bevolkings
registers behoorende persoonsregister, het
welk betrekking heeft op de personen, welke 
op den dag, voorafgaande aan <lien van den 
gebiedsovergang, gevestigd zijn in het van 
hun gemeenten afgescheiden gebied. 

11. I. De burgemeesters der gemeenten 
Havelte en Ruinerwold zenden v66r IS 
Januari 1942 aan den burgemeester der ge
meente Meppel uittreksels uit de voor eerst
genoemde gemeenten op den dag, vooraf
gaande aan dien van den gebiedsovergang, 
van kracht zijnde kiezerslijsten, waarop voor
komen de namen der personen, die op laatst
bedoelden datum gevestigd waren in het 
overgaande gebied. 

2. Deze uittreksels worden door den bur
gemeester van de gemeente Meppel, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 3, 
tweede lid, voor zooveel noodig aangevuld 
met de verandering van de aanduiding der 
woonplaats van iederep kiezer na den dag 
van den gebiedsovergang en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 

Samengevoegd met de in de gemeente 
Meppel op den dag, voorafgaande aan dien 
van den gebiedsovergang, van kracht zijnde 
kiezerslijst, vormen deze uittreksels de kie
zerslijst voor deze gemeente, totdat zij over
eenkomstig de kieswet door een nieuwe lijst 
is vervangen . 

3. In de gemeenten Havelte en Ruinerwold 
vormen de op den dag, voorafgaande aan 
dien van den gebiedsovergang, van kracht 
zijnde kiezerslijsten, nadat hiervan geschrapt 
zijn de namen der personen, voorkomende op 
het uittreksel, bedoeld in het eerste lid, de 
kiezerslijsten voor deze gemeenten, totdat 
zij overeenkomstig de kieswet door nieuwe 
Hjsten zijn vervangen. 
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12. I. De inwoners van de naar de gemeen
te Meppe[ overgaande gebieden, die op of na 
I Januari 1942 werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomen worden in de 
steunregeling van de gemeente Meppel of 
aldaar tot de werkverschaffing worden toege
laten, indien en voor zoover zij daarvoor, op 
grond van de regelen, welke in de gemeente 
Meppel gelden, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te werk 
stellen bij de werkverschaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

13. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de kas 
der gemeente Havelte of uit die der gemeente 
Ruinerwold, komen, voor zoover die krank
zinnigen, ten tijde dat de rechterlijke machti
ging om hen in een gesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, woonplaats, in den zin van het 
Burgerlijk W etboek, hadden in het over
gaande gebied, van af I Januari 1942 voor 
rekening van de gemeente Meppe[. 

2 . Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen 
die ten tijde van hun opneming zich bevon: 
den of hoofdverblijf hadden in het gebied, 
dat krachtens deze beschikking van de ge
meente Havelte en Ruinerwold wordt afge
scheiden. 

14. I. Totdat op een door de burgemeesters 
der gemeenten Meppe[ en Ruinerwold te doen 
voorstel zal zijn beslist , bedraagt het maxi
mum aantal vergunningen ingevolge de 
Drankwet (Staatsblad 1931, N°. 476) in die 
gemeenten onderscheidenlijk 27 en 6. 

2. Tot 1 Januari 1945 is de bepaling van 
artikel 3, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, N°. 476) niet van toepassing op het 
aan de gemeente Meppe/ overgaande gebied. 

Voorzoover niet met ingang van I Januari 
1945 ten aanzien van het in het vorige lid be
doelde gebied geheel of gedeeltelijk toepas
sing wordt gegeven aan artikel 21 van voor
noemde wet , vindt voor dat gebied of voor 
die deelen daarvan, welke alsdan niet van de 
werking van artikel 3, tweede lid, dier wet 
worden uitgezonderd, het bepaalde in artikel 
22 dier wet overeenkomstige toepassing. 

15. Met ingang van 1 Januari 1942 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten Meppel, Havelte en 
Ruinerwold verstaan de gemeenten, zooals zij 
krachtens deze beschikking zijn gewijzigd. 

16. Voor zoover niet anders is bepaald, 
worden geschillen omtrent de toepassing van 
deze beschikking beslist door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, ge
hoord. 

17. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
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harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 20 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken, 
FRED ERIKS. 

(Stet. no. 10) 
22 December 1941. BESLUIT van de Secre

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie en van Landbouw en 
Visscherij betreffende de verpachting 
voor bepaalden tijd van hoeven. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met artikel 2 
van het Besluit N°. 218/1940 en de §§ 2 en 3 
der Verordening N°. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1. r. Indien v66r het in werking tre
den van het Pachtbesluit, doch na I Januari 
1936, een hoeve voor bepaalden tijd is ver
pacht, kan de pachter den in pachtzaken 
bevoegden rechter verzoeken de pachtover
eenkomst te verlengen. 

2. Het bepaalde in artikel 80, lid 2 tot en 
met lid 4, van het Pachtbesluit vindt over
eenkomstige toepassing. 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijn afkondiging. 

Het kan warden aangehaald als: Besluit 
korte verpachting van hoeven. 

's-Gravenhage, 22 December 1941. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
]. ]. SCHRIEKE . 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement v. Landbouw en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 249) 
22 December 1941. BESLUIT van de Secre-· 

tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie, N°. 8458, Afdeeling Visscherijen, 
tot regeling van de verpachting en de 
pachtprijzen van vischrechten (Pacht
besluit Vischrecht 1941). 

Op grond van artikel 2 van het Besluit 
no. 218/1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen, van artikel I 
der Verordening N°. 23/1940 en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

AFDEELING I. 
Algemeene Bepalingen. 

Art. 1. De eigenaar van een vischrecht, 
dat op 9 Mei 1940 was verpacht, is verplicht 
dit vischrecht te blijven verpachten. 

2. 1. De verpachting van een vischrecht 
aan een anderen pachter dan dien, aan wien 
het recht op 9 Mei 1940 verpacht was, is 
slechts geoorloofd met toestemming van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij. 
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2. Is zoodanige verpachting v66r het in 
werking treden van dit besluit tot stand ge
komen, dan is de verpachter verplicht binnen 
14 dagen de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij aan te vragen. Tot den 
dag, waarop de beslissing dienaangaande is 
genomen, blijft zoodanige verpachting van 
kracht. 

3. 1. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij is 
bevoegd bindende voorschriften te geven met 
betrekking tot de uitgifte en de uitoefening 
van het vischrecht, alsmede tot het toestaan 
van uitzonderingen. 

2. De Secretaris-Generaafvan het Departe
ment van Landbouw en Visscherij is bevoegd 
voor te schrijven, dat in door hem aan te 
wijzen gemeenten of provincies van het ver
pachten van vischrecht aangifte moet war
den gedaan. 

AFDEELING II. 
Prijsvoorschriften. 

4. r. Het is verboden voor het vischrecht 
een pachtprijs aan te nemen of te betalen, 
welke hooger is dan in de navolgende bepa
Iingen is toegelaten. 

2. Onder pachtprijs wordt verstaan het 
geheel van de door den pachter bij of ter 2ake 
van een pachtovereenkomst op zich genomen 
verplichtingen. 

S. r. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor 
het vischrecht is die, waarvoor het vischrecht 
op 9 Mei 1940 verpacht was. 

2. Indien het vischrecht op 9 Mei 1940 
niet , doch tusschen I Januari 1935 en 9 Mei 
1940 we! verpacht is geweest, is de pachtprijs, 
waarvoor het Iaatstelijk in dat tijdvak ver
pacht is geweest, de hoogst toelaatbare 
pachtprijs. 

3. In de gevaIIen, ~niet begrepen onder lid 
1 of 2, is de verpachter verplicht den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij te verzoeken de 
hoogst toelaatbare pachtprijs vast te stellen. 

6. r. Indien een hoogere pachtprijs dan de 
hoogst toelaatbare is overeengekomen, geldt 
tusschen partijen de hoogst toelaatbare 
pachtprijs. 

2. Pachtprijzen, welke v66r het in werking 
treden van dit besluit betaald zijn , kunnen 
niet teruggevorderd warden op grond, dat zij 
overeenkomstig lid I niet verschuldigd wa
ren. 

7. Hetgeen in de voorafaande artikelen 
ten aanzien van den pachtprijs van het visch
recht is bepaald, geldt eveneens voor de ver
goeding wegens uitgereikte schriftelijke ver
gunningen tot het visschen met een of meer 
vischtuigen of voor het uitoefenen van be
paalde takken van visscherij, hetzij deze ver
gunningen worden uitgereikt door den 
eigenaar dan we! door den pachter van het 
vischrecht. 

8. 1. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Landbouw en Visscherij is 
bevoegd na overleg met den Gemachtigde 
voor de Prijzen uitvoeringsvoorschriften te 
geven. 

2. De Secretaris-Generaal van het bepar
tement van Landbouw en Visscherij is be
voegd uitzonderingen toe te staan. 
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· A:FDEELING III. 
Straf- en slotbepalingen. 

9. I. Overfreding van het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen van Afdeeling I van 
dit besluit wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste drie duizend gulden. 

2. De feiten, strafbaar gesteld in het eerste 
lid , worden beschouwd als overtredingen. 

10. De bepalingen, opgenomen in Afdee
ling II, zijn Prijsvoorschriften in den zin van 
het Prijsbeheerschingsbesluit N°. n / 1941 . 
· 11. I. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

2 . Dit besluit wordt aangehaald onder den 
titel: Pachtbesluit Vischrecht 1941. 

's-Gravenhage, 22 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Landbouw en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD . 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie, 

ScHRlEKE. 

(Stet. no. 250) 
23 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken N°. 
42483 B .B. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), betreffende wijziging 
van de grenzen der gemeenten Breda 
en Teteringen, opheffing van de ge
meenten Princenhage en Ginneken c.a. 
en vorming van de nieuwe gemeenten 
Beek N.B. en Nieuw-Ginneken. 1 

Op grond van § l der Verordening No. 
79/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. I. Met ingang van l Januari 1942 
wordt de gemeentelijke indeeling rond Breda 
als volgt gewijzigd : 

a) de gemeente Princenhage wordt opge
heven ; het zuidelijk dee! van haar gebied 
wordt bij de gemeente Breda gevoegd, het 
noordelijk dee! vormt een nieuwe gemeente, 
genaamd B eek N .B.; 

b) de gemeente Ginneken c.a. wordt opge
heven; aan de gemeenten Breda en Teterin
gen grenzende gebiedsdeelen worden onder
scheidenlijk bij die gemeenten gevoegd, het 
overige dee! van haar gebied vormt een 
nieuwe gemeente, genaamd Nieuw-Ginneken; 

c) van de gemeente Teteringen worden af
gescheiden aan de gemeenten Breda en Gin
neken c.a. grenzende gebiedsdeelen; zij wor
den toegevoegd onderscheidenlijk aan de ge
meenten Breda en Nieuw-Ginneken; 

d) dan de gemeente Teteringen worden 
bovendien afgescheiden een drietal in de ri
vier de Mark gelegen en aan de gemeente 
Princenhage grenzende gebiedsdeelen ; zij 
worden toegevoegd aan de gemeente B eek 
N.B.; 

e) van de gemeente Breda wordt afgeschei
den een driehoekig in de rivier de Mark gele
gen gebiedsdeel; dit wordt toegevoegd aan 
de gemeente Beel,< N .-B .. 

1 Een toelichtende kaart is tegen betaling 
van de kosten verkrijgbaar bij de Algemeene 
Landsdrukkerij . 
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2 . De ingevolge deze beschikking gevorm
de grenzen tusschen de gemeenten Breda , 
Beek N.B., Teteringen en Nieuw-Ginneken 
worden als volgt vastgesteld: 

1°. De grens tusschen de gemeente Breda 
en de nieuwe gemeente Beek N .B . zal worden 
gevormd door de lijn, getrokken van het 
noordwestelijk hoekpunt van perceel, kada
straal bekend gemeente Princenhage, Sectie 
E , n°. 1798, welk hoekpunt gelegen is in de 
grens tusschen de gemeenten Etten en Leur 
en Princenhage, in oostelijke richting langs 
de noordgrens van perceel Sectie E. n°. 1798, 
tot het noordoostelijk hoekpunt van dit per
ceel ; vandaar volgt zij de rechte lijn, getrok
ken dwars over den ongenummerden weg, 
genaamd Zanddreef, naar het noordwestelijk 
hoekpunt van perceel n°. 1915, de noordgrens 
van perceel n°. 1915 tot het noordoostelijk 
hoekpunt van dit perceel, de rechte lijn ge
trokken dwars over een ongenummerden weg 
naar het noordwestelijk hoekpunt van per
ceel n°. 945, de noordgrens van perceel n°. 
945 tot het noordoostelijk hoekpunt van dit 
perceel, de rechte lijn getrokken dwars over 
den ongenummerden weg, genaamd de Mo
leneindsche straat, naar het noordwestelijk 
hoekpunt van perceel, Sectie F, n°. 891, de 
noordgrens van perceel n°. 891 tot het noord
oostelijk hoekpunt van dit perceel, de rechte 
lijn, getrokken dwars over een ongenummer
den weg naar het noordwestelijk hoekpunt 
van perceel n°. 624, de noordgrens van per
ceel n°. 624 tot het noordoostelijk hoekpunt 
van dit perceel, de rechte lijn getrokken 
dwars over een ongenummerden weg naar 
het noordwestelijk hoekpunt van perceel 
n°. 635, de noordgrens van perceel n°. 635 tot 
het noordoostelijk hoekpunt van dit perceel, 
de rechte lijn getrokken dwars over den onge
nummerden weg, genaamd weg van B eek 
naar Princenhage, naar het noordwestelijk 
hoekpunt van perceel, Sectie G, n°. 684, de 
noordgrens van perceel n°. 684 tot het noord
oostelijk hoekpunt van dit perceel, de ver• 
lengde noordgrens van het perceel, Sectie G, 
n°. 684, dwars over een ongenummerde water
leiding tot het midden van deze waterleiding, 
zijnde de grens tusschen de kadastrale Secties 
G en H van de gemeente Princenhage, in 
algemeen noordoostelijke richting deze sec
tie-grens, gevormd door het midden van de 
ongenummerde water!eiding, ge!egen tus
schen de perceelen, Sectie G, nos. 5II, 468, 
467,464,611,632,598,591,622,621,447, 
415, 670, 671, 672, 673 , 979 en 882, een onge
nummerde weg (ged.) en n°. 946 eenerzijds 
en de perceelen, Sectie H, nos. 746, 750, 968, 
1724, 966, 150, 147, 2206, 2812, 29, 28, 31, 
27, 26 en 25, een ongenummerde weg (ged.) 
en de nos. 1482, 1481 en 1480 anderzijds, tot 
het punt, waar deze sectie-grens aansluit 
aan de grens tusschen de gemeenten Breda 
en Princenhage, in algemeen noordelijke rich
ting en daarna in algemeen oostelijke richting 
de grens tusschen <;!e gemeenten Breda en 
Princenhage tot het noordoostelijk hoekpunt 
van het perceel gemeente Breda, Sectie F , 
n°. 329, de verlengde noordoostgrens van 
perceel n°. 329, dwars over de rivier de Mark 
tot het midden van deze rivier, en stroomaf
waarts het midden van de rivier de Mark tot 
het punt, waar dit midden de grens tusschen 
de gemeenten Teteringen en Terheijden snijdt. 
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. II0 • De grens tusschen de gemeente Breda 
en de gemeente Teteringen zal worden ge
vormd door de lijn, getrokken van het punt, 
waar de grens . tusschen de gemeenten Ter
heijden en Teteringen , ongeveer 30 meter ten 
oosten van den rijksweg van Breda naar 
Moerdijk, het midden van het Galooysche Gat 
verlaat, in oostelijke richting langs het mid
den van het Galooysche Gat tot de westzijde 
van den ongenummerden weg, genaamd de 
Oude Baan ; vandaar volgt zij het midden 
van de zg. Hooge Brug, ge)egen in de Oude 
Baan tot de oostzijde van dezen weg, in zuid
oostelijke richting het midden van de onge
nummerde waterleiding, ge)egen tusschen den 
ongenummerden weg, genaamd Zwarte Dijk, 
eenerzijds en de perceelen gemeente Tete
ringen, Sectie F , nos. 689, 301 , 300, 299, 298, 
een ongenummerde waterleiding en de per- · 
ceelen nos. 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291 
en 290, anderzijds, tot het punt , waar de 
verlengde oostgrens van perceel n°. 290 dit 
midden snijdt , deze verlengde grens, de oost
grens van perceel n°. 290, de noordgrens van 
perceel n°. 206, de noord- en oostgrens van 
perceel n°. 207 tot het noordwestelijk hoek
punt van perceel n°. 208, de noordgrens van 
perceel n°. 208, de noord- en oostgrens van 
perceel n°. 213, de oostgrens van de perceelen 
nos. 212 en 2n tot het zuidoostelijk hoekpunt 
van dit perceel , de rechte lijn , getrokken 
dwars over een ongenummerde waterleiding, 
den ongenummerden weg, genaamd Groe
nendijk, en een ongenummerde waterleiding 
naar het noordwestelijk hoekpunt van per
ceel n°. 131, de noordgrens van de perceelen 
gemeente Teteringen, Sectie F, nos. 131, 130, 
124, 123, 108, 107 , 106, 105, 98, 97 , 96, 95, 
94 en 93, en van de perceelen gemeente 
Breda, Sectie P, nos. 4259, 4263 en 4264, tot 
het noordoostelijk hoekpunt van laatstge
noemd perceel, de rechte lijn, getrokken 
dwars over een ongenummerde waterleiding, 
den ongenummerden weg, genaamd Maasdijk, 
en een ongenummerde waterleiding naar het 
noordwestelijk hoekpunt van perceel ge
meente Teteringen. Sectie F, n°. 75, de noord
oostgrens van de perceelen nos. 75, 59, 49, 
27, 22 en 20, in noordelijke richting de west
grens van perceel 12, de west-, noord- en 
oostgrens van perceel, Sectie F, n°. II , tot de 
noordgrens van perceel gemeente Teteringen, 
Secie D, n°. 366 , de noord- en oostgrens van 
perceel, Sectie D, n°. 366, de oostgrens van 
p erceel n°. 367, de noord- en oostgrens van 
perceel n°. 360 tot de noordgrens van perceel 
no. 354, de noord- en oostgrens van perceel 
no. 354, de oostgrens van perceel n°. 355 tot 
de noordgrens van perceel n°. 337, de noord
en oostgrens van perceel n°. 337, de oostgrens 
van perceel n°. 334 tot het zuidelijk hoekpunt 
van perceel, Sectie D, n°. 335, de rechte lijn, 
getrokken dwars over een ongenummerde 
waterleiding, den rijksweg van Breda naar 
Amsterdam en een ongenummerde waterlei
ding naar het noordelijk hoekpunt van per
ceel , Sectie B, n°. 952, de oostgrens van de 
perceelen, Sectie B, nos. 952 en 1214, tot het 
zuidoostelijk hoekpunt van perceel n°. 1214, 
de rechte lijn, getrokken dwars over perceel 
no. 1364 naar het westelijk hoekpunt van 
perceel n°. 1343, in oostelijke richting de 
noordgrens van perceel gemeente Teteringen, 
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Sectie B, n°. 1338, tot het zuidoostelijk hoek
punt van perceel, Sectie B , n°. 859. 

III0 • De grens tusschen de gemeente Breda 
en de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken zal 
worden gevormd door de lijn , getrokken van 
het Zuidoostelijk hoekpunt van perceel, 
kadastraal bekend gemeente Teteringen, 
Sectie B, n°. 859, zijnde het tusschen de ge
meente Breda en de gemeente Teteringen, 
langs de rechte lijn, getrokken dwars over de 
perceelen nos. 1338 en 1340 naar het noord
oostelijk hoekpunt van perceel n°. 1265 ; 
vandaar volgt zij de oostgrens van perceel 
n°. 1265, de oost- en zuidgrens van perceel 
gemeente Teteringen, Sectie B, n°. 1323, tot 
het noordoostelijk hoekpunt van perceel ge
meente Ginneken, Sectie A, n° . . 1523, de oost
grens van de perceelen, Sectie A, nos. 1523 
en 1524, tot het zuidoostelijk hoekpunt van 
laatstgenoemd perceel, de rechte lijn, getrok
ken dwars over het perceel, Sectie A, n°. 
1534, zijnde de rijksweg van Breda naar Til
burg, naar het noordoostelijk hoekpunt van 
perceel n°. 1561, de oost-, en zuidoostgrens 
van perceel n°. 1561, de oostgrens van per
ceel n°. I 144, de noordoost- en zuidoostgrens 
van perceel n°. 437, de noordoost- en zuid
oostgrens van perceel n°. 440 , de noordoost
grens van perceel n°. 441 , de noordoost- en 
zuidoostgrens van perceel n°. 461, tot het 
noordwestelijk hoekpunt van perceel no. 867, 
de zuidwestgrens van perceel n°. 867, de 
noordwest- en zuidwestgrens van perceel 
n°. 866 tot de noordgrens van den ongenum
merden weg, genaamd Heusdenhoutsche
straatje, de verlengde westgrens van perceel 
n°. 866 dwars over den evenbedoelden onge
nummerden weg tot de noordgrens van per
ceel n°. 1466, in westelijke richting de noord
grens van perceel n°. 1466, de oostgrens van 
perceel n°. 528, de oost- en zuidgrens van per
ceel n°. 529, de oost- en zuidgrens van perceel 
n°. 355, de oostgrens van de perceelen nos. 
356 en 357, de oost- en zuidgrens van perceel 
n°. 313, de zuidgrens van perceel n°. 1457, de 
oostgrens van perceel n°. 303 tot de noord
grens van den ongenummerden weg, ge
naamd Baan van Teteringen naar Ginneken , 
de dwars over den evenbedoelden ongenum
merden weg verlengde oostgrens van perceel 
n°. 303 tot het punt, waar deze verlengde 
grens de noordgrens van perceel n°. 1573 ont
moet, in zuidwestelijke richting de noordgrens 
van perceel n°. 1573 , de noordwestgrens van 
de perceelen nos . 1573 en 896 tot het Zuid
westelijk hoekpunt van laatstgenoemd per
ceel , de rechte lijn, getrokken dwars over een 
ongenummerden waterloop en weg naar het 
noordoostelijk hoekpunt van perceel, Sectie 
K , n°. 971 , de oostgrens van perceel , Sectie 
K, n°. 971, de noordoostgrens van perceel 
n°. 180 tot het punt, waar de verlengde zuid
oostgrens van perceel n°. 1679, dwars over 
perceel n°. 180, deze grens ontmoet, deze 
verlengde grens, de zuidoostgrens van perceel 
n°. 1679, de noordoostgrens van perceel n°. 
185, tot het punt, waar de verlengde zuid
oostgrens van perceel n°. 244 dwars over per
ceel n°. 185 deze grens ontmoet, deze ver
lengde grens, de zuidoostgrens van de per
ceelen nos. 244, 245, 246, 249, 250 en 251, de 
noordoost- en zuidoostgrens van perceel no. 
1462, de zuidoostgrens van perceel , Sectie I , 



n°. 365 de noordoostgrens van perceel n°. 
4203, de noordoost- en zuidoostgrens van 
perceel n°. 4206, de noordoostgrens van de 
perceelen nos. 4532 en 417, de zuidoostgrens 
van perceel n°. 417, tot de noordoostgrens 
van perceel n°. 1847, de noordoostgrens van 
de perceelen nos. 184 7 en 1851, de noordoost
en zuidoostgrens van perceel n°. 1850 tot de 
noordoostgrens van perceel n°. 404, de noord
oost- en zuidoostgrens van perceel n°. 404 
tot de noordoostgrens van perceel n°. 1677, 
de noordoostgrens van perceel n°. 1677, van 
bet oostelijk boekpunt van dit perceel de 
recbte lijn, getrokken dwars over perceel 
n°. 1697 naar bet noordelijk boekpunt van 
perceel n°. 1694, de noordoostgrens van per
ceel n°. 1694, de verlengde noordoostgrens 
van perceel n°. 1694 dwars over een ongenum
merde waterleiding, genaamd de Ley, tot bet 
punt waar deze verlengde grens bet midden 
van deze waterleiding snijdt , van dit punt in 
algemeen zuidelijke ricbting bet midden van 
deze waterleiding, gelegen tusscben de per
ceelen, Sectie I, nos. 1694, 1695, den onge
nummerden weg van Ginneken naar Eave/ 
(ged.), nos. 470, 471, 1665, 785, 786, den on
genummerden weg van Ginneken naar Gilze 
(ged .), nos. 967, 975 en 3383 eenerzijds en de 
perceelen, Sectie I , nos. 1691, 1274, den o"n
genummerden weg van Ginneken naar Eave/ 
(ged.), de perceelen, Sectie C, nos. 1090, 1089, 
1426, 1343, lII9, n18, den ongenummerden 
weg van Ginneken naar Gilze (ged.), nos. 1048, 
582, 1058, 1236, een ongenummerde water
leiding en de perceelen, Sectie D, nos. 1364, 
1365, 1363, en een ongenummerde waterlei
ding en perceel n°. 1923, anderzijds, tot bet 
punt waar de verlengde westgrens van per
ceel, Sectie D, n°. 1923, dit midden snijdt; 
vandaar volgt zij deze verlengde grens, de 
noordgrens van de perceelen nos. 1358 en 
1357 tot bet noordoostelijk boekpunt van 
perceel n°. 1922, de oost- en zuidgrens van 
perceel n°. 1922, de zuidgrens van de percee
len nos. 1921 en 1349 tot de oostgrens van 
perceel n°. 3, de zuidoostgrens van perceel 
n°. 3, de verlengde zuidoostgrens van perceel 
n°. 3 dwars over een ongenummerde waterlei
ding, gelegen tusscben de perceelen nos. 3 en 
l eenerzijds en bet perceel n°. 2401 anderzijds , 
tot bet midden van deze waterleiding, in wes
telijke ricbting bet midden van deze water
leiding tot bet punt, waar de verlengde zuid
grens van bet perceel n°. 1569 dit midden 
snijdt, deze verlengde grens, de zuidgrens 
van perceel n°. 1569 tot bet oostelijk boek
punt van perceel n°. 2094, de zuidoostgrens 
van de perceelen nos . 2094, 2226 en 2125, de 
dwars over den ongenummerden weg van 
Snijders Chaam naar Ginneken verlengde 
zuidoostgrens van perceel n°. 2125 tot bet 
punt, waar deze verlengde grens de noordoost
grens van perceel n°. 1888 ontmoet, de noord
oost- en zuidgrens van perceel no. 1888 tot 
bet punt, waar deze zuidgrens de zuidoost
grens van perceel n°. 1889 ontmoet, van dit 
punt in zuidwestelijke ricbting de zuidoost
grens van perceel n°. 1889, de dwars over 
perceel n°. 1890 verlengde zuidoostgrens van 
perceel n°. 1889 tot bet punt, waar deze ver
lengde grens de noordoostgrens van perceel 
n°. 1882 ontmoet, in zuidoostelijke ricbting 
de noordoostgrens van perceel n°. 1882, de 
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zuidoost- en zuidwestgrens van perceel n°. 
1882, de zuidwestgrens van perceel n°. 1883, 
de westgrens van perceel n°. 1880 tot bet 
zuidwestelijk boekpunt van 9it perceel, de 
dwars over de rivier de Mark verlengde west
grens van perceel n°. 1880 tot bet punt waar 
deze verlengde grens bet midden van de ri
vier de Mark snijdt, stroomopwaarts bet 
midden van deze rivier tot bet punt, waar bet 
verlengde midden van de waterleiding, ge
naamd ,de Galderscbe Lei, bet midden van de 
rivier de Mark snijdt, dit verlengde midden 
en bet midden van de Galderscbe Lei, gelegen 
tusscben de perceelen, Sectie H, nos. 1588, 
1589 en 761 eenerzijds, en de perceelen, 
Sectie G, nos. 1934, 2030, 2031, 194 en 2031 
anderzijds, tot bet punt, waar de verlengde 
zuidgrens van perceel, Sectie H , n°. 761 bet 

· midden van de Galderscbe Lei snijdt, deze 
verlengde zuidgrens, de zuidgrens van per
ceel n°. 761, de zuid- en west5rens van per
ceel n°. 814 tot bet punt, waar de dwars over 
den ongenummerden weg van Breda naar 
Meir verlengde zuidwestgrens van perceel 
n°. 1n4 deze westgrens van perceel n°. 814 
ontmoet, deze verlengde grens, de zuidwest
grens van de perceelen nos. 1 II4, 1381, 1382, 
II 16, 768, 767, 584, 589, 590, 844, 569 en 
839 tot bet zuidwestelijk boekpunt van 
laatstgenoemd perceel, de verlengde zuid
westgrens van perceel n°. 839 dwars over den 
ongenummerden weg, genaamd Oude Post
baan, tot bet punt, waar deze verlengde grens, 
de grens tusscben de gemeenten Ginneken c. a. 
en Princenhage snijdt. 

IV0 • De grens tusscben de gemeente Tete
ringen en de nieuwe gemeente Nieuw-Ginne
ken zal worden gevormd door de lijn, getrok
ken van bet zuidoostelijk boekpunt van per
ceel gemeente Teteringen, Sectie B, n°. 859, 
zijnde bet eindpunt van ae onder II0 • gege
ven omscbrijving van de grens tusscben de 
gemeente Breda en de gemeente Teteringen, 
in oostelijke ricbting Iangs de noordgrens van 
de perceelen, gemeente Teteringen, Sectie B, 
nos. 1338 en 1339, en gemeente Ginneken, 
Sectie A, n°. 922, tot bet punt, waar deze 
noordgrens de grens tusscben de gemeente 
Ginneken en de gemeente Oosterhout ontmoet. 

2. l . De burgemeester en de secretaris van 
de gemeente Princenhage, zoomede de secre
taris en de ontvanger van de gemeente 
Ginneken c.a. worden geacbt met ingang van 
den datum der grenswijziging uit bun ambt 
eervol te zijn ontslagen. 

2. Te rekenen van den in bet vorige lid 
bedoelden datum worden de personen, die 
-het ambt bekleeden van: 

a) secretaris van de gemeente Princenhage, 
geacht te zijn benoemd tot burgemeester
secretaris van de nieuwe gemeente Beek N.B.; 

b) secretaris van de gemeente Ginneken c.a., 
geacht te zijn benoemd tot secretaris van de 
nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken; 

c) ontvanger van de gemeente Ginneken 
c.a., geacht te zijn benoemd tot ontvanger 
van de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken. 

3. Onverminderd bet bepaalde in bet eer
ste en tweede lid worden de door of vanwege 
het bevoegd gezag der gemeenten P rincen
hage, onderscbeidenlijk Ginneken c.a., aange
stelde ambtenaren - met inbegrip van de 
personen op arbeidsovereenkomst naar bur-
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gerlijk recht werkzaam - te rekenen van den 
datum der grenswijziging, geacht in denzelf
den rang en op denzelfden voet in dienst te 
zijn van de nieuwe gemeertte Beek N.B., 
onderscheidenlijk Nieuw_-Ginneken, met dien 
verstandf, dat het bevoegd gezag van elk 
dezer gemeenten verplicht is binnen drie 
maanden, te rekenen van den datum der 
grenswijziging, te bepalen, of, en zoo ja in 
welken rang en op welken voet, de hierbe
doelde personen in dienst van de nieuwe ge
meente werkzaam zullen blijven. 

Een blijvende tewerkstelling geschiedt 
slechts in een financieel gelijkwaardige be
trekking. Het bepaalde in artikel S, zesde 
lid , tweede alinea, is ten aanzien van de vraag, 
wat onder een financieel gelijkwaardige be
trekking moet worden verstaan, van over
eenkomstige to,'!passing. 

Voor de regeling van de weaden der perso
nen, die in dienst van de op te heffen gemeen
ten werkzaam waren, wordt ten mipste de 
diensttijd in aanmerking genomen, welke in 
de betrokken gemeente voor de berekening 
van hun wedden zou hebben gegolden. 

H et bevoegd gezag der nieuwe gemeente is 
verplicht binnen drie maanden, te rekenen 
van den datum der grenswijziging, ten aan
zien van de besluiten, regelende den rechts
toestand van ae in dienst der gemeente werk
zame personen, een nadere regeling te 
treffen. 

4. De burgemeester, de secretaris, de ont
vanger en de anbtenaren van den burgerlij
ken stana der gemeente Teteringen, die op 3r 
December r94r deze ambten vervullen, blij
ven, zoolang zij die betrekkingen bekleeden, 
ten minste in het genot van de jaarwedden, 
waarop zij krachtens de voor hen op dien dag 
geldende of later gewijzigde regeling, bij on
gewijzigd voortbestaan van de gemeente 
Teteringen, aanspraak zouden hebben. 

Het bedrag, waarmede de som der jaar
wedden der bedoelde functionarissen het 
totaal der wedden overtreft, welke zij zouden 
hebben genoten, indien hun wedden waren 
vastgesteld aan de hand van het inwonertal 
op r Januari 1942, komt, met de over dat be
drag verschuldigde pensioensbijdragen, ten 
laste van de gemeente Teteringen , d och wordt 
aan deze, na aftrek van het op de betrokke
nen verhaa!de gedeelte der pensioensbijdra
gen door de gemeente Breda vergoed. De ge
meente Breda ontvangt in de aldus te haren 
!aste komende uitgaven een tegemoetkoming 
van het Rijk van vijf en zeventig ten hon
derd . 

Voor de toepassing van het bepaalde in de 
eerste alinea worden de jaarwedden van de 
ambtenaren van den burgerlijken stand van 
de gemeente Teteringen vastgesteld door den 
Commissaris der provincie Noord-Brabant, 
overeenkomstig de ter zake in deze provincie 
geldende regelen. 

3. r. De machten en ambtenaren van de 
gemeenten Breda, Teteringen, Beek N.B. en 
Nieuw-Ginneken oefenen, te rekenen van den 
datum der grenswijziging, hun bevoegdheden 
uit in het van af dien datum tot hun gemeen
te behoorende gebied. 

2. De op den datum der grenswijziging in 
qe gebieden, bedoeld in artikel r, eerste lid, 
geldende besluiten behouden in die gebieden 
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rechtskracht, totdat door het bevoegd gezag 
der gemeente, waartoe het gebied ingevolge 
deze beschikking behoort, anders zal zijn 
bepaald. Dit gezag neemt binnen twee iaren 
na den ingang dezer grenswijziging ter zake 
een .beslissing. 

Zoo dikwijls voor het afschaffen of invoe
ren van gemeentelijke besluiten medewerking 
van hooger gezag bij kracht van wet heb
bende bepalingen is voorgeschreven, is die 
goedkeuring mede vereischt voor het af
schaffen, invoeren of van toepassing verkla
ren van gemeentelijke besluiten ingevolge het 
bepaalde in de vorige alinea in de aldaar be
doelde gebieden. 

3- De bestaande instructies voor den se
cretaris en den ontvanger der gemeente 
Princenhage, zoomede die voor den secretaris 
en den ontvanger der gemeente Ginneken c.a., 
gelden vanaf den datum der grenswijziging 
voor de nieuwe gemeente Beek N .B . , onder
scheidenlijk Nieuw-Ginn eken, totdat zij door 
andere zijn vervangen. Het bepaalde in den 
tweeden volzin van het tweede lid is te dezen 
niet van toepassing. 

4- De bevoegdheid tot het heffen en in
vorderen van gemeentelijke belastingen, be
trekking hebbende op het gebied van de ge
meenten Princenhage, Ginneken c.a. en Tete
ringen, zooals dit v66r den datum van ingang 
dezer grenswijziging is vastgesteld, over een 
belastingjaar, dat v66r den ingang dezer 
grenswijziging is aangevangen, wordt van af 
den ingang dezer grenswijziging onderschei
denlijk uitgeoefend door de machten en 
ambtenaren der gemeenten B eek N.B. , Nieuw 
Ginneken en Teteringen. 

4. I. Met afwijking van het bepaalde in 
a rtikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel r r, derde lid , van de Eerste beschik
king t er uitvoering van de Verordening No. 
r52/r94r, geldt, totdat onderscheidenlijk de 
uitkomsten van de eerstvolgende openbare 
volkstelling of een nadere publicatie omtrent 
het aantal inwoners door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek zullen zijn verschenen, in 
de gewijzigde en nieuwe gemeenten het getal 
inwoners, dat op r Januari 1942 volgens de 
bevolkingsregisters der betreffende gemeen
ten aanwezig is, zooals dit door den Commis
saris der provincie Noord-Brabant , de burge
meesters der betreffende gemeenten gehoord, 
wordt vastgesteld. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet wor
den de inwoners van het naar een andere 
gemeente overgaande gebied, die gedurende 
de laatste twaalf maanden in dit gebied ge
vestigd zijn, zoomede zij, die in den loop der 
laatste twaalf maanden van het overgaande 
gebied naar de gemeente, waaraan bet gebied 
wordt toegevoegd, of omgekeerd, zijn ver
trokken, van af den datum van den overgang 
als ingezetenen van die gemeente beschouwd. 

5. r. Aan den burgemeester der gemeente 
Princenhage, zoomede aan de vaste ambtena
ren, die tengevolge van deze grenswijziging 
worden ontslagen, wordt - voor zoover zij 
niet in de termen vallen om pensioen, uitge
zonderd vervroegd ouderdomspensioen, als 
bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, te ge
nieten - met ingang van den dag van ont-
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slag, ten laste der gemeente Breda een wacht
geld verleend. 

De gemeente Breda ontvangt ter zake van 
het wachtgeld van den burgemeester der ge
meente Princenhage een bijdrage uit 's Rijks 
kas ten beloope van vijf en zeventig ten 
honderd. 

Als vaste ambtenaren worden mede aan
gemerkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, 
die een niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
van ten minste vijf jaren als ambtenaar in 
vasten of tijdelijken dienst bij een publiek
rechtelijk lichaam hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, welke een 
tijdelijk karakter dragen. 

De toekenning van wachtgeld en het nemen 
van beslissingen daaromtrent geschieden 
door den burgemeester der gemeente Breda, 
met inachtneming van de volgende bepalin
gen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend 

a. indien zij op r Januari r942 een dienst
tijd van ten minste ro jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
welken zij ten tijde van het ontslag hebben 
bereikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip , 
waarop ingevolge het hieronder bepaalde het 
wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd . 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet r922, 
Staatsblad N°. 240 - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in den vori
gen zin, vervalt het wachtgeld, zoodra het 
gelijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
sioen en anders bij het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd . 

Onder ,.diensttijd" wordt in dit artikel 
verstaan alle aan het ontslag voorafgaande 
tijd, welke in aanmerking komt voor pensi
oen, onverschillig in dienst van welk lichaam 
die tijd is doorgebracht, met dien verstande, 
dat alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld en diensttijd uit een nevenbetrek
king slechts in aanmerking komt, indien het 
wachtgeld uit hoofde van ontslag uit die be
trekking wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in den zin der Pen
sioenwet r922, Staatsblad N°. 240, welke aan 
de betrekking, waaruit de belanghebbende 
tengevolge van de grenswijziging werd ont
slagen, laatstelijk v66r r Januari r942 was 
verbonden, vermeerderd met kindertoelage, 
indien die toelage niet reeds in die wedde is 
begrepen, met dien verstande, dat de wedde 
of de som van wedde en kindertoelage de
zelfde vermindering of vermeerdering onder
gaat, welke de kindertoelage tengevolge van 
de wijziging van het aantal kinderen, dat voor 
die toelage in aanmerking komt, zou onder
gaan, indien de belanghebbende in dienst zou 
zijn gebleven. Het wachtgeld is gedurende de 
eerste drie maanden gelijk aan de in den eer
sten volzin omschreven wedde of de som van 
wedde en kindertoelage en bedraagt daarna 
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gedurende drie maanden 85 en vervolgens 
70 ten honderd van de vorenbedoelde wedde 
of som. 

Met afwijking van het bepaalde in den 
laatsten volzin der vorige alinea blijft het 
wachtgeld van den krachtens deze beschik
king ontslagen burgemeester der gemeente 
P rincenhage, gedurende het in het tweede lid 
omschreven tijdvak, gelijk aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of som van 
wedde en kindertoelage. 

4. Indien op of na den datum van het in 
werking treden van deze beschikking in de 
regeling van de wedden en (of) kindertoela
gen van den burgemeester en de ambtenaren 
der gemeente Breda een wijziging wordt ge
bracht, welke geen verband houdt met de 
grenswijziging, wordt de in het derde lid be
doelde wedde of de som van wedde en kin
dertoelage voor de toepassing van dat lid en 
van het vijfde en zesde lid van dit artikel op 
overeenkomstige wijze gewijzigd . 

5- Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
r _Januari r942 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij op r Mei r94r n:et genoot, 
wordt : 

a. indien hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3, 4, 5 en r4, tweede lid, der Pensioenwet 
r922, Staatsblad N°. 240, zoodra en zoolang 
het wachtgeld, vermeerderd met die inkom
sten, voor zoover zij als wedde in den zin dier 
wet zijn of zouden zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kindertoelage 
de in het derde lid bedoelde wedde of de so~ 
van wedde en kindertoelage zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, vermin
derd, met dien verstande, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag, ge
lijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde of de 
som van wed de en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueele gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
derde lid bedoelde wedde of van de som van 
wedde en kindertoelage overschrijden, doch 
ten aanzien van de overblijvende inkomsten 
gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6.. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
financieel gelijkwaardige betrekking, al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij dit 
laatste geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door den Commissaris der provincie 
Noord-Brabant, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder ,.financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrek
king of vereeniging van betrekkingen, welke 
voor den betrokken ambtenaar in verband 
m et zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
passend kan worden geacht, en hem een ten 
minste gelijk inkomen oplevert als de wedde 
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_derde lid bedoeld. Met ;,inkomen" wordt hier, 
waar het betreft inkomsten in dienst van 
een der lichamen, bedoeld in de artikelen 3, 
4, 5 en r4, tweede lid, der Pensioenwet r922, 
Staatsblad N°. 240, bedoeld de wedde in den 
zin dier wet, vermeerderd, indien de toelage 
niet reeds in de wedde is begrepen, met 
kindertoelage. 

7. Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de geval
len, waarin de belanghebbende tengevolge 
van de grenswijziging uit meer dan een be
trekking is ontslagen, de verschillende wacht
ge!den, en de verschillende wedden, in het 
derde lid bedoe!d, tot een wachtgeld en een 
wedde vereenigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, v66r het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiter!ijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
ver!ies het gevolg was van eigen schuld of 
van eigen verzoek, en daarvoor geen deugde
lijke gronden aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtge!d gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld . 

ro. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo ·spoedig mogelijk mededee!ing 
aan den burgemeester der gemeente Breda. 
De op wachtgeld gestelde is gehouden ten 
aanzien van die inkom~~en alle door dezen 
burgemeester en door den Commissaris der 
provincie Noord-Brabant verlangde inlich
tingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan den burgemees
ter der gemeente Breda. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van den bur
gemeester van bedoelde gemeente een aan
vrage in te dienen tot het verkrijg.en van 
inva!iditeitspensioen en zic!-: te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet r922, Staatsblad 
N°. 240 . 

Indien de op wachtgeld gestelde de in nit 
lid bedoelde verp!ichtingen niet nakomt, 
kan de Commissaris der provincie Noord
Brabant den burgemeester der gemeente 
Breda, benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord , althans behoor
lijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of ge
deeltelijk vervallen verk!a.r"" · 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, den burgemeester der gemeen
te Breda, benevens den belanghebbende of 
<liens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, beslist door den Commissaris 
der provincie Noord-Brabant, gemeenschap-
pelijk met de bestuursraden. . 

Artikel 60 der Ambtenarenwet r929 1s 
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hierbij van overeenkomstige toepassing. 
r3. Indien ten aanzien van ambtenaren 

in tijdelijken dienst, die niet warden aange
merkt als vaste ambtenaren, zoomede van 
personen, in dienst op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, die ten gevo!ge van 
deze grenswijziging warden onts!agen, door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, den Com
missaris der provincie Noord-Brabant gehoord, 
wordt bepaald, dat redelijkerwijs de door hen 
verrichte werkzaamheden geacht kunnen 
worden een niet-tijdelijk karakter te hebben, 
wordt aan deze functionarissen ten laste van 
de gemeente Breda een uitkeering gedaan. 
Het bepaalde in het tweede tot en met het 
twaa!fde lid van dit artikel vindt overeen
komstige toepassing. 

Ten aanzien van de hier bedoelde functio 
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande t ijd, in dienst 
der betreffende gemeente doorgebracht. 

Wanneer toepassing wordt gegeven aan 
het gestelde in de eerste alinea, wordt een 
bijslag, welke van gemeentewege wordt ge
geven op de terugbetaling van op het loon 
van den functionaris ingehouden bedragen, 
overeenkomende met den bijslag, bedoeld in 
artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit, eerst na beeindiging van de in de 
eerste alinea van dit lid bedoelde uitkeeringen 
toegekend en alsdan slechts tot het bedrag, 
waarmede deze bijslag het totaal van de 
bovenbedoelde uitkeeringen overtreft. 

6. r. De tijd, krachtens deze beschikking 
op wachtgeld doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin der Pensioenwet r922, Staats
blad N°. 240, aangemerkt, indien de ontsla
gene in de betrekking, welke hij met genot 
van wachtgeld heeft verlaten, laatstelijk voor 
zijn ontsla_g ambtenaar was in den zin dier 
wet en voor zoover die tijd niet parallel loopt 
met diensttijd als ambtenaar, in den zin van 
die wet, in een betrekking of in betrekkingen, 
waarir. deze hoedanigheid na het ontslag 
wordt verkregen. 

2. Gedurende den volgens het eerste lid 
voor pensioen geldigen tijd geldt als wedde, 
onderscheidenlijk als pensioensgrond slag, het 
bedrag van de wedde, onderscheidenlijk de 
pensioensgrondslag, dan we! de som der wed
den, onderscheidenlijk de som der pensioens
grondslagen, welke met inachtneming van 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
het vorige artikel voor den betrokkene mu
den hebben gegolden, met dien verstande, 
dat de pensioensgtondslag of de som der 
pensioensgrondslagen dezelfde wijzigingen 
ondergaan, welke zij op grand van het be
paalde _ in artikel 150 der Pensioenwet 1922, 
Staatsblad N°; 240, zouden hebben ondergactn, 
indien het ontslag niet ware ver!eend en de 
ambtenaar de laatstelijk voor het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbon
den wedde ongewijzigd had behouden. Ver
krijgt de betrokkene na zijn ontsiag opnieuw 
de hoedanigheid van ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet r922, Staatsblad N°-. 240, 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen, Jager dan die uit de 
betrekking of betrekkingen, waaruit hij ten
gevo!ge van deze grenswijziging werd ontsla
gen, dan wordt voor de toepassing van de 
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artikelen 33 en 151 der Pensioenwet 1922 , 
Staatsblad N°. 240, de wedde of de som der 
wedden in de nieuwe betrekking of betrek
kingen geacht te zijn verhoogd tot het bedrag 
van de wedde of de som der wedden, bedoeld 
in het derde lid van het vorige artjkel. 

Blijft de tengevolge van deze grenswijziging 
ontslagene na zijn ontslag in een of meer be
trekkingen ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, dan wordt 
voor de berekening van het eigen pensioen de 
pensioensgrondslag in elk dier aangehouden 
betrekkingen geacht dezelfde wijziging te 
ondergaan, welke deze op grond van artikel 
150 dier wet zou ondergaan, indien de in den 
eersten en tweeden volzin van dit lid bedoelde 
wedde of som van wedden als ambtenaar in 
den zin dier wet zou worden genoten. 

3. De gemeente Breda is VffOr de betrok
ken personen, gedurende den tijd, dien zij 
krachtens deze beschikking op wachtgeld 
doorbrengen, een bijdrage voor eigen pen
sioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, berekend 
naar den in den eersten volzin van het tweede 
lid aangegeven pensioensgrondslag, en in het 
geval, bedoeld in den tweeden volzin van dat 
lid , naar het verschil tusschen dezen pensi
oensgrondslag en d ien of die , welke in de be
trekking of betrekkingen, waarin na het ont
slag de hoedanigheid van ambtenaar in den 
zin van bedoelde wet werd verkregen, zonder 
de werking van het tweede lid zou of zouden 
hebben gegolden. 

4. De gemeente Breda verhaalt de in het 
derde lid bedoelde bijdrage op de betrokken 
personen op den voet van het vierde lid van 
artikel 36 der Pensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240. 

5. Het lichaam, in welks dienst een gewe
zen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van 
het vorige artikel is herplaatst, is de bijdrage 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid, 
onder a en b, der P ensioenwet 1922, Staatsblad 
N°. 240, verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het eerste lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel 
vinden de artikelen 125 , 127 tot en met 129a 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad N°. 240, 
overeenkomstige toepassing. 

7. Wanneer in de gemeenten Beek N.B ., 
Teteringen of Nieuw-Ginneken een benoeming 
plaats heeft in een functie , welke, naar het 
oordeel van den Commissaris der provincie 
Noord-Brabant , door een der wegens deze 
grenswijziging ontslagen personen kon zijn 
bekleed, komen vanaf het tijdstip der benoe
ming het wachtgeld en de pensioensbijdragen 
of de uitkeering, bedoeld in artikel 5, der
tiende lid, voor den ontslagene ten laste van 
de gemeente, welke de benoeming heeft ge
daan. 

8. 1 . Aan ambtenaren van de b ij deze 
grenswijziging betrokken gemeenten, die ten
gevolge van deze grenswijziging genoopt zijn 
te verhuizen, warden van gemeentewege de 
kosten hunner verhuizing vergoed. 

2. Deze kosten warden v66r de verhuizing 
vanwege het gemeentebestuur geschat. Na 
de verhuizing dient de ambtenaar daarvoor 
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een declaratie in bij den burgemeester der 
gemeente, in welker dienst hij werkzaam is. 
Indien de schatting wordt overschreden en 
de declaratie naar het oordeel van den burge
meester te hoog_ is, bepaalt deze het bedrag, 
dat als vergoedmg wordt toegekend. 

3. Door de gemeente Breda worden aan 
de gemeenten Beek N .B., Teteringen of 
Nieuw-Ginneken de van harentwege vergoede 
kosten terugbetaald. 

9. 1. De begrooting voor het dienstjaar 
1941 der gemeente Princenhage, onderschei
denlijk Ginneken c.a. wordt voortgezet door 
de nieuwe gemeente B eek N.B. , onderschei
denlijk Nieuw-Ginneken. 

Tot het aanbrengen der noodige wijzigin
gen in die begrootingen wordt besloten door 
den burgemeester der gemeente die de be
grooting voortzet. 

2. De burgemeesters der gemeenten Breda 
en Teteringen brengen binnen een door het 
toezichthoudend orgaan te bepalen termijn 
de begrooting hunner gemeente voor het 
dienstjaar 1942 in overeenstemming met den 
nieuwen toestand. 

3. De burgemeesters der nieuwe gemeen
ten B eek N .B . en Nieuw-Ginneken , stellen 
binnen een door het toezichthoudend orgaan 
te bepalen termijn voor hun gemeente een 
begrooting voor het dienstjaar 1942 vast . 

Zoolang deze vaststelling niet heeft plaats 
gehad, is het toezichthoudend orgaan be
voegd den burgemeester te machtigen tot 
het ontvangen van inkomsten en het doen 
van uitgaven. 

4. De rekening over het dienstjaar 1941 
der gemeente P rincenhage, onderscheidenlijk 
Ginneken c.a., wordt opgemaakt door den 
ontvanger der nieuwe gemeente Beek N.B. 
onderscheidenlijk Nieuw-Ginneken . ' 

In die rekening worden verantwoord de 
batige of nadeelige saldi der rekening over 
het dienstjaar 1940 der gemeente Princen
hage, onderscheidenlijk Ginneken c.a . 

Voor de toepassing van artikel 18 der 
Eerste Beschikking ter uitvoering van de 
Verordening N°. 152/ 1941 treedt ten aanzien 
van bedoelde rekening op de burgemeester 
der nieuwe gemeente B eek N .B ., onderschei
denlijk Nieuw-Ginneken. 

5 - In de rekening over het dienstjaar 1941 
der gemeente T eteringen worden verantwoord 
de batige of nadeelige saldi der rekening over 
het dienstjaar 1940 dier gemeente. 

6. De batige of nadeelige saldi van den ge
wonen dienst der rekening over het dienst
jaar 1941 der gemeente Princenhage, onder
scheidenlijk Ginneken c.a. , onderscheidenlijk 
T eteringen, komen ten bate of ten laste van 
de nieuwe gemeente B eel< N .B. en de gemeen
te B reda, onderscheidenlijk de nieuwe ge
meente Nieuw-Ginneken, de gemeente Breda 
en de gemeente T eteringen, onderscheidenlijk 
de gemeente T eteringen, de gemeente Breda 
en de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken, in 
zoodanige verhouding als wordt aangegeven 
door de aantallen inwoners van eerstbedoelde 
gemeente, die met ingang dezer grenswijzi
ging dee! gaan uitmaken van laatstbedoelde 
gemeenten. 

7. De na het sluiten van de begrooting 
voor het dienstjaar 1941 der gemeente 
Princenhage, onderscheidenlijk Ginneken c.a., 
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onderscheidenlijk Teteringen , ontvangen ach
terstallige inkomsten of betaalde achterstal
lige uitgaven, behoorende tot de huishouding 
dezer gemeente, komen overeenkomstig de 
in het vorige lid bedoelde verhouding ten 
bate of ten laste van de nieuwe gemeente 
B eek N.B. en de gemeente Breda, onderschei
denlijk de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken, 
de gemeente Breda en de gemeente Teterin
gen, onderscheidenlijk de gerneente Teterin
gen, de gemeente Breda en de nieuwe ge
meente Nieuw-Ginneken. 

8. De batige of nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst der rekening over het dienst
jaar 1941 der gemeente Princenhage, onder
scheidenlijk Ginneken c.a., onderscheidenlijk 
Teteringen, komen ten bate of ten laste van 
de nieuwe gemeente Beek N.B. en de gemeen
te Breda, onderscheidenlijk de nieuwe ge
meente Nieuw-Ginneken, de gemeente Breda 
en de gemeente Teteringen, onderscheidenlijk 
de gemeente Teteringen, de gemeente Breda 
en de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken. 

De verdeeling dezer saldi geschiedt door 
het toezichthoudend orgaan, voor zooveel 
mogelijk met inachtneming van het beginsel, 
neergelegd in artikel 17 dezer beschikking. 

10. De uitkeeringen voor de gemeenten 
Princenhage, Ginneken c.a . en T eteringen, be
doeld in artikel S, eerste lid, sub 1, en artikel 
7, tweede lid, van het besluit N°. 30/1941 van 
de Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Binnenland
sche Zaken van 4 Februari 1941 over het 
tijdvak I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941, en in artikel 4, derde lid, van het be
sluit N°. 31/1941 van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Financien, 
Binnenlandsche Zaken en Sociale Zaken van 
S Februari 1941 over het jaar 1941 alsmede 
verrekeningen terzake van deze uitkeeringen, 
worden, voor zoover zij na 31 December 1941 
vervallen, uitbetaald, onderscheidenlijk in 
rekening gebracht aan de gemeenten Beek 
N.B., Nieuw-Ginneken en Teteringen. 

11. Eventueele verrekeningen terzake van 
de uitkeering ingevolge artikel 3, letter c, 
juncto artikel 9 der wet van 15 Juli 1929, 
Staatsb[ad N°. 388, sedert gewijzigd, voor de 
bij deze beschikking opgeheven gemeenten 
Princenhage en Ginneken c. a. en voor de 
gemeente T eteringen voor het uitkeerings
tijdvak I Mei 1941 tot en met 31 December 
1941 of een daaraan voorafgaand uitkeerings
tijdvak worden uitbetaald, onderscheidenlijk 
in rekening gebracht aan de gemeenten B eek 
N.B. , Nieuw-Ginneken en Teteringen. 

12. I. Voor de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II van de wet van 4 Maart 1935, Staatsblad 
N°. 74 en van de inhouding, bedoeld in artikel 
III van die wet, wordt deze beschikking ge
acht in werking te treden op 1 Mei 1942. 

2. Voor zoover betreft de termijnen, ver
vallende op of na I Januari 1942, worden de 
met toepassing van het vorige lid voor de 
gemeenten Princenhage en Ginneken c. a. 
voor het uitkeeringstijdvak 1941/ 1942 vast 
te stellen uitkeeringen uitgekeerd onder
scheidenlijk aan de gemeenten Beek N .B . en 
Nieuw-Ginneken. 

3. De met toepassing van het eerste lid 
voor de opgeheven gemeenten Princenhage 
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en Ginneken c.a. voor he~ uitkeeringstijdvak 
1941/1942 vast te stellen uitkeeringen en de 
voor de gemeente Teteringen voor dat tijd
vak vast te stellen inhouding, warden bere
kend per inwoner dier gemeenten op 31 De
cember 1941. 

4. Voor elken inwoner, die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze beschikking van de opgehe
ven gemeenten Princenhage en Ginneken c.a . 
overgaat naar de gemeente B reda, keeren de 
gemeenten B eek N.B. en Nieuw-Ginneken 
aan de gemeente Breda uit een bedrag gelijk 
aan vier twaalfde gedeelten van het ingevol
ge het derde lid berekende bedrag per inwo
ner. Een op overeenkomstige wijze berekende 
uitkeering doet de gemeente Nieuw-Ginne
ken aan de gemeente Teteringen voor iederen 
inwoner van de gemeente Ginneken c.a ., die 
op 31 December 1941 gevestigd was in het 
gebied, dat krachtens deze beschikking naar 
de gemeente Teteringen overgaat. 

s. Voor iederen inwoner. die op 31 Decem
ber 1941 gevestigd was in het gebied, dat 
krachtens deze besch1kking van de gemeente 
Tete.•ingen overgaat naar de gemeenten Breda 
en Nieuw-Ginneken, keeren laatstgenoemde 
gemeenten aan de gemeente Teteringen een 
bedrag uit gelijk aan vier twaalfde gedeelten 
van het ingevolge het tweede lid berekende 
bedrag der inhouding per inwoner van de g~
meente Teteringen. 

13. I. De vaststelling van de uitkeering 
ingevolge artikel 3,. onder c, juncto artikel 9, 
der wet van IS Juli 1929 (Staatsb[ad No. 388) 
voor de gemeenten Breda, Beek N.B ., Nieuw
Ginneken en Teteringen voor de uitkeerings
tijdv3:kken, welke op het uitkeeringstijdvak 
I Mei 1941 tot ·en met 31 December 1941 
volgen, geschiedt met inachtneming van de 
bepalingen van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele Verhou
dingsbesluit, wordt, voor zoover dit bere
kend is aan de hand van belastingopbreng
sten over boekingstijdvakken, welke zijn 
aangevangen v66r I Januari 1942, bepaald, 
alsof deze beschikking met den aanvang van 
het boekingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 15 van het Finan
cieele Verhoudingsbesluit, warden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen warden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der Directe Belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, wordt voor de toepassing 
van het tweede lid van dit artikel het aantal 
inwoners op 1 Januari van het kalenderjaar, 
waarin het boekingstijdvak, dat bij de bere
kening tot uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, gesteld: 

a. voor de gemeente Breda op het werke
lijk aantal inwoners op dien datum, vermeer
derd met het aantal inwoners, dat ingevolge 
deze beschikking van de opgeheven gemeen
ten Princenhage en Ginneken c.a. en van de 
gemeente T eteringen naar de gemeente Breda 
overgaat. 

b. voor de gemeente B eek N.B. op het wer-
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kelijk aantal inwoners op dien datum van de 
opgeheven gemeente Princenhage, vermin
derd met het aantal inwoners, dat ingevolge 
deze beschikking van de opgeheven gemeente 
Princenhage naar de gemeente Breda over
gaat; 

c. voor de gemeente Nieuw-Ginneken, op 
het werkelijk aantal inwoners op dien datum 
van de opgeheven gemeente Ginneken c.a., 
verminderd met het aantal inwoners, dat 
ingevolge deze beschikking van de opgeheven 
gemeente Ginneken c.a. naar de gemeenten 
Breda en Teteringeri overgaat en vermeerderd 
met het aantal inwoners, dat ingevolge deze 
beschikking van de gemeente Teteringen over
gaat naar de gemeente Nieuw-Ginneken; 

d. voor de gemeente Teteringen, op het 
werkelijk aantal inwoners op <lien datum, 
verminderd met het aantal inwoners, dat 
ingevolge deze beschikking van de gemeente 
Teteringen naar de gemeenten Breda en 
Nieuw-Ginneken overgaat en vermeerderd 
met het aantal inwoners, dat ingevolge deze 
beschikking van de opgeheven gemeente 
Ginneken c.a . naar de gemeente Teteringen 
overgaat. 

5. Voor de berekening van het quotient , 
bedoeld in artikel 16, tweede lid van het 
Financieele Verhoudingsbesluit voor de ge
meenten Breda, Nieuw-Ginneken en Teterin
gen wordt het bedrag van de ten laste der 
gemeente Breda, de opgeheven gemeente 
Ginneken c.a. en de ·geineente Teteringen, ge
bleven uitgaven, als bedoeld in het tweede 
lid van artikel 15 van dat besluit, vermeer-

erd , voor wat betreft de gemeente Breda met 
een gedeelte van de overeenkomstige bedra
gen der opgeheven gemeenten Princenhage 
en Ginneken c.a . en van de gemeente Tete
ringen, voor wat betreft de gemeenten Nieuw
Ginneken en Teteringen met gedeelten van de 
overeenkomstige bedragen van onderschei
denlijk de gemeente Teteringen en de opge
heven gemeenten Ginnekeri c.a. 

Deze gedeelten worden vo·or ieder der 
opgeheven gemeenteri Princenhage, Ginneken 
c:a . en van de gemeente Teteringen verkregen 
door vermenigvuldiging van de desbetref
fende bedragen met een breuk, waarvan de 
noemer ·voorstelt het aantal inwoners van 
elk der opgeheven gemeenten Princenhage en 
Ginneken c.a. en van de gemeente Teteringen 
op 31 December 1941 en de teller het aantal 
inwoners, dat van elk dezer gemeenten inge
volge deze beschikking naar de gemeente 
Breda, respectievelijk naar de gemeente 
Teteringen en Nieuw-Ginneken is overgegaan·. 

6 . De aldus berekende bedragen van de 
ten laste van elk der gemeenten Breda, 
Nieuw-Ginneken en Teteringen blijvende uit
gaven, als bedoeld in artikel 15, tweeqe lid, 
van het Financieele Verhoudingsbesluit, 
worden berekend per inwoner der gemeente 
Breda, der opgeheven gemeenten Ginneken 
c.a. en Teteringen op I Januari van het met 
het rekeningsjaar gelijknamige kalenderjaar, 
vermeerderd, onderscheidenlijk verminderd 
met het aantal inwoners, waarmede krach
tens deze beschikking het bevolkingscijfer 
der gemeente Breda, der opgeheven gemeente 
Ginneken c.a . en der gemeente Teteringen is 
toegenomen, onderscheidenlijk is afgenomen. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be-
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doeld in dit artikel, worden, vocir zooveel 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financien opnieuw vastgesteld 
met inachtneming van ·de bepalingen van dit 
artikel. · 

8. Voor de nieuwe gemeente Beek N.B. 
blijven de voor de opgeheven gemeente 
Princenhage vastgestelde quotienten, als be
doeld in artikel 16, tweede lid, van het Fi
nancieele Verhoudingsbesluit onverminderd 
van kracht. 

14. I. De garantie-uitkeering, als bedoeld 
in artikel II der wet van ' 4 Maart 1935, 
Staatsblad N°. 74, voor de vergroote gemeente 
Breda, wordt over het uitkeeringstijdvak 
1942/1 943 verhoogd met een bedrag berekend 
overeenkomstig de volgende formule : 

(~ X c) + (~ X f) - (~ X j) = x. 

In deze formule stellen voor: 
de letters a, d en h: het aantal inwoners, 

onderscheidenlijk der opgeheven gemeenten 
Princenhage en Ginneken c.a. en der gemeente 
Teteringen , dat ingevolge deze beschikking 
naar de gemeente Breda is overgegaan; 

de letters b, e en i: het aantal inwoners 
onderscheidenlijk der opgeheven gemeenten 
Princenhage, Ginneken c.a. en der gemeente 
Teteringen op 31 December 1941; 

de letters c en f: het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935, Staatsblad No. 74, onder
scheidenlijk voor de opgeheven gemeenten 
Princenhage en Ginneken c.a ., over het tijd
vak 1935/1936; 

de letter j: het becirag der inhouding, als 
bedoeld in artikel II I der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad N°. 74, voor de gemeente 
Teteringen, over het tijdvak 1935/1936; 

de letter x: het bedrag bedoeld in de eerste 
zinsnede. · 

Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de garantie
uitkeering voor de vergroote gemeente Breda 
wordt verhoogd, gesteld op de helft van het 
bedrag, voorgesteld door de letter x. 

2. Aan de gemeente Beek N.B . wordt voor 
het uitkeeringstijdvak 1942/1943 een garantie
uitkeering gedaan ten beloope van het ver
schil tusschen t wee negende gedeelten van 
het bedrag der garantie-uitkeering voor de 
opgeheven gemeente Princenhage over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936 en het bedrag, 

waarmede volgens het onderdeel (~ x c) van 

de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
formule , de garantie-uitkeering voor de ge
meente Breda, wordt verhoogd . Voor het 
uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 bedraagt de ga
rantie-uitkeering de helft van laatst bedoeld 
verschil. 

3. Aan de gemeente Nieuw-Ginneken 
wordt over het uitkeeringstijdvak 1942/1943 
een garantie-uitkeering gedaan, berekend 
overeenkomstig de volgende form ule: 

(~ x a)-(~ xa) - (~ x a)-(~ xg) =x. 

In deze formule stellen voor: 
de letters b en d: het aantal inwoners der 
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opgeheven gemeente Ginneken c.a., dat inge
volge deze beschikking onderscheidenlijk 
naar de gemeentenBreda en Teteringen is over
gegaan; 

de letter e: het aantal inwoners der gemeen~ 
te Teteringen, dat ingevolge deze beschikking 
naar de gemeente Nieuw-Ginneken is over- • 
gegaan; 

de letter c: het aantal inwoners der opge
heven gemeente Ginneken c.a. op JI Decem
ber I94I; 

de letter f: het aantal inwoners der ge
meente Teteringen, dat ingevolge deze be
schikking naar de gemeente Nieuw-Ginneken 
is overgegaan; 

de letter a: het bedrag der garantie-uitkee
ring voor de opgeheven gemeente Ginneken 
c.a. over het uitkeeringstijdvak 1935/ 1936; 

de letter g: het bedrag der inhouding, als 
bedoeld in artikel III der wet van 4 Maart 
1935, Staatsblad N°. 74, voor de gemeente 
Teteringen over het tijdvak 1935/ 1936; 

de letter x: het bedrag bedoeld in de eerste 
zinsnede van dit lid. 

Voor het uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 be
draagt de garantieuitkeering voor de gemeen
te Nieuw-Ginneken de helft van laatstbedoeld 
bedrag. 

4. De inhouding, als bedoeld in artikel III 
der wet van 4 Maart I935 (Staatsblad N°. 74) 
voor de gemeente Teteringen voor het tijdvak 
1942/ 1943 wordt verminderd met de bedra
gen, waarmede ingevolge het eerste en derde 
lid van dit artikel de garantie-uitkeering 
voor de gemeente Breda en Nieuw-Ginneken, 
in verband met den overgang van gebied van 
de gemeente Teteringen naar de gemeenten 
Breda en Nieuw-Ginneken, wordt verminderd 
en voorts met een bedrag, berekend overeen-

komstig de formule: (~ X c) = x., 

waarin: de letter a voorstelt het aantal inwo
ners, dat op JI December r941 ingevolge deze 
beschikking van· de opgeheven gemeente 
Ginneken c.a . naar de gemeente Teteringen 
overgaat; 

de letter b voorstelt het a.dntal inwoners 
der opgeheven gemeente Ginneken c.a. op 
31 December 1941; 

de letter c voorstelt de garantie-uitk~ering 
voor de opgeheven gemeente Ginneken c.a. 
over het uitkeeringstijdvak 1935/1936, en 

de letter x het bedrag van de laatstbedoel
de vermindering van de inhouding. 

Voor het tijdvak 1943/ 1944 bedraagt de 
inhouding voor de gemeente Teteringen ,de 
helft van het volgens het voorgaande lid 
berekende bedrag. 

15. De uitkeeringen door het Rijk van 
hoofdsommen, aandeelen van hoofdsommen 
en van opcenten, welke betrekking hebben 
op het belastingjaar 1941 en daaraan voor
afgaande belastingjaren, welke zijn of worden 
opgenomen in het boekingstijdvak 1941/ 
1942, geschieden voor zooveel deze betreffen 
gebieden van de opgeheven gemeenten 
Princenhage en Ginneken c.a., onderscheiden
lijk aan de nieuwe gemeenten Beek N .B . en 
Nieuw-Ginneken. 

16. I. De gemeente B eek N.B. verkrijgt 
den eigendom van het bestaande gemeente
huis en de bijbehoorende gebouwen van de 

1941. 

opgeheven gemeente Princenhage, de ge
meente Nieuw-Ginneken dien van de over
eenkomstige gebouwen van de opgeheven ge
meente Ginneken c.a. 

2. De Commissaris der provincie Noord
Brabant bepaalt het tijdstip, waarop de 
eigendom van de in het vorige lid bedoelde 
gebouwen overgaat op de gemeente Breda. 

De Commissaris der provincie bepaalt als
diJ:n voor zooveel noodig welke gelde!ijke 
b11drage de gerneente B reda voor de vestiging 
van een nieuw gemeentehuis voor de gerneen
te Beek N .B., onderscheioenlijk voor de ge
meente Nieuw-Ginneken, levert. 

3. De inventaris van de in het eerste lid 
bedoelde gebouwen wordt, behoudens het 
bepaalde in den volgenden zin, eigendom van 
de gemeente Beek N.B., onderscheidenlijk 
Nie11;w-Ginneken. Zoo spoedig rnogelijk na 
den mgang dezer grenswijzigingen bepaalt de 
Commissaris der provincie, de betreffende 
burgemeesters gehoora, welke voor de ge
meenten Beek N.B. en Nieuw-Ginneken naar 
zijn oordeel overtollige onderdeelen van den 
inventaris der in het eerste lid bedoelde ge
meentehuizen en bijbehoorende gebouwen 
aan de gemeente Breda worden overgedragen 
en welk bedrag deze gemeente daarvoor be
taalt. 

17. I. Behoudens het bepaalde in het 
eerste lid van het vorige artikel gaan alle 
rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen 
van een gemeente, waarvan krachtens deze 
beschikking gebied wordt afgescheiden, be
trekking hebbende op of gelegen in het van 
deze gemeente afgescheiden gebied, over op 
de gemeente, waarvan het bedoelde gebied 
dee! gaat uitmaken. 

2 . Voor zoover niet 'ingevolge het vorig 
lid overgang plaats heeft op de gemeenten 
B reda of Teteringen gaan de rechten, lasten, 
verplichtingen en bezittingen van de gemeen
ten Princenhage en Ginneken c.a. over onder
scheidenlijk op de gemeenten B eek N.B. en 
Nieuw-Ginneken . 

3. Voor de overgangen, bedoeld in d it en 
in het vorig artikel wordt een nadere akte 
niet gevorderd. 

4. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

5. lndien de Commissaris der provincie 
Noord-Brabant van oordeel is, dat wegens 
den overgang van de rechten, lasten, ver
plichtingen en bezittingen overeenkomstig 
het eerste en tweede lid een verrekening 
dient plaats te hebben, bepaalt hij het bedrag 
en de wijze van betalen daarvan. 

18. I. Alie kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar een 
andere gemeente overgaat, worden overge
dragen aan de gemeente, waarvan dit gebied 
dee! gaat uitmaken, dan we! in overeenstem
rning gebracht met artikel I van deze be
schikking. 

2. Alie overige stukken van de gemeenten 
Princenhage en Ginneken c.a. gaan over on
derscheidenlijk op de gemeenten Beek N.B. 
en Nieuw-Ginneken. 

3. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde en nieuw ge-
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vormde gemeenten bebben na ingang der 
grenswijziging wederkeerig bet recbt te alien 
tijde kosteloos inzage te nemen van bun ge
meente-arcbieven eii op kosten bunner ge
meente afscbriften of uittreksesl van de zicb 
in die a~cbieven bevindende stukken te vor
deren, een en antler voor zoover betreft bet 
gebied, betwelk van bun gemeente deel uit
maakt of beeft uitgemaakt. 

19. De burgemeest er eener gemeente, 
waarvan krachtens deze bescbikking gebied 
wordt afgescbeiden, zendt op 31 December 
1941 aan den burgemeester der gemeente, 
waarvan bet afgescbeiden gebied deel gaat 
uitmaken, na daarvan afscbrift te bebben 
gebouden, bet deel van bet tot bet bevolkings
register beboorende persoonsregister, bet
welk betrekking beeft op de personen, welke 
op den bovenbedoelden dag gevestigd zijn in 
bet overgaande gebied. 

20. 1. De inwoners van bet naar een 
andere gemeente overgaand gebied, die op 
of na I Januari 1942 werkloos zijn of warden, 
zullen onmiddellijk opgenomen warden in de 
steunregeling van de gemeente, waarvan bet 
gebied deel gaat uitmaken of a ldaa r tot de 
werkverscbaffing w orden t oegelaten, indien 
en voor zoover zij daarvoor, op grond van de 
regelen, welke in de Jaatstbedoelde gemeente 
gelden, in aanmerking komen. Ten aanzien 
van de vestigingsvoorscbriften blijft te bun
nen opzicbte de regeling van kracbt, welke 
in de gemeente waarin zij gevestigd waren, 
gold. 

2. Het verleenen van steun en bet te werk 
stellen b ij de werkverscbaffing geschieden 
met inachtneming van de door den Secre
taris-Generaal van bet Departement van 
Sociale Zaken goedgekeurde steuntarieven 
en werkverschaffingsloonen. 

21. I. Met ingang van I Januari 1942 
worden de Burgerlijke Armbesturen van 
Princenhage, Ginneken en Bavel opgebeven, 
met dien verstande, dat genoemde armbe
sturen gedurende ten boogste een maand 
bevoegd blijven bun taak op den ouden voet 
uit te oefenen. 

Binnen een zelfden termijn wordt bet aan
tal leden van bet Burgerlijk Armbestuur van 
Teteringen teruggebracbt van vijf op drie. 
De burgemeester dezer gemeente neemt de 
daartoe noodige maatregelen. 

De recbten, Jasten , verplicbtingen en be
zittingen van de bovenbedoelde armbestu
ren warden geacbt te zijn recbten, lasten, 
verplicbtingen en bezittingen der gemeente, 
waarin zij gevestigd zijn. Artikel 17 is op deze 
armbesturen van toepassing . 

2. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet warden voldaan uit de kas 
van een der gemeenten Princenhage, Ginne
ken c.a. en Teteringen, komen, voor zoover 
die krankzinnigen, ten tijde dat de rechter
lijke machtiging om hen in een gesticht te 
piaatsen werd aangevraagd, woonplaats, in 
den zin van bet Burgerlijk W etboek, hadden 
in het van deze gemeente af te scheiden ge• 
bied, van af I Januari 1942 voor rekening 
der gem eente, waaraan het betreffende gebied 
wordt toegevoegd. 

3. Hetzelfde geldt ten aanzien van- de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 

336 

artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van armen, 
die ten tijde van bun opneming zicb bevon
den of hoofdverblijf badden in het gebied, 

• dat kracbtens deze beschikking naar een 
andere gemeente overgaat. 

22. 1. Met afwijking van bet bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931 , N°. 476) kan 
voor de gemeenten Breda , Teteringen Beek 
N .B . en Nieuw-Ginneken een besluit 'als in 
die artikelen bedoeld, worden genom;n v66r 
1 Januari 1943 . 

2. Tot I Januari 1945 is de bepaling van 
artikel 3, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931 , N°. 476) niet van toepassing op 
h~t naar de gemeente Breda overgaande ge
b1ed, voor zoover deze wetsbepaling op dit 
gebied bij den ingang dezer grenswijziging 
niet van kracht is. 

Voor zoover niet met ingang van I Janu
ari 1945 ten aanzien van het in het vorige 
lid bedoelde gebied gebeel of gedeeltelijk 
toepassing wordt gegeven aan artikel 21 van 
voornoemde wet, vinat voor dat gebied of 
voor die deelen daarvan, welke alsdan niet 
van de werking van artikel 3, tweede lid 
dier wet worden uitgezonderd, bet bepaald; 
in art ikel 22 aier wet overeenkomstige toe
passing. 

3. Ten aanzien van een akte van vergun• 
ning tot verkoop van sterken drank in bet 
klein, geldende voor een localiteit in een 
huis, gelegen in een krachtens deze beschik
king naar de gemeente Breda overgaand ge
bied, kan vermelding van een localiteit in 
een antler buis, als bedoeld in artikel 28 
eerste en tweede lid, der Drankwet (Staats~ 
blad 1931, N°. 476), binnen tien jaar na den 
ingang dezer greriswijziging slecbts plaats 
vinden, indien de vergunning wordt overge
bracht naar een localiteit in een buis, dat 
v66r deze grenswijziging tot dezelfde gemeen
te beboorde als het eerstbedoelde hui!' . 

4 . De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 
45, tweede lid , der Drankwet (Staatsblad 
1931 , N°. 476) van de gemeenten P rincenha
hage, onderscbeidenlijk Ginneken c.a., wor
den met ingang dezer grenswijziging geacht 
te zijn ingescbreven op de overeenkomstlte 
lijsten van de nieuwe gemeente B eek N.B . 
onderscbeidenlijk Nieuw-Ginneken. 

5. De namen der personen , voorkomende 
op de lijsten, bedoeld in de drtikelen 17 en 
45, tweede lid , der Drankwet (Staatsblad 
1931 , N°. 476). van een der gemeenten Tete
ringen of, ingevolge het in het vorige lid be
paalde, Beek N.B. of Nieuw-Ginneken , en 
die destijds op deze lijsten zijn geplaatst, 
nadat op een hunnerzijds ingediend verzoek 
om vergunning, onderscheidenlijk verlof A , 
voor een of meer lokaliteiten, gelegen in het 
naar een andere gemeente overgaande ge
bied, een afwijzende beschikking was geno
men, uitsluitend op grond, dat het vastge
stelde maximum der vergunningen, onder
scheidenlijk verloven A, was bereikt, worden, 
indien belanghebbenden binnen drie maan
den na den ingang dezer grenswijziging een 
daartoe strekkend verzoek richten tot den 
burgemeester der gemeente, naar welke het 
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gebied, waarin het lokaal (de lokalen) gelegen 
is (zijn), overgaat, overgeschreven op de 
overeenkomstige lijsten van de laatstbedoelde 
gemeente. 

6. De volgorde, waarin de in het vorige 
lid bedoelde overschrijving zal geschieden, 
wordt bepaald naar de dagen, waarop de 
verzoeken om vergunning, onderscheidenlijk 
verlof A, zoowel van hen, die op deze lijsten 
worden overgeschreven, als van hen, die 
reeds op deze lijsten zijn geplaatst, b ij het 
betrokken gemeentebestuur of den burge
meester waren ingekomen, met dien ver
stande, dat, voor zoover verzoeken op den
zelfden dag zijn ingekomen, de in leeftijd 
oudere verzoeker voorgaat en dat bij gelij
ken ouclerdom het lot beslist. 

7. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in het vijfde lid, is ingekomen 
geeft de burgemeester van de gemeente, 
naar welke het gebiea, waarin het lokaal (de 
lokalen) gelegen is (zijn), overgaat, daarvan 
kc nnis aan den burgemeester der gemeente, 
waarvan dit gebied is afgescheiden, of aan 
dien van een der nieuwe gemeenten Beek 
N.B. en Nieuw-Ginneken. Deze schrapt den 
naam van den verzoeker van de in zijn ge
meente geldende overeenkomstige lijst. 

23. I. Met ingang van 1 Januari 1942 
wordt in wetten en daarop . gegronde voor
schriften onder de gemeenten Princenhage en 
Ginneken c.a. verstaan onderscheidenlijk de 
gemeenten Beek N.B. en Nieuw-Ginneken. 

2. Met ingang van denzelfden datum 
worden in alle wetten en daarop gegronde 
voorschriften onder de gemee,nten Breda en 
T eteringen verstaan de gemeenten, zooals zij 
krachtens aeze beschikking zijn gewijzigd. 

24. Voor zoover niet anders is bepaald, 
worden geschi!len omtrent de toepassing van 
deze beschikking beslist door den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken, den Raad van State, afdee
ling voor de geschillen van bestuur, gehoord . 

25. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 23 December 1941. 
De Secretaris-Generaal uan het 

Departement u. Binnenlandsche Zaken, 
FREDERlKS. 

(Stet. no. 19) 
23 December 1941. Wijzigingen DAPTT 

Op grond van de Verordeningen N°-
23/1940 en N°. 137/ 1940 en in overeenstem· 
ming met de §§ 2 en 3 der Verordening N°. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied en gelet op 
artikel 132 van het Algemeen Rijksambtena
renreglement 

Wordt bepaald: 
Art. 1. De volgende wijzigingen worden in 

het DAPTT, zooals dit thans luidt, gebracht: 
1) In artikel 6 wordt tusschen de omschrij

ving van het begrip : ,,werktijd" en die van 
het begrip: ,,dagelijksche diensttijd" opge
nomen : 

,,waaktijd: de tijd, waarin de ambtenaar 
in dienst moet zijn voor het verrichten van 

L. & S. x94x 
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bewakingsdiensten, dan we! zich beschikbaar 
moet houden, hetzij op kantoor, bureel of 
werkplaats, dan we! te zijnen huize, voor het 
zoo noodig verrichten van arbeid . Moet tij
dens waakdiensten arbeid verricht worden, 
dan geldt de daaraan bestede tijd ook als 
waaktij d" . 

2) Het derde lid van artikel 7 vervalt. 
3) Opgenomen wordt een nieuw artikel 

8bis, luidende: 
,,1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 

op den waaktijd niet van toepassing. 
2. Waaktijd wordt vergoed volgens door 

den directeur-generaal vast te stellen rege
len." 

4) Het derde lid van artikel 10 vervalt. 
5) In het eerste lid van artikel 13 vervallen 

de woorden: ,,behalve voor degenen, die met 
waakdienst zijn belast". 

6) Het vierde lid van artikel 13 vervalt. 
2. De in artikel l genoemde wijzigingen 

zullen ingaan op een door den directeur
generaal der P.T.T. te bepalen datum. 

's-Gravenhage, 23 December 1941. 
De S ecretaris-Generaal uan het 

Departement u. Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet. no 251) 
24 December 1941. BESCHIKKING van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken No. 
42377 B.B. (Bureau Staats- en Admi
nistratief Recht) betreffende wijziging 
van de grenzen van de gemeenten 
Sleen, Zweeloo, Westerbork, Rolde , 
Borger en Odoorn. 1 

Op grond van § l der Verordenirig No. 
79/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1942 
worden de grenzen tusschen de gemeente 
Sleen eenerzijds en de gemeenten Zweeloo, 
Westerbork, Rolde , Borger en Odoorn ander
zijds zoodanig gewijzigd, dat de nieuwe grens 
zal komen te loopen als volgt : 

I. Tusschen de gemeenten Sleen en Zwee
loo: 

Vanaf het knikpunt genaamd ,,de Twee 
Steenen" in de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Sleen en Zweeloo, gelegen onge
veer 178 meter ten zuiden van den zuidelij
ken kant van de bermsloot, welke ge]egen is 
ten zuiden van den zandweg langs het 
Oranjekanaal, wordt de nieuwe grens ge
vormd door een lijn, welke in ongeveer wes
telijke richting over het knikpunt in de ka
dastrale grens tusschen de perceelen, kada
straal bekend gemeente Zweeloo, sectie F, 
Nos. 139 en 2731, loopt tot aan het knikpunt 
in de kadastrale grens tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie 
F, Nos. 139 en 2032. Vanaf laatstgenoemd 
knikpunt wordt de kadastrale eigendoms
grens gevolgd tusschen de perceelen, gemeen
te Zweeloo, sectie F, N°. ·139, eenerzijds, en 
sectie F, Nos. 2032 en 1898, anderzijds , in 

1 Een toelichtende kaart is tegen betaling 
van de kosten te verkrijgen bij de Algemeene 
Landsdrukkerij. 

22 
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ongeveer noordelijke richting rechtuit over 
het Oranjekanaal tot aan den noordkant van 
de bermsloot, welke ten noorden van den 
grintweg langs het Oranjekanaal loopt. 
Daarna volgt de gemeentegrens ongeveer in 
zuidwestelijke richting den noordkant van 
bedoelde bermsloot tot aan den westkant 
van den weg, welke door het dennenbosch ten 
noorden van het Oranjekanaal is aangelegd 
en welke kadastraal is aangeduid als ge
meente Zweeloo, sectie F , N°. 133. 

De grens volgt daarna de westgrens van 
het perceel, gemeente Z weeloo, sectie F, N°. 
133, en vervolgt haar loop langs den west
kant van dezen weg in ongeveer noord
westelijke richting· ten noorden, totdat deze 
westkant gesneden wordt door het oostelijk 
verlengde van de zuidgrens van het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie 
F , N°. 2861. Vanaf dit snijpunt loopt de 
nieuwe grens in ongeveer westelijke richting 
tot aan het zuid-oostelijk hoekpunt van het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Zweeloo, 
sectie F, N°. 2861, en volgt verder de zuide
lijke grens van laatstbedoeld perceel tot aan 
het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel, 
kadastraal bekenci gemeente Zweeloo, sectie 
F, N°. 114, vanwaar de grens in ongeveer 
noordoostelijke richting samenvalt met de 
oostelijke grens van de perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Zweeloo, sectie F, Nos. II4, 
II3, 112, 1 II en 2865, tot in het verlengde 
van de noord-oostelijke grens van de percee
len, kadastraal bekend gemeente Zweeloo , 
sectie F, Nos. 2863 en 2864, in zuid-oostelijke 
richting. 

Daarna loopt de grens vanaf laatstbedoel 
snijpunt in ongeveer noord-westelijke rich
ting, tot aan het noord-oostelijk hoekpunt 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Zweeloo, sectie F, N°. 2864, volgt verder de 
noord-oostgrens van de perceelen, N os. 
2864 en 2863, van dezelfde gemeente en 
sectie, en het verlengde van deze kadastrale 
grens, totdat de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Zweeloo en Westerbork wordt be
reikt. 

II. Tusschen de gemeenten Sleen en 
Westerbork: 

Vanaf het laatstbedoeld punt in de greP.s 
tusschen de gemeenten Zweeloo en Wester
bork volgt de nieuw te vormen grens in onge
veer noord-oostelijke richting de bestaande 
grens tusschen de gemeenten Zweeloo en 
Westerbork totdat bereikt wordt de eerste 
zandweg, welke in de gemeente Westerbork 
door het bosch is aangelegd. 

Vanaf het snijpunt van den zuid-westkant 
van de sloot, geJegen Jangs den zuid-westkant 
van den weg, met de oude scheiding tusschen 
de gemeenten Zweeloo en Westerbork, volgt 
de nieuwe grens den zuid-westkant van de 
sloot langs genoemden weg in ongeveer noord
westelijke richting, tot aan het meest zuide
lijke punt van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Westerbork, sectie C, N°. 2687. 
Voor zoover langs genoemden weg geen sloot 
aanwezig is, wordt als gemeentegrens geno
men een denkbeeldige lijn, welke loopt op 
een afstand en ten zuidwesten van den boven
kant van het talud van den zuid-westelijken 
kant van den weg, gelijk aan de breedte van 
de sloot, voorzoover deze we! langs den weg 

ligt. De hierbedoelde weg zal dus met bermen 
en bermsloten geheel komen te liggen in de 
gemeente Sleen . 

Vanaf het meest zuidelijke punt van het 
perceel gemeente Westerbork, sectie C, N°. 
2687, bovengenoemd, volgt de nieuwe grens 
in ongeveer noord-westelijke en noordelijke 
richting de zuid-west- en westgrens van het 
kadastrale perceel, gemeente Westerbork, 
sectie C, N°. 2687, tot aan de bestaande grens 
tusschen de gemeenten Westerbork en Rolde. 
Vervolgens wordt de bestaande gemeente
grens gevolgd in de richting van ongeveer 
noordwest ten westen, tot aan het punt, waar 
het verlengde van de kadastrale grens in 
zuid-westelijke richting tusschen de percee
len, gemeente Rolde, sectie N, Nos. 1047 en 
693, de bestaande grens tusschen de gemeen
ten Rolde en Westerbork snijdt . 

III. Tusschen de gemeenten Sleen en 
Rolde: 

Vanaf het laatstbedoeloe snijpunt in de 
grens tusschen de gemeenten Rolde en Wes
terbork loopt de nieuwe grens in ongeveer 
noord-oostelijke richting en vormt eerst het 
verlengde van de kadastrale grens tusscnen 
de perceelen, gemeente R olde, sectie N, Nos. 
1047 en 693, en wordt verder door deze grens 
zelf gevormd over de voile lengte tot aan de 
meest oostelijke hoek van het perceel, ge
meente Ro[de, sectie N, N°. 1047. Vervolgens 
wordt de grens gevormd door een denkbeel
dige lijn dwars over den publieken weg 
Scl>oonloo-Schoonoord tot aan het meest 
westelijke punt van het perceel, gemeente 
Rolde, sectie N, N°. 1052, om vervolgens 
vanaf dit punt de noordwestelijke kadastrale 
grens te volgen van het perceel, gemeente 
Rolde, sectie N, N°. 1052, tot aan het punt, 
waar het verlengde van deze grens de be
staande grens tusschen de gemeenten Rolde 
en Borger bereikt. 

IV. Tusschen de gemeenten Sleen en 
B orger: 

Vanaf laatstbedoeld punt in de bestaande 
grens tusschen de gem eenten R olde en Borger 
volgt de nieuw te vormen grens in de richting 
van ongeveer zuid-oost ten zuiden de be
staande gemeentegrens tot aan het meest 
noordelijke punt van het perceel, gemeente 
B orger, sectie E, N°. 1551, verder langs de 
oostelijke grens van het perceel, sectie E, 
N°. 1551, tot aan het zuid-westelijke punt 
van het perceel, gemeente Borger, sectie E, 
N°. 670, om daarna in de richting van onge
veer noord-oost ten oosten de kadastrale 
grens tusschen de perceelen, gemeente B or
ger, Sectie E, Nos. 670 en 665, te volgen, tot 
aan het eind der perceelen, Nos. 670 en 665 
van dezelfde gemeente en sectie. Vanaf het 
laatste punt, zijnde tevens het noord-ooste
lijke hoekpunt van het perceel, gemeente 
B orger, sectie E, N°. 665, loopt de nieuwe 
grens in ongeveer zuid-oostelijke richting tot 
aan het noordelijkste hoekpunt van het per
ceel, gemeente Borger, sectie D, No. 3032, om 
dan verder de oostgrens van dit perceel te 
volgen, alsmede de oostgrens van het perceel, 
gemeente B orger, sectie D, N°. 2407, waar de 
bestaande grens tusschen de gemeenten 
B orger en Odoorn wordt bereikt. 

V. Tusschen de gemeenten Sleen en 
Odoorn: 
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Vanaf laatstbedoeld punt, hetwelk over
eenkomt zoowel met het noordelijkste punt 
van het perceel, gemeente Odoorn, sectie 
A, N°. 7705, als het noord-westelijke hoek
punt van het perceel, gemeente Odoorn, 
sectie A, N°. 7751, volgt de nieuwe grens 
ongeveer in een richting van zuid-oost ten 
zuiden de kadastrale grehs tusschen de per
ceelen, gemeente Odoorn, sectie A, Nos. 
7705, 7749 en 7972, eenerzijds en 7751, 7750 
en 7709 anderzijds, volgt vervolgens de ka
dastrale grens tusschen de perceelen Nos. 
7_711. en 79_72 i~ ongeveer zuidwestelijke 
nchtmg, bu1gt b1J het meest westelijke hoek
punt van perceel N°. 7711 om, ongeveer in de 
richting zuid-oost ten zuiden, tevens vor
mende de kadastrale grens t usschen de per
ceelen Nos. 77II en 7712, tot aan het meest 
zuidelijke punt van het perceel No. 7711, alle 
van dezelfde gemeente en sectie. 

Vanaf dit laatste punt wordt de gemeente
grens gevormd door een denkbeeldige Iijn, 
welke als v~lgt .~ord~ b1:paald. Zij loopt in 
ongeveer ZUideltJke nchtmg evenwijdig aan 
den weg naar Odoornerveen op een afstand 
welke gelijk i~. aan den afstand van boveng~: 
noemd zu1delt1kst punt van het perceel, sectie 
A, N°. 7711, tot aan genoemden weg naar 
Odoornerveen. Deze lijn loopt zoover in zui
delijke richting, totdat zij snijdt een denk
beeldige lijn, welke evenwijdig loopt aan en 
ten zuidwesten van den as van het kanaal 
naar Odoornerveen, op een afstand, welke ge
lijk is aan den afstand uit den as van ge
noemd kanaal. Deze afstand wordt gemeten 
in het verlengde van den as van het kanaal 
Schoonoord-Buinen ter plaatse, waar dit 
kanaal in ongeveer noord-oostelijke richting 
is aangelegd, vanuit het kanaal naar 
Odoornerveen. 

Vanaf laatstbedoeld snijpunt volgt de 
nieuwe gemeentegrens . den bovenkant van 
het zuid-westelijk talud van het kanaal naar 
Odoornerveen tot aan het meest oostelijke 
hoekpunt van het perceel, gemeente Odoorn, 
sectie A, N°. 2585, vanwaar de grens in on
g€.veer zuid-westelijke richting den boven
kant van het talud van het Oranjekanaal 
volgt tot aan de bestaande grens tusschen 
de gemeenten S/een en Odoorn. Deze laatste 
nieuwe grens komt overeen met de zuidelijke 
grenzen van de perceelen, gemeente Odoorn, 
sectie A, Nos. 2585, 4965 en 4964. Bovendien 
wordt de grens tusschen de gemeenten S/een 
en Odoorn nog gewijzigd in de omgeving van 
het Haantje. De nieuwe grens zal gevormd 
worden vanaf het zuid-westelijkste hoekpunt 
van het perceel, gemeente Odoorn, sectie A, 
N°. 24II, door de kadastrale grens tusschen 
de perceelen gemeente Odoorn, sectie A, No. 
2411 en 8063, en verder in ongeveer zuid
oostelijke richting door den zuidkant van de 
bermsloot, welke ten zuid-westen langs den 
weg langs het Oranjekanaal loopt, welke 
kant overeenkomt met de kadastrale grens 
tusschen de perceelen, gemeente Odoorn, 
sectie A, Nos. 8063, 8064, 8065, 8066, 2716, 
5617 en 7237, eenerzijds en N°. 2534 ander
zijds. Daarna wordt de nieuwe grens gevormd 
door de verbindingslijn van het meest noord
oostelijke punt van het perceel, gemeente 
Odoorn, sectie A, N°. 7237, tot aan het meest 
westelijke punt van perceel N°. 2529 dwars 
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over den verharden weg van Sleen naar 
Odoorn, om vervo!gens de kadastrale grens 
te volgen tusschen de perceelen, gemeente 
Odoor~i sectie A, Nos. 7218, 5780 en 5525, 
e_enerz1ids en N°. 2529 anderzijds, tot waar 
aeze grens de bestaande grens tusschen de 
gemeenten Sleen en Odoorn bereikt, welk 
punt overeenkomt met het meest oostelijke 
punt van het perceel, gemeente Odoorn 
sectie A, N°. 5525. ' 

2. 1 . De machten en ambtenaren van de 
gemeente Sleen oefenen, te rekenen van den 
datum der grenswijziging, hun bevoegdheden 
uit in de aan deze gemeente toe te voegen 
gebieden. 
. 2. De bij den ingan_g dezer grenswijziging 
m de overgaande geb1eden geldende beslui
ten behouden rechtskracht, totdat door het 
bevoegd gezag der gemeente Sleen anders 
zal zijn bepaald. 

Dit gezag nee~t voor het invoeren, wijzi
gen, van toepassmg verklaren of afschaffen 
van besluiten in bedoelde gebieden binnen 
twee jaren na den datt•m der grenswijziging 
de daartoe noodige besluiten. 

3. De bevoegdheid tot het heffen en in
vorcie_ren van gemeentelijke belastingen, be
trekkmg hebbende op de overgaande gebie
~en, over een belastingjaar, dat v66r den 
mgang dezer grenswijziging is aangevangen 
blijft voorbehouden aan de machten en amb: 
tenaren, die daarvoor zijn aangewezen in de 
gemeenten, waarvan de gebieden zijn afge
scheiden. 

4. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, der gemeentewet en in 
artikel 11, derde lid, van de Eerste Be
schikking ter uitvoering van de Verordening 
N°. 152/1941 geldt, totdat onderscheidenlijk 
qe uitkomste~ van de eerstvolgende open
bare volkstellmg of een nadere publicatie 
omtrent het aantal inwoners door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek zullen zijn 
verschenen, in de gewijzigde gemeenten het 
getal inwoners, dat op 1 Januari 1942 volgens 
de bevolkingsregisters der betreffende ge
meenten aanwezig is, zooals ciit door den 
Commissaris der provincie Drenthe, de burge
meesters der betreffende gemeenten gehoord, 
worat vastgesteld. 

5. Met afwijking van het bepaa!de in 
artikel 4, tweede lid, der gemeentewet wor
den de inwoners van de naar de gemeente 
S/een overgaande gebieden, die gedurende de 
laatste twaalf maartden in een dezer gebieden 
gevestigd zijn, zoomede zij, die in den loop 
der laatste twaalf maanden van een der over
gaande gebieden naar de gemeente S/een, of 
omgekeerd, zijn vertrokken, van af den da
tum van den overgang als ingezetenen van 
die gemeente beschouwd. 

3. I. Voor de vaststelling en verrekening 
van de garantie-uitkeering, als bedoeld in 
artikel II der wet van 4 Maart 1935, Staats
b/ad N°. 74, over het uitkeeringstijdvak 1941/ 
1942 wordt deze beschikking geacht in wer
king te treden op 1 Mei 1942. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten Zweeloo, Westerbork, 
Ro[de, Borger en Odoorn voor het uitkeerings
tijdvak 1941/1942 vast te stel!en uitkeerin
gen, worden berekend per inwoner van elk 
dezer gemeenten op 31 December 1941. 
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3 . Voor elken inwoner, die krachtens deze 
beschikking van de gemeenten Zweeloo, 
Westerbork, Rolde, Borger en Odoorn overgaat 
naar de gemeente Sleen, keeren de eerstge
noemde gemeenten aan de gemeente Sleen 
uit een bedrag, gelijk aan vier twaalfde ge
deelten van het ingevolge het tweede lid be
rekende bedrag per inwoner. 

4. I . De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3 , letter c, juncto artikel 9, 
der wet van S Juli 1929 (Staatsblad N°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Sleen, 
Zweeloo, Westerbork, Rolde, Borger en Odoorn, 
voor de uitkeeringstijdvakken, welke op het 
uitkeeringstijdvak I Mei 1941 tot en met 31 
December 1941 volgen, geschiedt met inacht
neming van de dan geldende wettelijke be
palingen en van de bepalingen van dit 
artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele-verhou
dingsbes!uit wordt, voor zoover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten 
over boekingstijdvakken, welke zijn aange
vangen v66r 1 Januari 1942, bepaald, alsof 
deze beschikking met den aanvang van het 
boekingstijdvak in werking was betreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel IS van het Finan
cieele-verhoudingsbesluit, worden, voor zoo
ver zij tengevolge van de toepassing van het 
vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 van 
dat besluit aangegeven, kunnen worden be
rekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het 
aantal inwoners op I Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, gesteld op het werkelijk 
aantal inwoners op dien datum, vermeerderd 
of verminderd met het aantal inwoners, 
waarmede ingevolge deze beschikking het 
aantal inwoners der gemeenten S/een, Zwee
loo, Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn 
onderscheidenlijk is toegenomen of afge
nomen. 

5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele-verhoudingsbesluit voor de ge
meente Sleen, voor de rekeningsjaren, die 
aan I Januari 1942 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten 
laste dier gemeente gebleven uitgaven, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van 
dat besluit, vermeerderd met een gedeelte 
van de overeenkomstige bedragen van de ge
meenten Zweeloo, Westerbork, Rolde, Borger 
en Odoorn. Dit gedeelte wordt verkregen 
door vermenigvuldiging van laatstgenoemde 
bedragen met een breuk, waarvan de noemer 
voorstelt het aantal inwoners onderscheiden
lijk van de gemeenten Zweeloo, Westerbork , 
Ro/de, Borger en Odoorn op 31 December 1941 
en de teller het aantal inwoners, dat bij de 
grenswijziging van deze gemeenten naar de 
gemeente S/een is overgegaan. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag der ten 
laste van de gemeente S/een blijvenoe uitga
ven, als bedoeld in artikel 15 van het Finan-
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cieele-verhoudingsbesluit, wordt berekend 
per inwoner dier gemeente op I Januari van 
het met het rekeningsjaar gelijknamige ka
lenderjaar, vermeerderd met het aantal in
woners, dat krachtens deze beschikking naar 
die gemeente is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel, word en, voor zoover 
noodig, door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken opnieuw, met inacht
neming van de bepalingen van dit artikel, 
vastgesteld. 

5. 1. De inhouding, als bedoeld m artikel 
III der wet van 4 Maart 1935 (Staatsb/ad 
N°. 74), voor de gemeente Sleen wordt over 
het uitkeeringstijdvak 1942/ 1943 verminderd 
met een bedrag, berekend overeenkomstig 
de volgende formule: 

( 2a ) (2d ) (2g ·) (2j ) 9b X C + .9(i X f + gh X I + gk X 1 

+ (:; X o) = x. 

In deze formule stellen voor: 
de letters a, d, g, j en m: het aantal inwo

ners onderscheidenlijk der gemeenten Zwee
loo, Westerbork, Rold,;, Borger en Odoorn, 
dat ingevolge deze beschikking naar de ge
meente Sleen is overgegaan; 

de letters b, e, h, k en n: het aantal inwo
ners onderscheidenlijk der gemeenten Z weeloo, 
Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn op 31 
December 1941; 

de letters c, f. i, I en o: het bedrag der ga
rantie-uitkeering, als bedoeld in artikel II 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad N°. 74), 
onderscheidenlijk voor de gemeenten Zweeloo, 
Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn over het 
tijdvak 1935/1936; 

de Jetter x: het bedrag, bedoeld in de eerste 
zinsnede. 

2. Over het uitkeeringstijdvak 1943/1944 
wordt het bedrag, waarmede de inhouding 
wegens limiet voor de gemeente S/een wordt 
verminderd, gesteld op de helft van het be
drag, voorgesteld door de letter x . 

3. Het bedrag der garantie-uitkeering, als 
bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935 (Staatsb/ad N°. 74), voor de gemeenten 
Zweeloo, Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn 
wordt voor het uitkeeringstijdvak 1942/1943 
verminderd met een gedeelte als wordt voor
gesteld achtereenvolgens door de onderdee
len: 

(~ X c) ; (~ X f ) ; (~ X i) ; (~ X 1) 

(
2m ) 

en 
9

n X o 

van de in het eerste lid bedoelde formule en 
voor het uitkeeringstijdvak 1943/ 1944 met 
de helft daarvan. 

6. De uitkeeringen door het Rijk van 
hoofdsommen, aandeelen van hoofdsommen 
en van opcenten, welke betrekking hebben 
op het belastingjaar 1941 en daaraan vooraf
gaande belastingjaren, welke zijn of worden 
opgenomen in het boekingstijdvak 1941/ 
1942, geschieden aan de gemeenten Zweeloo, 
Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn, ook 
voor zoover deze uitkeeringen betreffen het 
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van deze gemeenten afgescheiden gebied. 
7. r. Alie rechten, lasten, verplichtingen 

en bezittingen van een gemeente, waarvan 
krachtens deze beschikking gebied wordt af
gescheiden, betrekking hebbende op of ge
!egen in het van deze gemeente afgescheiden 
gebied, gaan over op de gemeente Sleen, 
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze beschikking noodig mocht zijn, zal die 
geschieden krachtens deze beschikking. 

3. Indien de Commissaris der provincie 
Drenthe van oordeel is, dat wegens den over
gang van rechten, Iasten, verplichtingen en 
bezittingen ingevolge het eerste lid een ver
rekening dient plaats te hebben, bepaalt hij 
het bedrag en de wijze van betaling daarvan. 

8. I. Alie kadastrale en and ere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op gebied, 
dat krachtens deze beschikking naar de ge
meente Sleen overgaat, worden overgedragen 
aan deze gemeente dan we! in overeenstem
ming gebracht met artikel I van deze be~ 
schikking. 

2. De burgemeesters van de krachtens 
deze beschikking gewijzigde gemeenten heb
ben na ingang van de grenswijziging weder
keerig het recht te alien tijde kosteloos 
inzage te nemen van hun gemeente-archieven 
en op kosten hunner gemeente afschriften 
of uittreksels van de zich in die archieven 
bevindende stukken te vorderen, een en 
antler voor zoover betreft het gebied, het
welk van hun gemeente is afgescheiden of 
aan hun gemeente is toegevoegd . 

9. De burgemeesters der gemeenten 
Zweeloo, Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn 
zenden op IS Januari 1942 aan den burge
meester der gemeente Sleen, na daarvan af
schrift te hebben gehouden, het dee! van het 
tot het bevolkingsregister van elk der eerst
genoemde gemeenten behoorende persoons
register, hetwelk betrekking heeft op de 
personen, welke op 31 December 1941 ge
vestigd waren in het van hun gemeente afge
scheiden gebied. 

10. I. De burgemeesters der gemeenten 
Zweeloo, Westerbork, Ro/de, Borger en Odoorn 
zenden v66r 15 Januari 1942 aan den bur
gemeester der gemeente Sleen, uittreksels uit 
de voor eerstgenoemde gemeenten op 31 
December 1941 van kracht zijnde kiezers
lijsten, waarop voorkomen de namen der 
personen, die op <lien datum gevestigd waren 
in het van hun gemeente afgescheiden gebied. 

2. Deze uittreksels warden door den bur
gemeester van de gemeente Sleen voorzooveel 
noodig aangevuld met de verandering van 
de aanduiding der woonplaats van iederen 
kiezer na I Januari 1942 en met vermelding 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. 

Samengevoegd met de in de gemeente 
Sleen op 31 December 1941 van kracht zijnde 
kiezerslijst vormen deze uittreksels de kie
zerslijst voor deze gemeente, totdat zij over
eenkomstig de kieswet door een hieuwe Iijst 
is vervangen. 

3. In de gemeenten Zweeloo, Westerb,rk, 
Rolde, Borger en Odoorn vormen de op 3I 
December 1941 van kracht zijnde kiezerslijs-
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ten, nadat hiervan geschrapt zijn de namen 
der personen, voorkomende op het uittrek
sel, bedoeld in het eerste lid , de kiezerslijsten 
voor deze gemeenten, totdat zij overeenkom
stig de kieswet door nieuwe lijsten zijn ver
vangen . 

11. r. De inwoners van de naar de ge
meente Sleen overgaande gebieden, die op of 
na I Januad 1942 werkloos zijn of worden, 
zullen onmiddellijk opgenomen worden in 
de steunregeling van de gemeente Sleen, of 
a!daar tot de werkverschaffing worden toe
gelaten, indien en voor zoover zij daarvoor 
op grond van de regelen, welke in de gemeen
te Sleen ge!den, in aanmerking komen. Ten 
aanzien van de vestigingsvoorschriften blijft 
te hunnen opzichte de regeling van kracht, 
welke in de gemeente, waarin zij gevestigd 
waren, gold. 

2. Het verleenen van steun en het te 
werkstellen bij de werkverschaffing geschie
den met inachtneming van de door den 
Secretaris-Generaa! van het Departement 
van Sociale Zaken goedgekeurde steuntade
ven en werkverschaffings!oonen. 

12. I. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen, welke overeenkomstig artikel 
39 der Armenwet worden voldaan uit de 
kas van een der gemeenten Zweeloo, Wester
bork, Rolde, Borger en Odoorn, komen, voor 
zoover die krankzinnigen ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging om hen in een ge
sticht te plaatsen werd aangevraagd, woon
plaats, in den zin van het Burgerlijk Wet
boek, hadden in het van een dezer gemeenten 
afgescheiden gebied, van 1 Januari 1942 af 
voor rekening der gemeente Sleen. 

2. Hetzelfde geldt ten aanzien aan de 
kosten, voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 30, eerste lid, tweeden zin, en tweede 
lid, en van artikel 39bis der Armenwet, voor 
zoover het betreft de verzorging van arrnen, 
die ten tijde van hun opneming zich bevon
den of hoofdverblijf hadden in gebied, dat 
krachtens deze beschikking naar de gemeente 
Sleen overgaat. 

13. I. Totdat op een door den burgemees
ter der gemeente Odoorn terzake te doen 
voorstel zal zijn beslist, mag het aantal ver
gunningen ingevolge de Drankwet (Staats
blad 1931 , N°. 476) in die gemeente het getal 
negen en twintig niet te boven gaan. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 6, eerste lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, N°. 476) kan voor de gemeente 
Odoorn een besluit, als in dat artikel bedoeld, 
worden genomen v66r I Januari 1943. 

14. Met ingang van I Januari 1942 war
den in alle wetten en daarop gegronde voor
schriften onder de gemeenten Sleen, Zweeloo, 
Westerbork, Rolde, Borger en Odoorn verstaan 
de gemeenten, zooals zij krachtens deze be
schikking zijn gewijzigd. 

15. Deze beschikking is niet van invloed 
op de op den datum der grenswijziging bij 
het kantongerecht te Assen aanhangige za
ken, noch op de zaken, waarin de dagvaar
ding of oproeping om voor dat gerecht te 
verschijnen is uitgebracht. 

16. Voor zoover niet anders is bepaald, 
warden geschillen omtrent de toepassing 
van deze beschikking beslist door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
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Binnenlandsche Zaken, den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord. 

17. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer plaatsing in de Nederlandsche Staats
courant. 

's-Gravenhage, 24 December 1941. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement v. Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Stet. no. 251) 
24 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Financien betreffende de hefting 
van opcenten op eenige belastingen. 

Op grond van § I der Verordening No. 
23/ 1940 en in over~enstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordenmg N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscomrnissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art . 1. In de artikelen 9, ro en 12, letter b, 
der wet van 27 December 1938 (Staatsblad 
n°. 413), houdende tijdelijke voorziening tot 
versterking van de middelen tot dekking van 
de uitgaven des Rijks, wordt in de plaats 
van ,,1941" telkens gelezen: 1944. 

2. Aan artikel II van voormelde wet wordt 
toegevoegd een tweede lid, luidende: 

Er worden geheven roo opcenten op de 
rechten van registratie , welke vorderbaar 
worden van r Januari 1942 tot en met 31. 
December 1944, met uitzondering van de 
rechten, verschuldigd ingevolge hoofdstuk 
II,§ 2, der Registratiewet 1917. Ten aanzien 
van rechten, welke vorderbaar worden op 
akten, die reeds v66r r Januari 1942 zeker
heid van dagteekening hadden verkregen en 
binnen een zekeren termijn na de opmaking 
der registratie moesten worden aangebonden, 
geldt het in lid r bepaalde. 

3. In artikel 8 der wet van 26 April 1940 
(Staatsblad n°. 404). houdende aanwijzing 
van heffingen ten behoeve van het Leening
fonds 1940, gewijzigd bij artikel r der be
schikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien van 27 Maart 
1941, afgekondigd in de Nederlandsche Staats
courant van 21 April 1941, n°. 76, wordt in de 
plaats van ,,31 December 1941 " gelezen: 
30 April 1943. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 December 1941. 

De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, 

H . POSTMA. 

(Stet. no. 54). 
24 December 1941. BESLUIT van den 

Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financien tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 7 October 
19·13 (Staatsblad n°. 382), houdende be
p alingen omtrent afgewerkte melasse 
en stroop. 

342 

Op grond van § I van de Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. In artikel r van het Koninklijk 
besluit van 7 October 1913 (Staatsblad n°. 
382), zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van ro Mei 1930 
(Staatsblad n°. 162). wordt na letter den v66r 
het laatste lid het volgende tusschengevoegd: 

e. beetwortelsuikerfabrieken, raffinaderij 
en en fabrieken-raffinaderijen, wanneer de 
zuiverheidsfactor van de melasse en van de 
stroop niet hooger is dan 78, mits de melasse 
en de stroop onder ambtelijk toezicht worden 
vermengd op de door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien voorge
schreven wijze met een of meer door hem 
daartoe aangewezen stoffen. 

2. De vrijstelling van den accijns volgens 
het vorig artikel kan alsnog worden toegepast 
op de hoeveelheden melasse en stroop, die na 
30 ]uni 1941 uit beetwortelsuikerfabrieken, 
raffinaderijen en fabrieken-raffinaderijen zijn 
uitgeslagen en ten aanzien waarvan ten ge
noegen van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financien wordt aange
toond, dat zij zijn vermengd op de in het 
vorig artikel bedoelde wijze. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

's-Gravenhage, 24 December 1941. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financien, 

H . P OSTMA. 

(Stet. no. 14) 
29 December 1941 . BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken N°. 44 D/doss. 49, 
Afdeeling Volksgezondheid, tot wijziging 
van het Melkbesluit (S taatsblad 1929, 
n°. 43). waarvan de tekst opnieuw is af
gekondigd bij Koninklijk besluit van 
15 Juli 1939 (Staatsblad n°. 863). 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt h paald: 

Art. 1. Artikel 4 van het Melkbesluit 
(Staatsblad 1929, n°. 43), waarvan de tekst 
opnieuw afgekondigd is b ij K oninklijk besluit 
van 15 Juli 1939 (Staatsblad n°. 863). wordt 
gelezen als volgt : • 

De aanduiding taptemelk, afgeroomde melk 
of ondermelk mag uitsluitend en moet gebe
zigd worden voor het product, verkregen 
door aan melk room te ontt rekken of door 
magere melkpoeder of taptemelk, a ls bedoeld 
in het Besluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932, n°. 57), of gecondenseerde 
taptemelk in water op te lossen. 

Overigens moeten dit product en de als 
taptemelk, afgeroomde melk of ondermelk 
aangeduide waar voldoen aan de eischen, in 
artikel 2, lid 2, onder b tot en met i en onder k 
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genoemd. Het vetgehalte mag niet hooger 
zijn dan 0,1 procent. 

2. Dit .besluit treedt in werking op den dag 
na dien van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 December 1941. 
De waar·nemend Secretaris-Generaal v. h . 

Departement van Sociale Zaken, 
VERWEY. 

(Stet. no. 252) 
29 December 1941. BESLUIT van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat tot wijziging van het Motor
en Rijwielreglement. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied wordt bepaald: 

Art. t. Het Motor- en Rijwielreglement, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 
April 1927 (Staatsblad b0 • 143) en het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 Sep
tember 1936 (Staatsblad n°. 578), wordt nader 
gewijzigd als volgt: 

I. 
Het gestelde in artikel 37, lid 2, onder k, 

wordt aldus gelezen: 
,,k. waarvan de breedte meer bedraagt 

dan 2.40 m;' '. 

II. 
Het gestelde in a rtikel 42, lid l, onder m, 

wordt aldus gelezen: 
,,m. indien de weg een A-weg is en de 

breedte van het motorrijtuig of den aanhang
wagen met inbegrip van de lading meer dan 
2.40 m bedraagt;" . 

III. 
In het gestelde in artikel 44, lid 1, onder a, 

wordt i~ plaats van: ,,2.35 m" gelezen: 
,,2.40 m . 

2. Dit besluit wordt geacht op hetzelfde 
tijdstip als de Wegenverkeersregeling (be
sluit n°. 193/1941) in werking te zijn getreden. 

's-Gravenhage, 29 December 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

D. G. W. SPlTZEN. 

(Stet. no. 254) 
29 December 1941. CRISIS-ZUIVELBE

SLUIT 1935 I, enz . N°. 39u7, Rijks
bureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd, Afdeeling Algemeene Zaken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op: 
het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I; 
het Crisis-Zuivelbesluit 1936 (U itvoer); 
het Crisis-Melkbesluit 1936 ; 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 I (Boter); 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Rege!ing 'bo-

terhandel); 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Verbod ver

menging van boter met margarine); 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 II (Room); 
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het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Korstlooze 
kaas en smeerkaas); 

het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Vetgehalte
grens); 

het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Geconden-
seerde melk en blokmelk) ; 

het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Melkpoeder); 
het Crisis-Zuivelbesluit 1940 (Caseine); 
het Zuivelbesluit 1940 (Aflevering geraf-

fineerde Spijsvetten en Spijsolien); 
het Crisis-Zeepbesluit 1940; 
het Zuivelbesluit 1941 (Spijsvetten, Spijs

olien en Vetzuren); 
het Lijnoliebesluit 1941, 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 

van de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat: 
I. het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I wordt ge

wijzigd in dier voege, dat het bepaalde onder 
B. komt te vervallen; 

II. artikel 10, lid r, van het Crisis-Zuivel
besluit 1936 (Uitvoer) wordt gewijzigd in dier 
voege, dat in het bepaalde in artikel 10, lid 1, 
het jaartal 1942 wordt vervangcn door het 
j aartal 1943 ; 

III. artikel 14 van het Crisis-Zuivelbesluit 
1940 I (Boter); 

artikel 10 van het Crisis-Zuivelbesluit 
1940 (Regeling boterhandel); 

artikel 7 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
II (Room); 

artikel 4 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
(Korstlooze kaas en smeerkaas); 

artikel 9 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
(Gecondenseerde melk en blokmelk); 

artikel 8 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
(Melkpoeder) ; 

artikel 8 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
(Caseine); 

artikel 3 van het Zuivelbesluit 1940 (Afle
vering geraffineerde Spijsvetten en Spijsolien); 

artikel 5 van het Crisis-Zeepbesluit 1940; 
artikel 3 van het Zuivelbesluit 1941 (Spijs

vetten, Spijsolien en Vetzuren); 
artikel 3 van het Lijnoliebesluit 1941; 
wordt gewijzigd in dier voege, dat de woor

den ,,en eindigt met ingang van 1 Januari 
1942" komen te vervallen; 

IV. artikel 24 van het Crisis-Melkbesluit 
1936 wordt gewijzigd in dier voege, dat de 
woorden ,,en eindigende 1 Januari 1942" 
komen te vervallen; 

V. artikel 2 van het Crisis-Zuivelbesluit 
1940 (Verbod vermenging van boter met 
margarine); 

artikel 2 van het Crisis-Zuivelbesluit 1940 
(Vetgehaltegrens), 

wordt gewijzigd in dier voege, dat de woor
den ,,en eindigt l Januari 1942" komen te 
vervallen. 

VI. · Dit besluit treedt in werking op I 

Januari 1942. 

's-Gravenhage, 29 December 1941. 

De Secretaris-Generaal voornoemd, 
H. M. HIRSCHFELD. 
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(Stet. no . 254) 
31 December 1941. INTREKKING besluiten, 

N°. 39748, Rijksbureau voor de Voed
selvoorziening in Oorlogstijd, Afdeeling 
Algemeene Zaken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op: 
het Slachtverbod 1941 Geiten en Bakken; 
het Leveringsbesluit 1941 Slachtafvallen ; 
het Paardenbesluit 1940 II ; 
het Slachtverbod 1940 Schapen; 
het Verkoopverbod 1941 Schapen; 
het Vleeschwarenbesluit V .V.O. 1941; 
het Vervoersbesluit 1941 Vee en Vleesch 

(Terschelling), 
het Verkoopverbod 1941 Vleesch en 

Vleeschwaren, 
zijn besluit van 17 September 1941, n°. 

24642, R ijksbureau voor de Voedselvoorzie
ning in Oorlogstijd, Afdeeling Algemeene 
Zaken; 

het Slachtverbod 1940 Varkens II ; 
het Leveringsbesluit 1941 Varkens; 
het Slachtverbod 1940 Rundvee ; 
het Vervoerverbod Varkens en R undvee 

1940; 
het Leveringsbesluit 1940 Rundvee; 
het Verkoopverbod 1941 Rundvee; 
het Verkoopverbod 1941 Stierkalveren, 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 

van de Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder!andsche 
gebied; 

Heeft goedgevonden : 
I. met ingang van l Januari 1942 boven

genoemde besluiten in te trekken; 
II. te bepalen, dat dit besluit zal warden 

afgekondigd in de Nederlandsche Staatscou
rant. 

's-Gravenhage, 31 December 1941. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Stet. no. 254) 
31 December 1941. Ver!enging geldigheids

duur besluiten, N°. 39749, Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd, Afdeeling Algemeene Zaken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gelet op: 
artikel 4, lid 1, van het Veeregistratiebe

sluit 1940; 
artikel 5 van het Paardenbesluit 1940; 
artikel IO, lid 1, van het Prijzenbesluit 

1940 Varkens, Varkensvleesch en Vleesch
waren, en 
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artikel 20 van het Varkensbesluit 1940, 
en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 

van de Verordening N°. 3/1940 .van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft goedgevonden: 
I. den geldigheidsduur van de bovenge

noemde besluiten te verlengen tot 1 J anuari 
1943 en deze daartoe te wijzigen in dier 
voege, dat in de genoemde artikelen in plaats 
van: ,,1 Januari 1942" telkens wordt gelezen: 
,,1 Januari 1943"; 

II. te bepalen, dat dit besluit zal warden 
afgekondigd in de N ederlandsche Staatscou
rant. 

's-Gravenhage, 31 December 194 l. 
De Secretaris-Generaal voornoemd, 

H. M . HIRSCHFELD . 

(Stet. no. 8) 
31 December 1941. BESLUIT. van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende het ter beschik
king van de Regeering stellen van per
sonen, bij wie tijdens het begaan van een 
strafbaar feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens 
bestond . 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/ 1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied word t bepaald: 

Art . 1. De artikelen 37, derde lid, en 37a, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht 
blijven voorshands buiten toepassing ten 
aanzien van : 

1) de misdrijven, omschreven in de titels 
XXII - met uitzondering van het misdrijf 
van artikel 312 - , XXIV, XXV en XXVI 
van het Tweede Boeken in de artikelen 416, 
417 en 417bis van dat W etboek; 

2) de overtredingen, bedoeld in artikel 37, 
derde lid, 

behoudens het geval, dat de verdachte 
voor de vierde of volgende maal eenig misdrijf 
begaat, ieder volgend misdrijf telkens ge
pleegd binnen een jaar - tijden van verze
kerde bewaring niet inbegrepen - nadat de 
laatste uitspraak te zijnen laste onherroepe
lijk is geworden. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 J anu
ari 1942. 

's-Gravenhage, 3 1 December 1941. 
De S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
] • ] • SCHRIEKE. 
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daarvan gedurende een week pleegt te ver
bruiken, het verbod van art. 9 lid I van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet I939 opzet
telijk heeft overtreden, door zich opzettelijk 
door aankoop een hoeveelheid van 2-4 K.G. 
koffie te verschaffen, zijnde meer, dan zij of 
de groep van personen, voor welke zij ge
woon is zich die koffie te verschaffen, daar
van gedurende een week pleegt te verbrui
ken. 

Het Gerechtshof heeft, na te hebben be
slist dat verdachte het haar feitelijk telaste
gelegde heeft begaan, vervolgens beslist dat 
dit feit echter zonder meer niet strafbaar is, 
zulks op grond van deze overwegingen: 

,,0. toch, dat de dagvaarding ten aanzien 
van deze verdachte slechts aldus kan worden 
verstaan, dat daarbij feitelijk slechts is te 
laste gelegd de opzettelijke aankoop der na
der omschreven hoeveelheid koffie onder de 
bij dagvaarding omschreven omstandig
heden, welke handeling dan zoude opleveren 
opzettelijke overtreding van het verbod van 
art. 9 lid I der Prijsopdrijvings- en Hamster
wet I939· 

0. echter, dat een zoodanige aankoop, blij
kens de redactie van het eerste lid van art. 
I2 van die wet, vergeleken met die van het 
tweede lid van dat artikel slechts dan opzet
telijke overtreding van het verbod oplevert, 
indien het opzet niet alleen is gericht op den 
aankoop zelf, doch tevens op de overtreding 
van het gestelde verbod, welk laatste niet is 
te laste gelegd. 

0. dat, nu evenmin is te laste gelegd, dat 
de overtreding van dat verbod aan verdach
te's schuld te wijten is en het bewezen ver
klaarde feit ook niet elders is strafbaar ge
steld, verdachte van rechtsvervolging moet 
worden ontslagen". 

De Proc.-Generaal bij genoemd Gerechts
hof heeft tegen 's Hofs arrest, voorzoover dit 
genoemde verdachte betreft, beroep in cas
satie ingesteld, hoewel het arrest overeen
komstig zijne vordering is gewezen. Requi
rant heeft bij schriftuur aangevoerd: 

,,S. en/of v. t. van art. I2 der Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 j 0

• artt. 348, 350, 
35I, 352, 4I5 Sv. door te beslissen, dat de 
opzettelijke aankoop der nader omschreven 
hoeveelheid koffie onder de bij dagvaarding 
omschreven omstandigheden blijkens de 
redactie van het eerste lid van art. I2 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet I939 verge
leken met die van het tweede lid van dat 
artikel slechts de opzettelijke overtreding 
van het verbod van art. 9 lid 1 dier wet op
levert, indien het opzet niet alleen is gericht 
op den aankoop zelf, doch tevens op de over
treding van het gestelde verbod, welk laatste 
niet is te laste gelegd, zulks ten onrechte daar 
in art. 12 dezer wet een dergelijke eisch, nl. 
dat het opzet ook moet zijn gericht op de 
wederrechtelijkheid, niet te lezen is, zoodat 
het bewezen verklaarde dan ook ten onrechte 
door het Hof verklaard is te zijn een niet 
strafbaar feit. 

Het Hof komt in zijn beslissing ten aan
zien van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
tot gelijke beslissing als de Hooge Raad in 

L. 1941 

zijn arrest van 27 Nov. 1939 (N. J. 1940 No. 
338) ten aanzien van de Landbouwcrisiswet 
1933, doch ten onrechte daar 

1 °. in eerst-gemelde wet in art. 12 het 
woord opzettelijk niet voorop is geplaatst, 
<loch eerst komt na de woorden ,,het verbod 
van art. 9 lid 1", zoodat uit de plaatsing van 
het woord opzettelijk reeds blijkt, dat gevor
derd wordt een uitsluitend op het handelen 
of nalaten zelf gericht opzet, en niet mede 
een opzet gericht op het wederrechtelijke 
daarvan, d. w. z. dat niet gevorderd wordt 
dat de dader bij het opzettelijk handelen c.q. 
nalaten, willens en wetens een wettelijk voor
schrift schond; 

2 °. in de Landbouwcrisiswet 1933 in art. 
31 de tegenstelling is het handelen in strijd 
met een voorschrift (lid 1) eenerzijds en het . 
opzettelijk handelen in strijd met een voor
schrift (lid 2) anderzijds, terwijl de Prijsop
drijvings en Hamsterwet strafbaar stelt in 
art. 12 lid 1 een voorschrift opzettelijk niet 
nakomen c.q. een verbod opzettelijk overtre
den en in lid 2: aan zijn schuld te wijten heb
ben dat een voorschrift niet wordt nageko
men c.q. een verbod wordt overtreden; m. 
a. w. in de Landbouwcrisiswet is de tegen
stelling ,,handelen in strijd met een voor
schrift" en ,,opzettelijk handelen in strijd 
met een voorschrift", terwijl in de Prijsop
drijvings- en Hamsterwet de tegenstelling is 
,,een voorschrift opzettelijk riiet nakomen 
c.q. een verbod opzettelijk overtreden" eener
zijds en het schulddelict anderzijds, uit welke 
tegenstelling in laatstbedoelde wet dient te 
worden afgeleid dat, naast een opzet gericht 
op het handelen c.q. nalaten zelf, van cen 
opzet bovendien gericht op de wederrechte
lijkheid in dat artikel geen sprake is." 

Naar mijne meening is 's Hofs opvatting 
van de dagvaarding juist en heeft het Hof 
terecht de verdachte van alle rechtsvervol
ging ontslagen; met 's Hofs motiveering 
daarvan vereenig ik mij. Ik kan dan ook het 
door requirant aangevoerde niet onderschrij
ven. Mijns inziens is in casu irrelevantdathet 
woord ,,opzettelijk" niet voorop is geplaatst, 
terwijl ik niet inzie, dat uit de door requirant 
vermelde tegenstelling in art. 12 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, n.l. 
eenerzijds (in lid 1) .,een voorschrift opzet
telijk niet nakomen c.q. een verbod opzet
telijk overtreden" en anderzijds (in lid 2) 
het schulddelict: aan zijn schuld te wijten 
hebben dat een voorschrift niet wordt nage
komen c.q. een verbod wordt overtreden, zou 
dienen te worden afgeleid, dat, naast een 
opzet gericht op het handelen c.q. nalaten 
zelf, van een opzet bovendien gericht op de 
wederrechtelijkheid in dat art. 12 geen sprake 
is. Ik moge nog wijzen op requirants uitvoe
rig requisitoir ter 's Hofs terechtzitting, in 
welk requisitoir, opgenomen in het proces
verbaal dier terechtzitting, onder meer voor
komt: dat in genoemd art. 12, lid 1 sub ,i en 
b, naast ,,een voorschrift opzettelijk niet na
komen c.q. een verbod opzettelijk overtre
den" staat en onmiddellijk volgt ,,dan we! 
door handelen of nalaten opzettelijk bewer
ken of opzettelijk medebewerken dat een 

5 
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zoodanig voorschrift n iet wordt nagekomen 
c.q. dat dit verbod wordt overtreden", in 
welke Iaatste redactie de plaats van bet 
woord ,,opzettelijk" van dien aard is dat 
daaruit noodzakelij kerwijs voortvloeit, dat 
wetenschap van bet voorschrift c.q. verbod 
bij den dader bekend moet zijn en dat hij 
willens en wetens dat niet nakomt c.q. over
treedt, wetende dat wat hij doet strafbaar is; 
dat dus de redactie van lid 1 van art. 12 tel
kens, sub a en b, in bet slot van bet onder
deel eischt bij den dader de wetenschap van 
bet strafbare en bet desalniettemin toch 
handelen of nalaten, en dat het weinig Iogisch 
zou zijn, als die eisch niet ook gold bij wat 
in bet overige dee! van denzelfden zin in die 
onderdeelen a en b zoo nauw er mee verbon
den en zoo in een zin geredigeerd, wordt 
strafbaar gesteld. 

Va n oordeel, dat bet door requirant in 
cassatie aangevoerde faalt, concludeer ik tot 
verweqiing van bet beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door der. 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, luidende : (zie conclusie); 

0. dat aan gerequireerde is telaste gelegd, 
enz. (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest is overwo
gen, dat bewezen is, dat gerequireerde bet 
haar feitelijk telaste gelegde heeft begaan, 
doch dat feit zonder meer niet strafbaar is, 
en wel om de volgende redenen: (zie con
clusie); 

waarna volgen de beslissingen, dat bewe
zen is hetgeen ten aanzien van gerequireerde 
als bewezen is aangenomen, dat dat feit ech
ter niet strafbaar is, en dat gerequireerde 
ter zake daarvan van alle rechtsvervolginr 
wordt ontslagen; 

0. dat de blijkens bet bovenstaande door 
het Hof aan bet telaste gelegde gegeven uit
legging, volgens welke daarbij ten aanzien 
van bet bij gerequireerde bestaan hebbende 1 

opzet niets anders is gesteld dan dat dit op 
bet zich verschaffen van een grootere hoe
veelheid, 2.4 K.G. koffie dan zij of de be
doelde groep van personen gedurende een 
week placht te gebruiken gericht is geweest , 
als zijnde met de woorden der telastelegging 
vereenigbaar, in cassatie moet worden geeer
biedigd; 

0 . omtrent bet middel van cassatie : 
dat ,.een verbod opzettelijk overtreden" 

beteekent: handelen terwij l men er zich van 
bewust is, dat die handeling oplevert een 
overtreding van bet verbod; 

dater geen reden bestaat om de voormelde 
woorden, waar zij in de bepaling van art. 12 

lid 1 aanhef en onder b der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 voorkomen, in een van 
die eigenlijke beteekenis afwijkenden zin op 
te vatten en dus bet Hof terecht de ziens
wijze heeft gehuldigd, dat hij, die zich van 
een zekere soort van goederen, door den Mi
nister van Economische Zaken aangewezen 
mgevolge art. 9 lid 1 dier wet, binnen een 

kalenderweek een grootere hoeveelheid ver
schaft dan hij of de groep van personen, voor 
welke hij zich die goederen gewoonlijk ver
schaft, daarvan binnen een week pleegt te 
gebruiken, alleen dan ingevolge die wetsbe
paling strafbaar is, indien zijn opzet op de 
overtreding van bet in art. 9 lid 1 gestelde 
verbod gericht is geweest, dit wil zeggen in
dien hij, toen hij zich die goederen verschafte 
wist, dat hij daardoor bet wettelijk verborl 
overtrad; 

dat derhalve bet middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

IO Maart I941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. wet art. 185.) 

Het Hof heeft door te beslissen, dat 
een inwonende zoon, die tijdelijk, zij bet 
voor geruimen tijd, in een tuchtschool 
verblijft, voor de toepassing van de artt. 
185 der Alg. Wet en 8 der Wet van 7 
Juli 1865 S . 80 nog is te beschouwen als 
lid van het huisgezin van zijn vader, aan 
de woorden ,.lid des huisgezins" voor
komende in genoemde artikelen niet een 
uitlegging gegeven, welke met die woor
den, beschouwd in verband met den 
overigen inhoud van die artikelen, on
vereenigbaar is. 

Op bet beroep van r. den Rijksadvocaat 
in bet ressort van bet Gerechtshof te Arn
hem en 2. den Proc.-Generaal bij genoemd 
Gerechtshof, requiranten van cassatie tegen 
een arrest van bet Gerechtshof te Arnhem 
van 3 Oct. 1940, waarbij in hooger beroep in 
de zaak tegen J. S. , arbeider, wonende te 
Groesbeck, is bevestigd met verbetering van 
gronden een mondeling vonnis van den Po
litierechter bij de Arr.-Rechtbank te Arn
hem van 27 Sept. 1939, bij welk vonnis ge
noemde S. is ontslagen van rechtsvervolging. 
(Gepleit door Mr. J. A. Polak). 

D e Hoage Raad, enz.; 
Gehoord bet verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op bet middel van cassatie, door de 

requiranten voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, Iuidende: 

S ., althans v. t. van de artt. 177, 185 der 
Algemeene Wet van 26 Aug. 1822 S. 38 en 
art. 8 der wet van 7 Juli 1865 S. 80), 

op deze gronden: 
dat al moge formeel de zoon zich ten ge

meentehuize niet hebben doen afschrijven 
uit Groesbeck en dus volgens de gemeente
secretarie het gezin formeel uit 4 personen 
boven 18 jaar bestaan, toch kan volgens de 
gedistilleerdwet en art. 185 der Algemeene 
Wet niet gezegd warden, dat de genoemde 
zich in de Tuchtschool bevindende persoon, 
tot bet gezin gerekend kan warden; 

dat toch volgens de Fransche tekst gezegd 
wordt: le tout calcule par a.me ou personne 
faisant partie du menage, waarbij bet woord 
menage moet warden opgevat als huishou
ding; 
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dat de huishouding naar de meening van 
requiranten beteekent de personen, die dis
tributiebonnen krijgen en toch zeker een, die 
9 maanden naar de tuchtschool gaat ook in 
dit opzicht niet tot het huishouden gerekend 
wordt; 

dat voor het gebruik van gedistilleerd dit 
!id van het gezin uit de huishouding wegvalt 
en mitsdien deze verdachte slechts 3 liter 
gedistilleerd ongedekt aanwezig mocht heb
ben; 

0. dat bij het bevestigde vonnis bewezen 
is verklaard, dat gerequireerde op of om
streeks ,6 Mei 1939 te Groesbeek op het ter
rein bedoeld bij art. 177 der Algemeene Wet 
van 26 Aug. 1822, S. 38, een verboden neder
lage heeft gehad in het door verdachte be
woonde en bij hem in gebruik zijnde pand, 
alsmede op het erf behoorende bij genoemde 
woning en mede bij verdachte in gebruik, 
van 3.25 Liter gedistilleerd - jenever - en 
o.6 Liter gedistilleerd - citroen-jenever -
ad 23 % ongedekt door eenig document, ter
wijl verdachte wist, dat deze goederen frau
duleus waren ingevoerd; 

0. dat bij het bestreden arrest het Hof 
zich niet heeft vereenigd met de gronden, 
waarop de Politierechter het ter dezer zake 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging 
heeft gebaseerd en voor deze gronden de na
volgende in de plaats heeft gesteld: 

,,dat ingevolge art. 8 der Wet van 7 Juli 
1865, S . 80, verdachte ongedekt voorhanden 
mocht hebben een Liter gedistilleerd per lid 
des huisgezins van 18 jaren en daarboven; 

dat in het ter 's Hofs terechtzitting voor
gelezen schrijven d .d . 20 Nov. 1939 de Bur
gemeester der gemeente Groesbeek heeft 
verklaard dat blijkens het bevolkingsregister 
op 6 Mei 1939 het gezin van J. S., geboren · 
te Groesbeek 10 Aug. 1898 en wonende in 
genoemde gemeente Vilje 59, bestond uit 
vier personen boven den leeftijd van 18 
jaren; 

dat nu we! door verdachte ter voomoemde 
terechfzitting is toegegeven dat een van die 
personen, zijn zoon, op 6 Mei 1939 zich sinds 
geruimen tijd bevond in de Tuchtschool te 
Nijmegen, doch zulks naar 's Hofs oordeel 
niet wegneemt dat die zoon op genoemden 
datum was te beschouwen als lid van ver
dachtes huisgezin in den zin van art. 8 voor
noemd, zoodat hij gerechtigd was op dien 
datum ongedekt voorhanden te hebben vier 
Liter gedistilleerd, derhalve meer dan de bij 
hem aangetroffen hoeveelheid en het bewe
zen verklaarde derhalve niet strafbaar is;" 

0. wat het middel betreft: 
dat het Hof door te beslissen , dat een in

wonende zoon, 'die tijdelijk, zij het voor ge
ruimen tijd, in een tuchtschool verblijft, voor 
de toepassing van de in het middel genoem
de wetsartikelen nog is te beschouwen als lid 
van het huisgezin van zijn vader, aan de 
woorden ,,lid des huisgezins", voorkomende 
in genoemde artt. 185 der Algemeene Wet 
van 26 Aug. 1822, S. 38 en .S der Wet van 7 

Juli 1865, S. 80, niet een uitlegging heeft ge
geven, welke met die woorden, beschouwd in 

verband met den overigen inhoud van die 
artikelen, onvereenigbaar is; 

dat dus het middel niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

LO Maart z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Wet artt. 177, 178, Sv. art. 
358.) 

Het Hof heeft op juiste gronden be
slist, dat de uitzonderingsbepaling van 
dit artikel voor de gemeente Enschede 
geen toepassing kan vinden. 

Req. heeft betoogd, dat het toestel 
naar zijn bestemming (eigen gebruik) 
buiten het verbod van art. 177 der Alge
meene Wet zou vallen. Het Hof heeft, 
door te beslissen dat het bewezenver
klaarde het in de qualificatie omschre
ven strafbare feit oplevert, zonder in 
zijn arrest bepaaldelijk over venneld 
verweer voor zoover op dezen grond 
steunende, een beslissing te geven, art. 
358 j O • art. 415 Sv. geschonden. 

Op het beroep van G. H., koopman, wo
nende te Enschede, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
hem van 17 Oct. 1940, waarbij in hooger be
roep met vernietiging van een vonnis van 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Almelo van 28 D ec. 1939, de requirant ter 
zake van: het hebben van een verboden ne
derlage van goederen" met aanhaling van de 
artt. 177 en 225 der Algemeene Wet van 26 
Aug. 1822 S . 38, 1 van het K. B. van 28 Oct. 
1880 S. 185, 7 der wet van 15 April 1886 S . 
64, 52 Code Penal, 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vijftig gulden, 
verhaalbaar bij lij fsdwang, en een vervan
gende hechtenis, ingeval van onvermogen, 
van tien dagen, met verbeurdverklaring van 
het in beslag genomen fototoestel (gepleit 
door Mr. S. v. Oven); 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,S., althans v. t . van de artt. 177, 181, 
185 der Algemeene Wet van 26 Aug. 1822 
S. 3~ 350,351,358,359, 41~ 422,423,528 
Sv. , 

omdat het Hof het bewezenverklaarde 
strafbaar oordeelt, hoewel niet bewezen is 
verklaard 

dat het bevonden goed vreemd was aan 
het bedrijf en de gewone behoefte van den 
bewoner of gebruiker van de woning, heb
bende het Hof het ten deze door verdachte 
gevoerd verweer ten onrechte weerlegd." 

0. dat bij het bestreden arrest bewezen is 
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verklaa~d m et quali fica tie en strafoplegging 
als voormeld, dat requirant op 24 Nov. 1938 
te Enschede in het door verdachte bewoonde 
pand aldaar gelegen op het terrein bedoeld 
bij art. 177 der Algemeene Wet van 26 Aug. 
1822 S . 38, van welk pand de ambtenaren 
der Directe B elastingen, Invoerrechten en 
Accijnzen G . J . Meyerink, A. Loman, H . W. 
van Lochem en H. Tillens, voorzien van hun 
aanste!Eng onder bekendmaking hunner 
kwaliteit de visitatie verrichtten, een verbo
den nederlage heeft gehad van een fototoe
stel Contax III ter waarde van f 465, onge
dekt door een document; 

dat het Hof omtrent de strafbaarheid van 
dit bewezenverklaarde nog heeft overwogen : 

,,dat verdachte's raadsman ter 's Hofs te
rechtzitting heeft aangevoerd dat in casu art. 
178 der genoemde Algem eene Wet toepasse
lijk zoude zijn en derhalve in verband m et 
het bepaalde bij art. 181 dier wet mede had 
moeten zijn te laste gelegd dat het bedoelde 
fototoestel vreemd was aan het bedrijf en de 
gewone behoefte van verdachte, <loch het 
Hof dit standpunt n iet deelt; dat toch naar 
den duidelijken zin van art. 1 78 voornoemd 
de daarin genoemde afstand van duizend 
m eter niet wordt berekend naar den afstand 
van de kom der gemeente, maar naar d en 
afstand van de gem eente zelve, dat is van 
de gemeente in haar geheele uitgestrektheid, 
zoodat, wanneer de gemeente zelve van het 
vreemd gebied geen duizend meter v erwij
derd is, <loch, gelijk in casu vaststaat, daar
aan onmiddellijk grenst , de uitzonderingsbe
paling van art. 178 geen toepassing kan vin
den"; 

0 . wat het middel betreft : 
dat art. 177 der Algemeene Wet, hiervoren 

nader genoemd, verbiedt het hebben van 
een nederlage van goederen op het bij dat 
artikel bedoelde terrein ; 

dat art. 1 78, 1 ° lid, voormeld verbod niet 
van toepassing verklaart aan de landzijde in 
plaatsen of gemeenten verder dan duizend 
ellen van het vreemd grandgebied gelegen en 
waarvan de bevolking bestaat uit 2000 zie
len en daarboven, terwijl in het tweede lid 
nader wordt uangegeven, wat onder de uit
drukking bevolking van 2000 zielen en daar
boven wordt verstaan; dat echter het Hof 
op juiste granden heeft beslist, dat voor de 
gemeente Enschede deze uitzonderingsbepa
ling geen toepassing kan vinden; 

dat de requirant evenwel niet alleen op 
voormelde uitzonderingsbepaling een beroep 
heeft geda;m, maar ook reeds ter terechtzit
ting in eersten aanleg heeft aangevoerd, dat 
hij het bij hem bevonden fototoestel voor 
e igen gebruik had gekocht en de requirant 
ter terechtzitting in hooger beraep heeft ge
antwoord als voor den eersten rechter, dus 
wederam dit gekocht hebben voor eigen ge
bruik heeft aangevoerd; 

dat hieruit moet worden afgeleid , dat door 
of namens requirant voor het voorgedragen 
v erweer dat het bewezenverklaarde niet 
strafbaar zou zijn niet alleen een beraep is 
gedaan op de uitzonderingsbepaling van art. 

1 78, maar tevens hierap, dat het toestel naar 
zijn bestemming buiten het v erbod van art. 
177 zou vallen ; 

dat het H of, door te beslissen dat het be
wezenverklaarde het in de qualificatie om
schreven strafbare feit oplevert, zonder in 
zijn a rrest bepaaldelijk over voormeld ver
weer voor zoover op d ezen grand steunende, 
een beslissing te geven, art. 3 58 j 0

• art. 415 
Sv. heeft geschonden, tegen welk feit eerst
genoemd artikel nietigheid bedreigt; 

dat derhalve het middel in zooverre is ge
grand; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
En rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. O .; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

L eeuwarden, ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep met inachtneming van de bij 
het bestreden a rrest gegeven vrijspraak te 
berechten en a f te doen . 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn, die t. a. v . 
het cassatiemiddel opmerkt: ,,Naar mijne 
meening is 's Hofs , in voormelde tweede 
overweging vervatte, weer!egging van het in 
de eerste overweging vermelde verweer juist ; 
d eze weerlegging vindt steun in een arrest 
van den H oogen Raad van 10 Juni 1862 (van 
den Honert, B el. deel VIII biz. 434). H et 
niet van toepassing zijn van art. 178 der Al
gemeene Wet van 26 Aug. 182 2 S . 38 brengt 
mede, dat ook de in de bewezenverklaring 
vermelde visitatie niet behoeft te zijn ver
richt op grand van zeer bijzondere vermoe
dens als in het vierde lid van art. 181 dier 
wet vermeld. H et bewezenverklaarde is dan 
ook terecht strafbaar geoordeeld, m . i. be
paaldelijk op grand van art. 177 dier wet, in 
verband met art. 1 van het K. B. van 28 
Oct. 1880 S . 185 (K. B. Nederlagen), zooals 
dit is gewijzigd bij K. B. van 23 April 1937 
S . 445, bij welk art. 1, in het tweede lid aan
hef en sub d ., van de in het eerste lid gege
ven verbods-ontheffing zijn uitgezonderd: 
,,andere door Onzen Minister van Financien, 
hetzij algemeen, hetzij voor bepaalde ter
reingedeelten aan te wijzen goederen", en in 
verband met de Beschikking of Resolutie 
van den Minister van Financien van 14 Sept. 
1937 (Ned. Staatscourant 1937 No. 176), 
houdende aanwijzing van accijnsvrije goede
ren voor een v erscherpt toezicht op het ter
rein van toezicht aan d e landzijde, bij welke 
R esolutie voor het terrein van toezicht aan 
de landzi_jde la ngs de N ederlandsch-Be lg i 
sche en Nederlandsch-Duitsche grens, vast
gesteld krachtens art. 1 77 der Algemeene 
Wet, zijn aangewezen als goederen waarvoor 
het eerste lid van art. 1 van het K. B . Ne
derlagen niet zal gelden, onder meer: foto
grafietoestellen. 

Mitsdien van oordeel dat het voorgestelde 
middel niet deugdelijk is, concludeer ik tot 
verwerping van het beraep".]. 

(N. J.) 
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zo Maart z94r. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet 1912 artt. 16, 31; 
Sv. art. 358.) 

Uit de verklaringen van den getuige 
en van req. (zie het arrest) heeft de 
Rechtb. het bewijs van het te laste ge
legde kunnen putten. 

T en onrechte doet req. een beroep op 
art. 16 der Auteurswet 1912, daar bij 
onderlinge vergelijking van de twee bij 
dagvaarding aangehaalde b erichten 
blijkt, dat req. niet slechts enkele korte 
gedeelten van het stuk, voorkomende in 
het Finantieel Weekblad voor den Fond
senhandel, in zijn Effectengids heeft 
overgenomen, doch dat geheele bericht, 
slechts met eenige wijziging in den vorm. 

Blijkens de processen-verbaal van de 
terechtzittingen van Rechtb. en Hof 
heeft req. dit uitdrukkelijk erkend zoo
dat het middel (dat 's Hofs arrest geen 
beslissing bevat over de vraag of ge
noemd art. 16 toepasselijk is) feitelijken 
grondslag mist. 

Op het beroep van F. W . B ., commission
nair in effecten, wonende te Baam, requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 5 Nov. 1940, 
in hooger beroep, behalve ten aanzien van 
de strafoplegging, bevestigend een op 22 Mei 
1940 door de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
gewezen vonnis, waarbij requirant ter zake 
van: ,,opzettelijk inbreuk maken op eens 
anders auteursrecht", met aanhaling van de 
artt. 23 en 91 Sr., 31 der Auteurswet 1912, 
tot geldboete en vervangende hechtenis is 
veroordeeld, hebbende het Hof dat vonnis 
ten aanzien van de strafoplegging vernietigd, 
en requirant veroordeeld tot een geldboete 
van vijftig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis. (Gepleit door Mr. K. Jansma) . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende: 

,,I. S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 
358, 359, 415, 422, 423 Sv., 16, 31 Auteurs
wet 1912, 

omdat uit de door de Rechtbank gebe
zigde bewijsmiddelen niet kan warden afge
leid dat verdachte door het doen opnemen 
van het in de bewezenverklaring vermelde 
bericht of stuk opzettelijk heeft overgenomen 
zonder toestemming van den maker daarvan 
of <liens rechtverkrijgenden een bericht of 
stuk uit het Financieel Weekblad voor den 
Fondsenhandel No. 4303 van 3 Oct. 1939."' 

,,II. S., althans v. t . der artikelen voor
noemd, 

door het bewezenverklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel dit geen inbreuk vormt op 
a , t. 31 der Auteurswet 1912 , immers art. 16 
der Auteurswet 1912 de bewezenverklaarde 
publicatie geoorloofd verklaart en althans 
's Hofs arrest geen beslissing bevat over de 
vraag of dit laatste het geval is, hoewel ver-

dachte zulks had aangevoerd." 
0. dat bij het in zooverre bevestigde von

nis ten laste van requirant is bewezen ver
klaard, met qualificatie als voormeld : dat hij 
in October 1939 in Nederland opzettelijk in 
een door hem uitgegeven en geredigeerden 
Effectengids, in het nummer 40 van 6 Oct. 
1939, welk nieuwsblad of tijdschrift door of 
in zijn opdracht aan een aantal lede:1. van den 
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in 
de provincie o.a. aan na te noemen bank ter 
verspreiding is toegezonden en onder ver
schillende hoofden o.a . onder het hoofd 
,,Gooische Effecten- en Depositobank N.V." 
te Hilversum, aldaar en elders in N ederland 
is verspreid, heeft doen opnemen het navol
gende bericht of stuk: ,,Koninklijke Paket
vaart Mij. Het Financieel Weekblad schrijft 
aan een harer abonne's (onder rubriek cor
respondentie) dat deze we! een aandeel Kon. 
Paketvaart kan nemen. Volgens het blad 
moet de Mij. zeer goede zaken maken, en 
acht het blad niet onmogelijk, dat dit nog ge
ruimen tijd duren zal. E en voordeel is vol
gens het Financieel Weekblad, dat de Mij. 
haar bedrijf uitoefent in een dee! der wereld 
waarvan volgens het blad van den oorlog 
vermoedelijk weinig of geen gevaar t e duch
ten is", waarin opzettelijk door hem was over
genomen, zonder toestemming van den ma
ker daarvan of <liens rechtverkrijgenden, een 
bericht of stuk uit het Financieel Weekblad 
voor den Fondsenhandel No. 4303 van 3 Oct. 
1939, welk nummer in Amsterdam en elders 
in Nederland verspreid, onder ,,correspon
dentie" bevatte het navolgende bericht of 
stuk: ,,L. N. t e G . U zoudt we! eens een aan
deel der Koninklijke Paketvaart Mij. (550) 
kunnen nemen. Deze onderneming moet 
thans zeer goede zaken maken en wij achten 
het niet onmogelijk, dat zulks nog geruimen 
tijd het geval zal blijven. Bovendien oefent 
zij haar bedrijf uit in een dee! der wereld 
waar van den oorlog vermoedelijk weinig of 
geen gevaar is te duchten", van welk stuk, 
zooals verdachte wist, het auteursrecht was 
voorbehouden blijkens de vermelding van de 
woorden, ,,nadruk van alle onder deze ru
briek voorkomende stukken is verboden" aan 
het hoofd van de rubriek correspondentie, 
waaronder dat bericht of stuk was geplaatst, 
afgedrukt. 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de bewezenverklaring berust op de ter 

terechtzitting afgelegde verklaringen, zake
lijk luidende als volgt: 

getuige van der Meulen: dat hij, als mede
redacteur-directeur van het Financieel Week
blad voor den Fondsenhandel, in het no. 
4303 dd. 3 Oct. 1939 van dat blad, welk num
mer in Amsterdam en elders in Nederland is 
verspreid, in de rubriek ,,Correspondentie" 
heeft doen opnemen een door hem geschre
ven bericht, luidende zooals in de dagvaar
ding als inhoud van dat stuk is vermeld ; 
dat hij het auteursrecht op dit bericht had 
voorbehouden door aan het hoofd van ge
noemde rubriek te doen afdrukken: ,,nadruk 
van alle onder deze rubriek voorkomende 
stukken is verboden"; dat hij aan requirant 
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nimmer toestemming had gegeven voormeld 
bericht over te nemen of na te drukken; 

requirant: dat hij in het no. 40 dd. 6 Oct. 
1939 van een door hem uitgegeven en gere
digeerde Effectengids, welk tijdschrift in zijn 
opdracht aan een aantal leden van den ,,Bond 
voor den Effectenhandel in de Provincie" te 
Hilversum en elders in Nederland onder 
verschillende hoofden, - onder meer onder 
het hoofd ,,Gooische Effecten- en Deposito
bank N. V." aan die Bank te Hilversum -, 
ter verspreiding werd toegezonden, heeft 
doen opnemen een bericht, luidende zooals 
in de dagvaarding als inhoud van dat stuk is 
vermeld; dat hij dat bericht had overgeno
men uit het ,,Finantieel Weekblad voor den 
Fondsenhandel", no. 4303 dd. 3 Oct. 1939, 
dat in de rubriek ,,Correspondentie" bevatte 
een bericht, luidende zooals in de dagvaar
ding als inhoud van dat stuk is aangehaald; 
dat hij wist dat van dat bericht het auteurs
recht was voorbehouden, en hij van niemand 
toestemming had gekregen dat in voormelde 
Effectengids over te nemen; 

dat uit die verklaringen het Hof, met de 
Rechtbank, het bewijs van het te laste ge
legde heeft kunnen putten, en dus dit middel 
niet kan slagen; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat req. ten onrechte een beroep doet op 

art. 16 der Auteurswet 1912, daar bij onder
linge vergelijking van de twee bij dagvaar
ding aangehaalde berichten blijkt, dat requi
rant niet slechts enkele korte gedeelten van 
het stuk, voorkomende in het Finantieel 
Weekblad voor den Fondsenhandel, in zijn 
Effectengids heeft overgenomen, <loch dat 
geheele bericht, slechts met eenige wijziging 
in den vorm; 

dat, blijkens het proces-verbaal van de te
rechtzitting der Rechtbank, requirant uit
drukkelijk heeft erkend dit laatste te hebben 
gedaan, en, blijkens het proces-verbaal van 
's Hofs terechtzitting, aldaar eensluidend 
heeft verklaard, zoodat het slot van het mid
del feitelijken grondslag mist; 

dat dus oak dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn, die t. a. v. het 
tweede middel opmerkt: 

,,Voorts ben ik van meening dat uit het 
bewezenverklaarde blijkt, dat het bericht, 
hetwelk verdachte opzettelijk in den door 
hem uitgegeven en geredigeerden Effecten
gids heeft doen opnemen, een letterlijke of 
vrijwel letterlijke nadruk of navolging bevat 
van het bericht in het Financieel W eekblad 
voor den Fondsenhandel en dat het onder
havige ovememen, hetwelk is geschied in 
een nieuwsblad of tijdschrift, niet kan war
den aangemerkt als een ovememen, bedoeld 
in art. 16 van de Auteurswet 1912, bepaalde
lijk niet als het ovememen van een kart ge
deelte of opstel in een aankondiging of een 
beoordeeling."] 

(N. J.) 

zo Maart z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Algemeene Wet artt. 178, 181; 
Wet A. B. art. u.) 

De opvatting, dat volgens het eerste 
lid van art. 178 der Alg. Wet het verbod 
van art. 177 niet van toepassing is op 
gemeenten van meer dan 2000 zielen, 
gelegen verder dan 1000 meter van het 
vreemde grondgebied, de bevolking der 
gemeente daarbij te berekenen op de in 
art. 178, 2de lid aangegeven wijze, is ge
heel in overeenstemming met die reeds 
gehuldigd door den H. R. in zijn arrest 
van 1862. 

De bewoordingen van genoemd art. 
1 78 zijn niet zoo duidelijk, dat zij een 
andere opvatting uitsluiten, doch de H. 
R., lettende op de omstandigheid, dat 
sinds zijn voormeld arrest, het artikel in 
de daarbij gehuldigde, met den tekst 
zeer zeker niet onvereenigbare beteeke
nis als recht heeft gegolden, acht geen 
aanleiding aanwezig om van de in dat 
arrest neergelegde opvatting af te wij
ken. 

Adv.-Gen. Holsteyn (en implicite de 
H. R.): Volgens art. 181 der Alg. Wet 
geldt het verbod van nederlage ex art. 
177 voor een gemeente als Nijmegen 
slechts onder de daarin gestelde voor
waarden (onder meer, dat er ,,zeer bij
zondere vermoedens bestaan dat het 
pand is dienstbaar gemaakt tot berging 
van geslokene goedei-en"). 

Op het beroep van 1. den Rijksadvocaat 
in het ressort van het Gerechtshof te Arnhem 
en 2. den Proc.-Generaal bij genoemd Ge
rechtshof, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 3 
Oct. 1940, waarbij in hooger beroep in de 
zaak van H. A. T., van beroep landbouwer, 
wonende te Nijmegen, is bevestigd een von
nis van den Politierechter bij de Arr.-Rechtb. 
te Amhem van 4 Oct. 1938, bij welk vonnis 
genoemde T. is ontslagen van alle rechtsver
volging, ter zake van een feit en is vrijge
sproken van een tweede hem te laste gelegd 
feit; (gepleit voor den Rijksadvocaat Mr. C . 
K. C . Wyckerheld Bisdom, adv. te 's-Gra-

-venhage) . 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie door de 

requiranten voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur en namens eersten requirant te
vens toegelicht bij pleidooi, luidende: 

,,S. en v. t. van de artt. 177, 178, 181 der 
Algemeene Wet van 26 Aug. 1822 (S. 38) en 
art. 10 der Wet van 7 Juli 1865, (S. 80), 

zulks op grand: 
dat de beperking gegeven in art. 1 78 der 

genoemde Algemeene Wet bij beschouwing 
van den Nederlandschen en Franschen tekst 
dier wet alleen slaat op de gebouwen gelegen 
binnen de bebouwde kom der gemeente met 
2000 of meer zielen; terwijl het onderhavige 
pand niet in de (bebouwde) kom der ge-
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meente Nijmegen is gelegen en dat deze op
vatting van het bepaalde in genoemd art. 1 78 
geheel in overeenstemming is met de bedoe
ling des W etgevers; 

0. dat bij het bevestigde vonnis bewezen 
is verklaard, dat de gerequireerde op 8 Juni 
1938 te Nijmegen in het door hem bewoonde 
en bij hem in gebruik zijnde pand op het ter
rein bedoeld bij art. 162 der Algemeene Wet 
van 26 Aug. 1822, S. 38, een nederlage on
gedekt door eenig document heeft gehad van 
5.5 liter gedistilleerd tn 5 flesschen, 5. 7 liter 
gedistilleerd in 6 flesschen en o.6 liter ge
distilleerd in een flesch, zijnde deze hoeveel
heden vreemd aan de behoefte of het bedrijf 
van verdachte; 

0. dat bij datzelfde vonnis <lit bewezen
verklaarde niet strafbaar is verklaard op na
volgende gronden: 

,,dat art. 1 78 der meergenoemde Alge
meene Wet het verbod van nederlage ex art. 
177 niet van toepassing verklaart op een ge
meente als Nijmegen, waarvan de bevolking 
bestaat uit meer dan twee duizend zielen; 

,,dat we! is waar ook in een dergelijke ge
meente <lit verbod herleeft naar luid van 
art. 181, <loch slechts onder de daarin ge
stelde voorwaarden; 

dat die voorwaarden onder meer zijn dat 
er ,,zeer bijzondere vermoedens bestaan dat 
het pand is dienstbaar gemaakt tot berging 
van geslokene goederen", waaronder de wet 
frauduleus ingevoerde goederen verstaat; 

dat alleen als deze voorwaarde is vervuld 
- ,,alles met het (te lezcn: dat) effect" -
de in het pand aangetroffen goederen, die 
vreemd zijn aan het bedrijf en de gewone 
behoefte van den gebruiker, een verboden 
nederlage kunnen opleveren; 

dat art. 10 der wet van 7 Juli 1865, S. 80, 
de bepalingen van de artt. 177, 178, 181 e.v. 
met betrekking tot gedistilleerd ook op de 
linie van art. 162 toepasselijk heeft ver
klaard, <loch zooals die bepalingen luiden, 
met name dat er vermoeden moet bestaan 
dat de nederlage geslokene, frauduleus inge
voerde goederen betrof; 

dat nu <lit laatste niet is gesteld; (in feite 
bestond dan ook het vermoeden dat het ge
distilleerd van een geheime binnenlandsche 
branderij afkomstig was, <loch daartegen 
richten zich niet de bepalingen van de Al
gemeene Wet); 

dat derhalve het bewezenverklaarde niet 
is strafbaar volgens bedoelde bepalingen, 
zoodat, waar het evenmin onder eenige an
dere strafbepaling valt, verdachte van alle 
rechtsvervolging moet worden ontslagen;" 

0. dat requiranten in hun beroep tegen de 
voormelde vrijspraak, waartegen zij ook geen 
middel hebben voorgesteld, niet-ontvanke
lijk zijn; 

0. wat het middel betreft: 
dat <lit, voorzoover het berust op de om

standigheid dat het door gerequireerde be
woonde pand niet zou zijn gelegen in de be
bouwde kom der gemeente Nijmegen, feite
lijken grondslag mist, daar bedoeld feit door 
den rechter niet is vastgesteld, noch zelfs uit 

eenig stuk, waarvan de cassatierechter ver
mag kennis te nemen, blijkt; 

dat Politierechter en Hof bij hun bestre
den beslissing kennelijk zijn uitgegaan van 
het standpunt, dat de gemeente Nijmegen op 
meer dan 1000 meter van het vreemde grond
gebied is gelegen en art. 1 78 der Algemeene 
Wet van 26 Aug. 1822, S. 38, aldus hebben 
opgevat, dat volgens het eerste lid daarvan 
het verbod van art. 1 77 van diezelfde wet 
niet van toepassing is op gemeenten van 
meer dan 2000 zielen, gelegen verder dan 
1000 meter van het vreemde grondgebied, de 
bevolking der gemeente daarbij te berekenen 
op de in het 2de lid van art. 1 78 aangegeven 
wijze; 

dat deze opvatting geheel in overeenstem
ming is met die reeds gehuldigd door den 
Hoogen Raad in zijn arrest van 30 Juni 1862; 
(W. 2393), van den Honert Bel. dee! VIII 
biz. 434, Red.); 

dat de bewoordingen van genoemd art. 
1 78 niet zoo duidelijk zijn, dat zij een andere 
opvatting uitsluiten, <loch de Hooge Raad, 
lettende op de omstandigheid, dat sinds zijn 
voormeld arrest, het artikel in de daarbij ge
huldigde, met den tekst zeer zeker niet on
vereenigbare beteekenis als recht heeft ge
golden, geen aanleiding aanwezig acht om 
van de in dat arrest neergelegde opvatting 
af te wijken; 

dat dus, daargelaten of dit ook niet uit 
voormeld gebrek aan feitelijken grondslag 
zou moeten volgen, het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verklaart requiranten niet-ontvankelijk in 
hun beroep, voor zoover gericht tegen voor
melde vrijspraak; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
Adv.-Gen. Holsteijn, die mededeelt dat bij 
pleidooi als onderwerp van amhtshalve over
weging is voorgedragen: 

,,S. en/of v. t. van de artt. 177, 178, 181 
Algemeene Wet, art. 10 Wet van 7 Juli 1865 
(S. 80), 

doordat het Hof, de gronden van het be
krachtigde Rechtbankvonnis overnemende, 
den eisch heeft gesteld voor de strafbaarheid 
eener nederlage van goederen, die vreemd 
zijn aan het bedrijf en de gewone behoefte 
van den bewoner of gebruiker, en die wordt 
aangetroffen in woningen of panden in open 
plaatsen van meer dan twee duizend zielen, 
dat er zijn zeer bijzondere vermoedens, dat 
deze of gene woningen of panden zijn dienst
baar gemaakt tot berging van geslokene goe
deren, 

welke eisch art. 181 Algemeene Wet we! 
ten aanzien van de bevoegdheid tot visitatie, 
<loch niet ten aanzien van de strafbaarheid 
stelt."; en t. a. v. dit middel opmerkt: 

,,Ook het ter ambtshalve overweging voor
gedragen middel kan ik niet onderschrijven. 
De ten aanzien van art. 181, vierde lid, door 
Politierechter en Hof gegeven opvatting acht 
ik door de bewoordingen van deze wetsbe
paling geboden, zooals mede uit mijne con-
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clusie d.d. 6 Maart 1939 in zake Goris (no. 
42776) blijkt, terwijl op de juistheid dezer 
opvatting wellicht het arrest van den Hoogen 
Raad d.d. 7 Nov. 1938, N. J . 1939 no. 168, 
ietwat kan wijzen."]. 

(N. J.) 

12 Maart 1941. BESLUIT van den Seer.
Gen. van Waterstaat. (Wet houdende 
algemeene regelen Waterstaatsbestuur 
art. 19.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan het besluit van een 
waterschapsbestuur tot bepaling van een 
afkoopsom voor afvoering van eenige 
perceelen van den bemalingsligger, nu de 
onderhavige perceelen reeds voor de in
voering van de desbetreffende regle
mentsbepaling hun belang bij de bema
ling geheel hadden verloren, terwijl zij 
eerst na dat tijdstip van den ligger zijn 
afgevoerd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van het waterschap Kimswerd tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 17 Juli 1940, n°. 72, 2• afdeeling W, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van dat bestuur van 18 April 1940 
tot vaststelling van eene regeling inzake de 
betaling van eene afkoopsom voor de afvoe
ring van eenige perceelen van den bemalings
!igger van het waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
29 J anuari 1941, n° . 35); 

0. dat het bestuur van het waterschap 
Kimswerd b ij besluit van 18 April 1940 
aan de gemeente Harlingen, als eigenares 
van de perceelen kadastraal bekend ge
meente Arum, sectie A, nummers 42 en 43 
en gemeente Sexbierum, sectie A, nummers 
618, 619 en 1354, samen groot 7.50.50 ha, 
in den bemalingsligger van het waterschap 
voorkomende voor een geklassificeerde groot
te van 5.05.57 ha, de verplichting heeft op
gelegd tot het bepalen van een afkoopsom 
ad f 1975,- berekend als volgt: 

f 715,- als aandeel in de nog niet afgeloste 
schuld, 

f 760.- a ls gekapitaliseerd bedrag-aandeel 
exploitatiekosten (f 4.50 per geklassificeerde 
ha, het bedrag te beleggen op de Nutsspaar
bank te Harlingen, welke 3 % rente ver
goedt), 

f 500.- als gekapitaliseerd bedrag voor 
bemalingskosten van de perceelen, met be
paling, dat de betaling van gemelde afkoop
som in eens moet geschieden en dat dezelve 
zal worden gestort op de Nutsspaarbank te 
Harlingen, teneinde te zijner tijd te kunnen 
worden teruggegeven, indien de perceelen door 
volstorting weder belang bij de bemaling 
zullen krijgen; 

dat het waterschapsbestuur daarbij heeft 
overwogen, dat bij K oninklijk besluit van 
z6 Maart 1940, n°. 20, het waterschapsbestuur 
is gelast om van den bemalingsligger van het 
waterschap de hiervoren genoemde perceelen 

af te voeren; dat als gevolg hiervan het water
schapsbestuur, overeenkomstig artikel 48b 
van het Algemeen Reglement voor de boe
zemwaterschappen in Friesland, wenscht te 
bepalen, dat van den eigenaar van de ge
melde perceelen een afkoopsom wordt ge
vraagd; dat het totaal aantal geklassificeerde 
ha bedraagt 194.24.19 en de schuld van het 
waterschap f 27445,64, voorzoover den be
malingsdienst betreffende en de exploitatie
kosten over de laatste 5 jaar f 861 ,40; dat 
het bestuur van het waterschap in deze een 
bijzonder geval aanwezig acht als bedoeld 
in artikel 48b alinea 3 van het Algemeen 
Reglement, aangezien in elk geval bemaling 
moet blijven plaatsvinden van de betrokken 
perceelen, daar ze geen verbinding hebben 
met den Provincialen boezem (buitenwater) ; 
dat voorts het bestuur van meening is, dat de 
uitgraving tengevolge kan hebben gehad, 
dat een we! is geopend waardoor thans nog 
meer bemaling noodig is als voorheen; dat 
weliswaar in het voormelde Koninklijk be
sluit is opgemerkt, dat het zou· kunnen zijn, 
dat het waterschap thans minder kosten van 
bemaling heeft, aangezien de perceelen thans 
als reservoir zijn te beschouwen, doch dat, 
zoolang deze stelling niet kan worden be
wezen, het bestuur evenveel rech t meent te 
hebben om zijne meening te handhaven, dat 
thans meer bemaling noodig is; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
sluit van 17 Juli 1940, n°. 72, 2• afdeeling W. , 
aan het voornoemde besluit van het water
schapsbestuur goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging, dat de genoemde per
ceelen reeds in 1929 en 1930 tot waterplas 
zijn vergraven en hun belang bij de bemaling 
hebben verloren en toen reeds van den Jigger 
hadden moeten zijn afgevoerd; 

dat het n iet billijk wordt geacht, nu, nadat 
inmiddels zooveel jaren zijn verloopen en 
zij in handen van anderen zijn overgegaan 
en op verzoek van den nieuwen eigenaar van 
den Jigger zijn afgevoerd, nog de betaling 
van een afkoopsom op te leggen ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
waterschapsbestuur in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat het de per
ceelen niet eerder heeft kunnen afvoeren, 
aangezien eerst door het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1940 is komen vast te staan, 
dat de perceelen geen belang bij de bemaling 
hebben; dat volgens artikel 48b van het Al
gemeen Reglement voor de boezemwater
schappen in Friesland, welk a rtikel eerst 
in 1934 is opgenomen, het vragen van een 
afkoopsom eerst kan geschieden, a ls de be
treffende perceelen van den Jigger zijn afge
voerd; dat het geenszins onbillijk is om nu 
nog een afkoopsom te vragen, daar immers 
de nieuwe eigenaar de perceelen heeft ge
kocht met de wetenschap, dat daarop de 
waterschapslasten drukten; dat eerst na 
enkele jaren de aandacht der gemeente Har
lingen is gevallen op de mogelijkheid, aan 
de betaling van de lasten te ontkomen; 

0 . dat krachtens artikel 48b, eerste lid 
van het genoemd reglement , welke bepaling 
in 1934 daarin werd ingevoegd, het water
schapsbestuur kan bepalen, dat voor een 
perceel , dat zijn belang bij eenige verplich
ting geheel heeft verloren en deswege van 
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den Jigger wordt afgevoerd, door den eigenaar 
een afkoopsom moet worden be'taaJd ; 

dat de onderhavige perceeJen, weJke in 
1929 en 1930 tot waterplas werden vergraven, 
alreeds v66r de invoering van de genoemde 
reglementsbepaling hun belang b ij de be
maling geheel hadden verloren, terwijl zij 
eerst na dat tijdst ip van den Jigger zijn af
gevoerd; 

dat het, gelet op de strekking van het 
voorschrift van artikel 48b, eerste lid, niet 
aangaat, de daarbij aan het waterschaps
bestuur toegekende bevoegdheid zich te doen 
uitstrekken over gevallen als het onderwer
pelijke, waarin de perceelen hun belang bij 
de verplichting reeds v66r de invoering van 
de bepaJing geheel hadden verloren; 

dat tot deze zienswijze te eerder aanJeiding 
bestaat wijJ het niet de bedoeJing kan zijn 
geweest, door de toevoeging van artikeJ 48b 
Jasten op te leggen ter zake van afgravingen, 
weJke v66r de invoering dier bepaling haar 
beslag hebben gekregen en waartoe de eige
naar is overgegaan zonder van een toekom
stige verplichting tot het betalen van een 
afkoopsom te hebben kunnen weten; 

dat daarbij komt, dat het waterschap be
zwaarlijk geacht k an worden door het buiten 
toepassing laten van de vermeJde bepaling 
te worden t e kort gedaan, vermits, indien het 
waterschapsbestuur na de vergraving van de 
perceeJen artikel 48a te hunnen aanzien had 
nagekomen in voege aJs later in hoogste in
stantie is uitgemaakt en te rechter tijd, dat 
is v66r de invoering van artikeJ 48b, de per
ceelen van den Jigger had afgevoerd, van toe
passing van die bepaling in dit gevaJ zelfs 
geen sprake zou hebben kunnen zijn ; 

dat derhalve Ged. Staten terecht aan het 
besluit van het waterschapsbestuur goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Al
gemeen RegJement voor de boezemwater
schappen in FriesJand; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening n°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de NederJandsche De
partementen van AJgemeen Bestuur be
sJoten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

r7 Maart r94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261; Hinderwet art. 22) . 

De Rechtb. heeft bJijkbaar het bewe
zen verklaarde teJastegeJegde aldus ver
staan, dat in de woorden .,zonder ver
gunning van B. en W. der gemeente 
Driel" niet meer is uitgedrukt dan dat 
niet overeenkomstig de artt. :x, 8 e n 9 
der Hinderwet op een verzoek om ver
gunning tot het oprichten der bedoelde 
inrichting door het daartoe bevoegde 
Gemeentebestuur in eerste instantie 
gunstig was beschikt. 

Uitgaande van deze in cassatie niet 
aantastbare uitlegging is de Rechtb. te
recht van oordeel geweest, dat het be
wezen verklaarde niet krachtens art. 22 

aanhef en onder a der Hinderwet straf
baar is. 

Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtb. te 's-Hertogenbosch, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 14 Nov. 1940, waarbij een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te 's-Herto
genbosch van 26 Febr. 1940, bij hetwelk C . 
van H., slager, te Driel, ter zake van het .,als 
hoofd der ondememing zonder de vereischte 
vergunning een in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden", met 
aanhaling der artt. 1, 2, 22 en 23 der Hin
derwet en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van zes gulden en vervangen
de hechtenis van drie dagen, in hooger be
roep is vernietigd ten aanzien van de quali
ficatie en de strafoplegging en voor het ove
rige is bevestigd en waarbij voorts genoemde 
van H. ter zake van het bewezen verklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond op 26 Fehr. 1940 te
recht voor het Kantongerecht te 's-Hertogen
bosch ter zake dat hij op of omstreeks 12 
Dec. 1939 te Driel als hoofd van een onder
neming van een inrichting tot het rooken 
van vleesch of vleeschwaren, zijnde dit eene 
inrichting als bedoeld in art. 2 sub X der 
Hinderwet, welke was gelegen onder Kerk
driel, deze inrichting in werking heeft ge
houden zonder vergunning van B. en W. der 
gemeente Driel. 

Bij mondeling vonnis van dienzelfden dag 
verklaarde de Kantonrechter het telastege
legde bewezen, gaf hieraan de benaming .,als 
hoofd der onderneming zonder de vereischte 
vergunning een in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden", en 
veroordeelde gerequireerde, met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 22 en 23 der Hinderwet tot 
een geldboete van f 6 bij niet betaling en ver
haal te vervangen door een hechtenis van 
drie dagen. 

In hooger beroep kwam de Arr.-Recht
bank te 's-Hertogenbosch in haar vonnis van 
14 Nov. 1940 tot een andere slotsom. Wei 
vereenigde zij zich, met ovememing van de 
gronden, met het vonnis van den Kanton
rechter - <loch dit alleen voor zoover daarin 
het telaste gelegde was bewezen verklaard 
met de schuld van verdachte daaraan. 

Zij achtte het bewezen verkJaarde niet op 
te leveren een · strafbaar feit, en ontsloeg 
verdachte van alle rechtsvervolging, met ver
nietiging in zooverre van het vonnis des Kan
tonrechters. Als grond hiertoe stelde de 
Rechtbank, dat het bewezen verklaarde door 
den Kantonrechter ten onrechte is gekwali
ficeerd als: ,,Als hoofd der onderneming zon
der de vereischte vergunning een in art. 2 der 
Hinderwet omschreven inrichting in werking 
houden" en verdachte deswege strafbaar is 
verklaard, 

dat immers aan verdachte is ten laste ge
legd, dat hij de rookerij in werking had, zon-
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der vergunning van B. en W ., doch het den 
steller der dagvaarding blijkbaar is ontgaan, 
dat de vergunning (bij weigering van B . en 
W.) ook kan worden verleend door de Kroon 
(art. 15 der Wet), weshalve het aan ver
dachte ten laste gelegde niet noodzakelijker
wijze een strafbaar feit behoeft op te leveren. 

De 0. van J. bij gemelde Rechtbank kon 
zich hiermee niet vereenigen, en draagt in 
cassatie bij schriftuur als middel voor: ,,S., 
althans v. t. van de artt. 1, 2 aanhef en sub 
X, 15 en 22 aanhef en sub a der Hinderwet, 
in verband met de artt. 351, 352, 423 en 425 
Sv. door het telaste gelegde feit niet straf
baar te achten". 

Ter toelichting van dit middel merkt hij 
op : ,,Het komt mij voor dat genoemde be
slissing der Rechtbank onjuist is, immers de 
ingevolge de Hinderwet vereischte vergun
ning voor het in werking houden van een in 
art. 2 der wet omschreven inrichting, is, be
houdens bij die wet gemaakte uitzonderin
gen( de gevallen bedoeld in de artt. 16, 24, 
26 en 2 7 dier wet), de vergunning van het 
gemeentebestuur, derhalve eene vergunning 
verleend door B. en W . 

Door in de dagvaarding te stellen ,,zonder 
vergunning van B. en W. der gemeente 
Driel" heeft de ontwerper van de telaste
legging feitelijk aangegeven, welke vergun
ning aan verdachte voor het rechtmatig in 
werking houden van zijn rookerij verleend 
had moeten zijn, en zonder welke vergunning 
hij in strijd handelde met de voorschriften 
der Hinderwet. 

In dit geval, waarin geen van voormelde 
uitzonderingen aanwezig blijkt te zijn, moest 
deze vergunning verleend zijn door genoemd 
gemeentebestuur. 

Van een vergunning, verleend door de 
Kroon als beroepsinstantie kan eerst sprake 
zijn als een vergunning in eersten aanleg is 
aangevraagd en de verzoeker of belangheb
bende in het ongelijk is gesteld (art. 15 der 
wet). 

Nu echter ter zake in het geheel geen ver
zoek om vergunning blijkt te zijn ingediend, 
kan, naar mijne meening, eene vergunning 
door de Kroon te verleenen niet onder de 
vereischte vergunning worden verstaan en is 
het feit, door verdachte begaan, in de te
lastelegging voldoende tot uitdrukking ge
bracht." 

Het middel komt mij juist voor. Art. 22 
der Hinderwet spreekt van eene inrichting 
in werking houden zonder de vereischte ver
gunning, welke blijkens art. I der wet ge
geven wordt door het gemeentebestuur, be
houdens in enkele bijzondere gevallen ge
noemd in de artt. 16, 24, 26 en 27, welke 
zich hier niet voordoen. 

Nu is het juist, hetgeen de Rechtbank op
merkt, dat krachtens art. 15 der Wet, van 
de beslissing van het gemeentebestuur tot -
of van de voorwaarden waaronder - het 
verleenen van vergunning beroep mogelijk 
is, maar ik acht het niet noodig, dat in de 
telastelegging worde vermeld of al dan niet 
de vergunning verleend is in eersten aanleg 
dan we! in beroep. Eerst wanneer bij de be-

handeling der strafzaak blteek, dat de ver
gunning door de Kroon zou zijn gegeven, 
zou dit m. i. in verband met hetgeen telaste
gelegd is van invloed kunnen zijn, en wel
licht vrijspraak hebben moeten volgen. 

Gerequireerde heeft zich hierop niet be
roepen. Volgens zijn als bewijsmiddel ge
bruikte verklaring deelde hij mede: ,,Ik was 
op 12 December 1939 hoofd van een slagerij 
gelegen te Driel. Daarbij behoort een ge
bouwtje, waarin ik op dien dag eenige wor
sten aan het rooken was. Ik had daarvoor 
geen vergunning van B . en W . der gemeente 
Driel". 

Het gaat mij te ver dit op te vatten als 
zoude hij verzwegen hebben, dat hij wel ver
gunning in beroep had gekregen. 

Het vonnis is in overeenstemming met dat 
hetwelk op 19 Nov. 1912 door de Rechtbank 
te Arnhem werd gewezen (N. J. 1913, 459), 
en legt de klemtoon op het verschil van 
woorden in art. 1 en art. 2 2 der Hinderwet. 
Ik meen echter, dat dit verschil denkbeeldig 
is en ook met ,,vereischte vergunning" niets 
anders bedoeld wordt dan die welke in het 
algemeen is voorgeschreven, en dus betrek
king heeft op de gevallen genoemd in artt. 
1 en 16 der wet. 

Mijn conclusie strekt derhalve tot vernie
tiging van het bestreden vonnis voor zoover 
dit een vernietiging van het vonnis des Kan
tonrechters bevat en verder tot bevestiging 
•ran laatstbedoelde uitspraak. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hiiink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter is bewezen verklaard, 
dat enz. (zie conclusie.); 

0 . dat de Rechtb. het gegeven ontslag van 
rechtsvervolging heeft doen steunen op de 
volgende overwegingen: (zie conclusie); 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat. zooals uit het bovenstaande blijkt, de 

Rechtb. het bewezen verklaarde telastege
legde aldus heeft verstaan, dat in de woorden 
,,zonder vergunning van B. en W. der Ge
meente Driel", niet meer is uitgedrukt dan 
dat niet overeenkomstig de artt. 1, 8 en 9 der 
Hinderwet op een verzoek om vergunning tot 
het oprichten der bedoelde inrichting door 
het daartoe bevoegde Gemeentebestuur in 
eerste instantie gunstig was beschikt; 

dat, uitgaande van deze in cassatie niet 
aantastbare uitlegging, de Rechtb. terecht 
van oordeel is geweest, dat het bewezenver
klaarde niet krachtens art. 22 lid aanhef en 
onder a der Hinderwet strafbaar is, omdat 
in die bepaling strafbaar is gesteld het ,,zon
der de vereischte vergunning" een in art. 2 

omschreven inrichting in werking houden en, 
zooals de Rechtb. terecht heeft overwogen, 
een zoodanige vergunning, behalve door B. 
en W. ook kan worden verleend door de 
Kroon, namelijk indien van een door B. en 
W . op verzoek om vergunning gegeven be-
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slissing hooger beroep is ingesteld overeen
komstig art. 15; 

dat uiteraard van een door de Kroon ver
leende vergunning geen sprake kan zijn. wan
neer de indiening van een verzoek om 
vergunning achterwege is gebleven, en in de 
toelichting tot het middel weliswaar wordt 
aangevoerd, dat een vergunning tot het op
richten van gerequireerdes inrichting in het 
geheel niet was gevraagd, doch, daargelaten 
dat daarvan uit het bestreden en het daar
bij bevestigde vonnis niet blijkt, het ten deze 
niet de vraag is, of gerequireerde zich aan 
een feit, dat krachtens de Hinderwet straf
baar is, heeft schuldig gemaakt, maar wel 
of hetgeen bewezen is verklaard, een zoo
danig feit oplevert; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z7 Maart 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261, 359; Inventarisa
tiebesluit alsmede verbod afleveren enz. 
van crisisproducten, v. 28 Aug. 1939 S. 
679 J art. 1.) 

Het woord ,,rundveevoedermeel" 
komt in art. 1 van het K. B. van 28 Aug. 
1939 S. 679j niet voor en in verband 
daarmede is het bewezenverklaarde (dat 
is afgeleverd een bepaalde hoeveelheid 
van een in art. 1 van genoemd K. B. op
gesomd product, nl. rundveevoedermeel) 
a!Jus te verstaan, dat het door req. af
geleverde rundveevoedermeel tot de in 
dat artikel opgesomde producten be
hoorde. 

Het door de Kantonr. en Rechtb. over
wogene houdt echter niets in wat op de 
juistheid daarvan zou kunnen wijzen, 
tei::wijl evenmin de gebezigde bewijsmid
delen iets bevatten, waaruit zou zijn af 
te leiden, dat het rundveevoedermeel te 
Vlijmen is afgeleverd. 

Voigt vernietiging en verwijzing. 
Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt, die con

cludeerde tot ontslag van rechtsvervol
ging. 

Op het beroep van H. A. V., molenaar, 
wonende te Vlijmen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
's Hertogenbosch van 14 Nov. 1940, in hoo
ger beroep bevestigende een mondeling von
nis van het Kantong. te 's Hertogenbosch 
van 24 Jan. 1940, waarbij requirant ter zake 
van het ,,afleveren van in art. 1 van het K. 
B. van· 28 Aug. 1939 S. 679 J vermelde pro
ducten", met aanhaling van de artt. 1, 9 en 
31 Landbouw-Crisiswet 1933, de wet van 30 
Sept. 1938 S. 639 c, de artt. 1 en 3 lid 1 van 
het K. B. van 28 Aug. 1939 S. 679 J en 14a, 
14b, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van zestig gulden en vervangende 
hechtenis van zestig dagen, met bepaling, dat 
van deze straffen een boete van vijftig gul
den en een vervangende hechtenis van vijf
tig dagen niet zullen warden ten uitvoer ge-

legd, tenzij de rechter later anders mocht ge
lasten op grand dat de veroordeelde zich 
voor het einde van een proeftijd van twee 
jaren aan een strafbaar feit zal hebben schul
dig gemaakt; 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

Blijkens de inleidende dagvaarding stand 
requirant op 24 Jan. 1940 terecht voor het 
Kantongerecht te 's Hertogenbosch ter zake 
dat hij op of omstreeks 9 Nov. 1939 des na
middags te Vlijmen heeft afgeleverd een hoe
veelheid van circa 1 52 Kilogram van ecn in 
art. 1 van het K. B. van 28 Aug. 1939, S. 679j, 
opgesomd product namelijk een hoeveelheid 
van circa 152 Kilogram rundveevoedermeel. 

Bij mondeling vonnis van dien dag ver
klaarde de Kantonrechter dit feit bewezen, 
en veroordeelde requirant wegens ,,afleveren 
van in art. 1 van het K. B. van 28 Aug. 1939. 
S. 679 J vermelde producten", met aanhaling 
van de artt. 1, 9, 31 Landbouw Crisiswet 
1933; wet 30 Sept. 1938, S. 639 C, artt. 1, 3 
lid r K. B. 28 Aug. 1939, S. 679 J; artt. 14a, 
14b, 23 en 91 Sr. tot eene geldboete van f 60, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door een hechtenis van zestig dagen, 
met bepaling dat van deze straf een boete 
van f 50 subsidiair 50 dagen hechtenis niet 
zal warden ten uitvoer gelegd, tenzij de Kan
tonrechter later anders mocht gelasten, op 
grand dat de veroordeelde zich voor het ein
de van den proeftijd van twee jaren aan een 
strafbaar feit zal hebben schuldig gemaakt. 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Rb. 
te 's Hertogenbosch op 14 Nov. 1940 dit von
nis met ovememing der gronden. 

Na zijn cassatieberoep droeg requirant ten 
dienende dage geen middelen voor. 

Ambtshalve meen ik op twee punten de 
aandacht te moeten vestigen. 

In de telastelegging en bewezen verklaring 
wordt alleen gesproken over rundveevoeder
meel als genoemd in art. 1 van het K. B. 28 
Aug. 1939, S. 679 J., niet echter over de be
standdeelen waaruit in dit geval dit rund
veevoedermeel bestond. Nu is dit rundvec
voedermeel vermoedelijk samengesteld ge
weest uit producten bereid uit granen, zaden 
en peulvruchten, bedoeld in art. 1 onder 2 B, 
onder den naam ,,voederproducten' want het 
was van een molenaar afkomstig. 

Het K. B. spreekt echter niet over rund
veevoedermeel als zoodanig, al zijn de in art. 
1 opgesomde producten daartoe ongetwijfeld 
voor een gedeelte bestemd, doch niet alleen 
die onder 2 B, maar b.v., ook die onder 9. 

Nu de samenstelling niet te laste gelegd is, 
kan het voedermeel echter ook uit stoffen 
hebben bestaan, waarvan het afleveren niet 
verboden is. Gevolg hiervan is, dat geen 
strafbaar feit is te laste gelegd. 

In de tweede plaats blijkt uit de gebruikte 
bewijsmiddelen niet, dat het afleveren te 
Vlijmen, de plaats in de dagvaarding ver
meld, is geschied. Dit is we! het geval, naar 
volgt uit proces-stukken waarvan de H. R. 
niet kennis kan nemen. 

Gezien mijn eerste opmerking acht ik het 
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echter niet noodig dit punt nader te staven 
door vermelding van den inhoud dier bewijs
middelen. 

Mijn conclusie strekt hiertoe, dat de H. R. 
ambtshalve het bevestigend vonnis der Rb. 
vemietige voor zoover dit een benaming 
aan het feit en veroordeeling bevat, en re
quirant alsnog ontsla van alle rechtsvervol
ging. 

D e Hooge R aad, enz.; 
0. dat bij het door de R echtb. bevestigde 

vonnis overeenkomstig de telastelegging is 
bewezen verklaard, m et qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat enz. (zie Con
clusie); 

0. dat door of namens requirant geen mid
del van cassatie is voorgesteld ; 

0. ambtshalve : 
dat het woord ,,rundveevoedermeel" in art. 

1 van genoemd K. B. niet voorkomt en in 
verband daarmede het bewezen verklaarde 
telaste gelegde aldus is te verstaan, dat het 
door requirant afgeleverde rundveevoeder
meel tot de in dat a rtikel opgesomde pro
ducten behoorde; 

dat echter het door Kantonrechter en Rb. 
overwogene niets inhoudt, wat op de juist
heid daarvan zou kunnen wijzen, terwijl 
evenmin de gebezigde bewijsmiddelen iets 
bevatten, waaruit zou zijn af te leiden, dat 
het rundveevoedermeel te Vlijmen is afge
leverd; 

Vemietigt voormeld vonnis der Rechtb., 
en R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R. 0.: 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
's H ertogenbosch ten einde op het bestaande 
hooger beroep te worden berecht en a fge
daan. 

(N.].) 

z9 Maart z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reg.wet 1917 art. 55; Rv. a rt. 
57.) 

Het Hof heeft voor de toepasselijk
heid van bovenstaande uitzonderingsbe
paling te veel geeischt door noodig te 
achten, niet alleen, dat de verkoop ge
schiedt voor rekening van land- en tuin
bouwers, doch ook, dat de veiling gezegd 
moet kunnen worden hun veiling t e zij n 
of met andere woorden door henzelf 
moet worden georganiseerd. 's Hofs op
vatting is niet in overeenstemming met 
de strekking van art. 55 Reg.wet I9I7, 
waarbij men juist het oog heeft geha d op 
het hier te lande in den land- en tuin
bouw gebruikelijke veilingwezen, het
welk den door het Hof geeischten vorm 
zeker niet als den meest voorkomenden 
kent. (Anders Cone!. Adv.-Gen. Hol
stein). 

Adv.-Gen. bovendien: Het tweede lid 
van art. 57 Rv. laat i. c. toe, dat Rechtb. 
en Hof met advocatenkosten rekening 
hielden. Ook de grief omtrent de ver
oordeeling in de ,,nakosten" is onjuist. 
(Door H . R. niet beslist.) 

De Naamlooze Vennootschap P . van 
Hoeckel en Co's Im- en E xporthandel, ge
vestigd en kantoor houdende te 's-Hertogen
bosch, eischeresse tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 20 Mei 1940, 
(1940 no. 886, Red.), adv. Mr. A. P . Visser 
van IJ zendoom, 

tegen: 
den Ontvan ger der Registratie te Rotterdam 
als vertegenwoordigende den Staat der Ne
derlanden, v erweerder in cassatie, adv. Jhr. 
Mr. G. W. van der D oes. 

De Hooge R aad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest voor zoo

veel thans van belang b lijkt: 
dat de verweerder dd. 29 Januari I938 te

gen eischeresse een dwangschrift heeft uit
gevaardigd, hetwelk aan eischeres werd be
teekend op IS Maart I938, met bevel daar
aan t e voldoen; 

en zulks op grond dat eischeres ondanks 
herhaalde aanmaning in gebreke is gebleven 
ten aanzien van de verkoopingen van hoofd
zakelijk buitenlandsch fruit door eischeres 
op 25 Maart, I April, IS April, 6 Mei, I3 
Mei, II November I936 en I4 April I937 te 
Rotterdam gehouden en waarbij aan daartoe 
uitgenoodigde of te voren met de verkoo
ping in kennis gestelde personen gelegenheid 
werd gegeven om te bieden, tevoren aangifte 
te doen ingevolge art. 56 der Registratiewet 
I9I7, en daarvan binnen tien dagen, nadat 
zij zijn gehouden, een verklaring in te leveren 
overeenkomstig het bepaalde in art. 57 dier 
wet, terwij l voldoening van het wegens die 
verkoopingen verschuldigde registratierecht 
evenmin heeft plaats gehad; 

dat eischeres bij exploit van 18 Maart 
1938 t egen het dwangschrift in verzet is ge
komen, onder meer op grond, dat zij niet is 
belastingschuldig, omdat hare verkoopin~en 
waren verkoopingen door of vanw!'ge land
of tuinbouwers, daar eischeres land- en tuin
bouwbedrij f uitoefent en verkoopt vanwege 
land- en tuinbouwers; 

dat de Arr.-Rechtbank te Rotterdam bij 
vonnis van 22 Maart I939 het gedane verzet 
tegen het voornoemde dwangschrift van on
waarde heeft verklaard en eischeres daar
tegen kwaad opposante en het dwangschrift 
heeft gehandhaafd; 

dat eischeres van dit vonnis t ijdig in hoo
ger beroep is gekomen; 

dat eischeres bij de mondelinge toelichting 
der zaak nog acte heeft gevraagd: I. dat zij 
in het geding brengt een verklaring van den 
Consul der N ederlanden te Valencia en een 
22-tal copieen van afrekeningen van ver
kochte partijen fruit; II. dat zij aanbiedt 
door alle middelen rechtens, speciaal door 
getuigen, te bewijzen, voorzoover bewijslast 
op haar rust: a. dat de in het dwangschrift 
vermelde verkoopingen zijn gehouden uit de 
in deze afrekeningen vermelde objecten, zoo 
te verstaan, dat op die verkoopingen geen 
andere objecten zijn verkocht dan die in deze 
afrekenin gen zijn begrepen, doch dat meer 
verkoopingen dan in het dwangschrift zijn 
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vermeld, daartoe noodig zijn geweest; b. dat 
al deze verkochte objecten zijn verkocht 
voor rekening van land- en tuinbouwers in 
de uitoefening van hun bedrijf; III. dat ver
weerder bij conclusie van eisch erkend heeft, 
dat door eischeres gedurende ten minste zes 
weken per jaar minstens eenmaal per week 
verkoopingen worden gehouden; 

dat het Hof heeft overwogen : 
dat appellante als hoofdverweer een be

roep heeft gedaan op de uitzonderingsbepa
ling van art. 55 Registratiewet 1917 laatste 
lid, welk beroep de Rechtbank afwees met 
de overweging, dat uit het door geintimeerde 
overgelegde uittreksel van het Handelsregis
ter van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken 
blijkt, dat appellante ten doe! heeft het drij
ven van den im- en exporthandel in vruchten 
met al wat daarmede in verband staat en dat 
zij twee filialen heeft te Dusseldorp en te 
Rotterdam, en dat daaruit volgt, dat appel
lante koopvrouwe is, <loch niet land- of tuin
bouwer en dat ook niet aannemelijk is, dat 
zij zelve elders in Europa zuidvruchten ver
bouwt, nu daarvan in genoemd register niets 
tot uitdrukking gebracht is; 

dat appellante zich daardoor bezwaard 
voelt op grond, dat 1e. hare statuten, wat de 
omschrijving van het doe! betreft, ruim ge
noeg zijn en niet uitsluiten de uitoefening 
van het land- en tuinbouwbedrijf, zooals vol
doende zou worden aangegeven door de toe
voeging ,,met al wat daarmede in verband 
staat", zoodat van strijd met de statuten 
geen sprake kan zijn; 2e. dat art. 55 spreekt 
van .,verkoopingen door of vanwege land- of 
tuinbouwers", dat appellante dit land- en 
tuinbouwbedrijf uitoefent en vanwege land
en tuinbouwers verkoopt, en dat de Recht
bank geen beslissing heeft genomen omtrent 
de vraag, of het vanwege land- en tuinbou
wers verkoopen buiten de statuten valt; 3e. 
dat de fiscus, nu het land- en tuinbouwbe
drijf metterdaad door appellante wordt uit
geoefend en door haar vanwege land- en 
tuinbouwers is en wordt verkocht, al zou dit 
niet volgens de statuten zijn, of zelfs daar
mede in strijd, zich daarop niet kan beroe
pen; 

dat al deze stellingen van appellante niet 
afdoen om de eenvoudige reden, dat zi.i niet 
als land- en tuinbouwster of vanwege land
of tuinbouwers de verkoopingen heeft ge
houden; 

dat toch blijkens de aankondiging van die 
verkoopingen appellante ze hield als een van 
de gezamenlijke Importeurs, die om beurten 
veilingen houden in het Algemeen Verkoop
lokaal te Rotterdam en die deze veilingen 
houden ingevolge de verplichtingen en onder 
de bepalingen vastgelegd in een overeen
komst van die gezamenlijke Importeurs met 
de Grossiersbonden; 

dat daarom, al ware het dat appellante, 
die blijkens hare statuten handelaarster in 
vruchten is met al wat daarmede in verband 
staat - wat niet kan zijn het bedrijven van 
land- en tuinbouw of het houden van ver
koopingen vanwege anderen - niettemin 

zelve voortbrengselen van land- en tuin
bouw zou teelen, en al ware het dat appel
lante de door haar verkochte vruchten in 
consignatie had, geen van deze omstandig
heden er iets aan zou kunnen afdoen, dat 
appellante de in het dwangschrift bedoelde 
verkoopingen, gelijk hierboven overwogen, 
hield in hare hoedanigheid van handelaar
ster, en niet voor zich als land- of tuin
bouwster of vanwege derden, land- of tuin
bouwers; 

dat het Hof bovendien onaannemelijk is 
geworden, dat appellante zelve voortbreng
selen van land- en tuinbouw zou teelen, of 
we!, gelijk zij ook opgeeft, eigenaresse van 
tuinen in het buitenland zou zijn, nu zij als 
bewijs harer stellingen overlegt een verkla
ring van den Consul der Nederlanden te Va
lencia, dat appellante alleen maar de op
brengst van zoodanige tuinen exploiteert d. 
w. z. de vruchten op stam koopt en ze dan 
laat plukken, verpakken en naar Nederland 
verzenden; 

dat in de afrekeningen, welke appellante 
overlegt ten bewijze van hare stelling, dat 
zij vanwege land- en tuinbouwers verkoo
pingen zou hebben gehouden, blijkt dat ap
pellante enkel op hare veilingen voor reke
ning van een aantal in het buitenland geves
tigde lieden en lichamen, waarvan niet blijkt 
dat zij zelve land- of tuinbouw bedrijven, 
diverse partijen fruit verkocht; 

dat bij enkele van die afrekeningen van 
consignatiegoederen wordt gesproken terwijl 
in alle afrekeningen een percentage voor 
commissie en Delcredere in rekening wordt 
gebracht en appellante herhaaldelijk bij die 
afrekeningen zeer terecht vermeldt, dat de 
goederen op hare veiling werden verkocht; 

dat dan ook het enkele feit, dat appellante 
op hare veiling voor rekening van land- of 
tuinbouwers voortbrengselen van hun bedrijf 
verkocht, hetgeen appellante zooals het Hof 
het verstaat, subsidiair te bewijzen aan
biedt, nog niet medebrengt, dat appellante 
vanwege land- en tuinbouwers verkocht, 
maar zeker niet dat de veiling als zoodanig 
vanwege die land- en tuinbouwers, werd ge
houden; 

dat dan ook op al deze gronden appellan
tes bewijsaanbiedingen moeten worden voor
bijgegaan en het vonnis, waarvan beroep, 
moet worden bevestigd; 

dat het Hof het vonnis der Rechtb., waar
van beroep, heeft bevestigd, met veroordee
ling van eischeresse in de kosten van het ge
ding in hooger beroep tot op de uitspraak 
van het arrest aan zijde van verweerder be
groot op f 265; 

dat eischeres tegen dit arrest als middelen 
van cassatie stelt: 

I. S., althans v. t. van artt. 48, 103, 104, 
199, 200, 200 A, 347, 353 Rv., SS, 94, 95, 96 
Registratiewet 1917, 

doordat het Hof onder den - in het laat
ste lid van art. SS Registratiewet 1917 voor 
de toepasselijkheid van de in dat lid vervatte 
uitzondering gestelden - eisch, namelijk dat 
de verkoopingen worden gehouden vanwege 
land- en tuinbouwers in de uitoefening van 
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hun bedrijf, niet heeft verstaan verkoopingen 
voor rekening van land- en tuinbouwers, 
maar blijkens de rechtsoverwegingen 26 tlm 
33 ten onrechte aan <lien eisch een verder
gaanden inhoud heeft gegeven, en daarop 
zijne bevestiging van het vonnis van de 
Rechtbank te Rotterdam van 22 Maart 1939, 
waarbij het verzet tegen het dwangschrift 
van onwaarde was verklaard en het dwang
schrift was gehandhaafd, heeft doen steu
nen, mede door op grond van de hier ver
melde onjuiste opvatting te passeeren het 
subsidiaire bewijsaanbod van appellante. 

II. S., althans v . t. van artt. 48, 56, 57, 
343, 347, 348, 3 52 , 353 Rv., 94, 95, 96, 97 
Registratiewet 1917, 25 en 59 van het Tarief 
van Justitiekosten en Salarissen in Burger
lijke Zaken van 28 Augustus en 29 December 
1843, (Staatsbladen 37, 38, 39, 40, 41, 66, 67), 
14 A. B., 

doordat het Hof ten onrechte het vonnis, 
waarvan appel, ook heeft bevestigd voor wat 
betreft de veroordeeling van gedaagde ( op
posante) in de kosten van het geding tot aan 
het vonnis aan zijde van eischer begroot op 
f 233.65, en 

<doordat het Hof ten onrechte appellante 
(oorspronkelijk gedaagde-opposante) heeft 
veroordeeld in de kosten van het geding in 
hooger beroep, tot op de uitspraak van dit 
arrest aan zijde van ge1ntimeerde begroot 
op f 265; 

Immers dusdoende heeft voorbijgezien: 
A. dat de Staat zich noch in eersten aan

leg, noch in appel. door een procureur heeft 
laten bijstaan, en dus geen procureurskosten 
had, en van andere kosten evenmin sprake is, 
daar de Staat in een geval als het onder
havige geen griffie- of deurwaarderskosten 
heeft, uitgezonderd misschien een luttel be
drag voor deurwaarderskosten wegens oproe
pingen ter rolle in eersten aanleg, en de kos
ten ad f 8.65, wegens beteekening van het 
dwangschrift, en geen kosten in rekening 
mogen worden gebracht wegens het door een 
advocaat doen houden van de mondelinge 
toelichting in eersten aanleg en in appel, ter
wijl, indien dit laatste wel zou mogen, de 
veroordeelingen in elk geval gedeeltelijk in 
strijd met de voormelde wetsbepalingen 
plaats hadden, daar de genoemde bedragen 
kennelijk meer dan alleen de kosten van dien 
bijstand omvatten; 

B. dat ook zonder dat op dit onderdeel 
een grief tegen het vonnis was aangevoerd, 
d e appel-Rechter deze fout van den rechter 
in eersten aanleg had behooren te herstellen; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit is gegrond; 
dat toch het Hof - bepaaldelijk bij de 

terzijdestelling van het subsidiaire bewijs
aanbod- kennelijk uitgaat hiervan, dat voor 
de toepassing van art. 55, laatste lid, Regis
tratiewet 1917 ten aanzien van den verkoop 
op een veiling van door land- en tuinbouwers 
in hun bedrijf geteelde producten niet vol
doende is, dat de verkoop aldaar geschiedt 
voor rekening van die land- en tuinbouwers, 
doch daamaast noodig is, dat de veiling ge
zegd moet kunnen worden hun veiling te zijn 

of met andere woorden door henzelf moet 
worden georganiseerd; 

dat dit echter verder gaat dan de woorden 
van het artikel - waarin naast verkoop 
,,door" ook verkoop ,,vanwege" land- en 
tuinbouwers wordt genoemd - en ook niet 
in overeenstemming is met de strekking van 
het artikel, waarbij men blijkens de geschie
denis juist het oog heeft gehad op het hier 
te lande in den land- en tuinbouw gebn1ike
lijke veilingwezen, hetwelk nu den door het 
Hof geeischten vorm zeker niet als den 
meest voorkomenden kent; 

dat, waar alzoo het eerste middel tot ver
nietiging van het bestred~n arrest moet lei
den, het tweede middel buiten beschouwing 
kan blijven; 

Vemietigt het arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage, den 20 Mei 1940 in deze 
zaak tusschen partijen gewezen; 

Verwijst de zaak naar genoemd Hof ten 
einde met inachtneming van 's Hoogen 
R aads arrest op het bestaande beroep verder 
te worden behandeld en beslist; (Salaris 
f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Naar mijne meening heeft het Hof in, in 

het eerste middel bedoelde, overwegingen op 
feitelijke gronden, immers op grond van de 
aankondiging der verkoopingen, de statuten, 
de verklaring van den Consul en de afreke
ningen, vastgesteld, dat de onderhavige ver
koopingen zijn gehouden door appellante 
(eischeres in cassatie) als handelaarster maar 
niet door of vanwege land- of tuinbouwers, 
terwijl met dit laatste het Hof klaarblijkelijk, 
waar het hier art. 55, laatste lid, der Re
gistratiewet 191 7 betreft, bedoelt: ,,niet door 
of vanwege land- of 'tuinbouwers in de uit
oefening van hun bedrijf". In verband hier
mede 's Hofs overweging, genummerd 32, 
beschouwende, kan ik mij met deze overwe
ging in zooverre vereenigen, dat he.t enkele 
feit, dat appellante op hare veiling voor re
kening van land- of tuinbouwers voortbreng
selcn van hun bedrijf verkocht, niet mede
brengt dat, zooals het laatste lid van ge
noemd art. 55 eischt, appellante's verkoopin
gen of veilingen als zoodanig vanwege die 
land- en tuinbouwers in de uitoefening van 
hun bedrijf werden gehouden. Ik ben dan 
ook van oordeel, dat het eerste middel niet 
k :,n slagen. 

Het tweede middel zal mijns inziens even
min kunnen slagen en wel, omdat het tweede 
lid van art. 57 Rv., welke wetsbepaling de 
strekking heeft te voorkomen dat kosten van 
dubbelen rechtsbijstand aan de verliezende 
partij worden in rekening gebracht, toelaat, 
dat in casu Rechtbank e n Hof met advoca
tenkosten rekening hebben mogen houden, 
hetgeen - gelet op aard, omvang en belang 
der procedure respectievelijk in eersten aan
leg en in hooger beroep - medebrengt dat 
de begrootingen van Rechtbank en Hof, res
pectievelijk bedragende f 223.65 en f 265, 
niet zeker doen zijn dat daarin begrepen zijn 
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kosten, welke niet aan de verliezende partij 
mochten worden in rekening gebracht, ter
wijl de namens eischeres gemaakte opmer
king omtrent veroordeeling ook in ,,nakos
ten", naar mij voorkomt, niet kan baten, daar 
zoodanige veroordeeling toch niet anders kan 
beteekenen dan veroordeeling in nakosten, 
voorzoover de winnende partij nakostenheeft 
en haar vergoeding ervan toekomt. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van eischeres in 
de kosten der cassatieprocedure. 

(N. ] .) 

z9 Maart z94r. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 2000; Gemeentewet 
art. 275.) 

(Aanslag wegens het zich v66r belang
hebbende's perceel in den openbaren ge
meentegrond bevinden van een licht- en 
luchtopening, zgn. koekoek. Beroep van 
belangh. op het, uit de tusschen zijn 
rechtsvoorgangster en de gemeente ge
sloten erfpachtovereenkomst en de goed
keuring van het bouwplan waarin het 
aanbrengen van den koekoek was voor
zien, voortvloeien van een erfdienstbaar
heid tot het hebben van dien koekoek, 
subs. op het door verjaring verkregen 
zijn van die erfdienstbaarheid, zoodat 
ingevolge art. 29 der verordening een 
aanslag niet mocht worden opgelegd, 
zijnde hier een voorwerp, werk enz. in, 
op of onder den openbaren gemeente
grond dat daar uit kracht van een bij
zonder wettelijk voorschrift moet wor
den gedoogd.) 

De R. v. B . legde de erfpachtovereen
komst en de daarin voorkomende bepa
ling dat de bebouwing moet geschieden 
volgens door B. en W. in alle opzichten 
goedgekeurde plannen aldus uit, dat de 
gemeente niet t. b. v. het erfpachtter
rein en t.l.v. den openbaren gemeente
grond een erfdienstbaarheid als voor
meld heeft willen vestigen; de Raad gaf 
door die uitlegging een beslissing van 
feitelijken aard welke tevergeefs in cas
satie wordt bestreden met beweringen 
die aan de overeenkomst een andere fei
telijke strekking toekennen. 

Geen schending van art. 1378 B . W. , 
daar niet blijkt dat de R. v. B., de be
woordingen der overeenkomst duidelijk 
achtend, niettemin door uitlegging daar
van is afgeweken. 

Evenmin is art. 1354 B. W. geschon
den, nu volgens 's Raads feitelijke be
slissing een verplichting voor de gemeen
te, het aanbrengen van den koekoek te 
gedoogen, niet uit de overeenkomst 
voortvloeit. 

Al aangenomen dat voor de 20- jarige 
verjaring een zgn. titulus putativus met 
een wettigen titel zou zijn gelijk te stel
len, zoodanige titulus kan hier niet met 
vrucht worden ingeroepen, daar hiervoor 
noodig is dat de verkeerde meening van 
den bezitter berust op een verschoonba-

re dwaling, en de R. v . B. feitelijk vast
stelde dat uit de goedkeuring van het 
bouwplan door de gemeente geenszins 
- dus ook niet door belangh. - kon 
worden afgeleid dat de gemeente hier
mede de gepretendeerde erfdienstbaar
heid heeft willen vestigen. 

. De Hooge Raad, enz. ; 
· Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te Amsterdam tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen aldaar van 6 Nov. 1940 betreffende den 
hem opgelegden aanslag in de precariogelden 
der gem. Amsterdam voor het belastingjaar 
1939; 

Gezien de stukken; 
0 . dat aan belanghebbende een aanslag 

als voormeld is opgelegd wegens het zich 
v66r het perceel de Lairessestraat no. enz. in 
den voor den openbaren dienst bestemden 
gemeentegrond bevinden van een licht- en 
luchtopening; 

dat na reclame deze aanslag bij beschik
king van den Inspecteur is gehandhaafd en 
belanghebbende van deze beschikking in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de aan
slag hem niet had mogen worden opgelegd; 

0. dat de betrokken verordening op de 
precariogelden der gem. Amsterdam de vol
gende bepalingen bevat : 

Art. 2. Onder ,,den openbarcn gemeente
grond" wordt in deze verordening verstaan 
de gemeentegrond, welke voor den openba-
ren dienst is bestemd .. . .. . 

Onder ,,gebruik of genot van den openba-
ren gemeentegrond . .. . .. " wordt begrepen 
het innemen, het op eenigerlei wijze aan den 
openbaren dienst onttrekken, en het over-
dekken van dien grond ..... . 

Art. 3. Voor gebruik of genot van den 
openbaren gemeentegrond, en voor het heb
ben van voorwerpen, werken of inrichtingen 
op, onder of boven dien grond, is - voorzoo
ver in de volgende artikelen niet anders 
wordt bepaald, verschuldigd enz. 

Art. 29, eerste lid, aanhef en 5°, tweede 
zinsnede. De gelden worden niet geheven: 
5° .. ..... , voor het hebben in, op, onde.r of 
boven den openbaren gemeentegrond . .... . 
van voorwerpen, werken en inrichtingen, 
welke daar uit krachte van een bijzonder 
wettelijk voorschrift moeten worden ge
doogd; 

dat de R. v. B. in dezen heeft overwogen: 
dat het pand, waartoe de licht- en lucht

opening, die tot den onderhavigen aanslag 
heeft aanleiding gegeven, behoort, dee! uit
maakt van een bouwblok, dat is gesticht op 
grond , die door de Gem. Amsterdam bij no
tarieele acte van 24 M ei 1917 in erfpacht is 
uitgegeven aan de N . V. Bouwmij ,,de Lai
resse"; dat de uitgifte van dezen grond heeft 
plaats gevonden onder de Alg. Bepalingen 
van voortdurenden erfpacht door den Ge
meenteraad op 8 Dec. 1915 vastgesteld, doch 
daaraan eenige bijzondere voorwaarden zijn 
toegevoegd, waarvan hier van belang is, dat 
op den uitgegeven grond eenige in de acte 
mede omschreven typen van perceelen moes-
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ten worden gebouwd en dat de bebouwing 
van de terreinen overigens zou moeten ge
schieden volgens door B. en W. van Amster
dam in alle opzichten goedgekeurde plannen; 

dat, nadat de erfpachtster de vereischte 
goedkeuring op haar plannen had gekregen 
de bouw is aangevangen en op 22 April 1918 

is voltooid; 
dat bij dien bouw overeenkomstig de goed

gekeurde plannen buiten de grenzen van het 
in erfpacht uitgegeven terrein tegen den ge
vel van het van het bouwblok dee! uitma
kende perceel de Lairessestraat no. enz. in 
openbaren gemeentegrond de omstreden 
licht- en luchtopening - een zoogenaamde 
koekoek - is aangebracht; 

dat op 6 Jan. 1920 de N. V. ,,de Lairesse" 
het dee! van het pand de Lairessestraat no. 
enz. met het daarbij behoorend recht van 
erfpacht aan belanghebbende heeft ver
kocht; 

dat v66r 1939 noch aan belanghebbende, 
noch aan zijn rechtsvoorgangster tot het 
plaatsen van genoemde koekoek een ver
gunning krachtens de Alg. Politieverordening 
is verleend en deswege v66r dat jaar ook 
geen precariobelasting is geheven; 

dat echter, nadat de administratie der Ge
meentebelastingen in den loop van 1939 op 
bovenstaande feiten opmerkzaam was ge
worden, op 19 Sept. 1939 alsnog aan belang
hebbende als tegenwoordigen erfpachter een 
vergunning is gegeven en hem alsnog een 
aanslag in de precariobelasting is opgelegd; 

dat belanghebbende als grond van zijn be
roep heeft aangevoerd, dat hij tot het heb
ben van den hierboven genoemden koekoek 
in gemeentegrond gerechtigd en de Ge
meente tot het dulden daarvan verplicht is 
op grond van een erfdienstbaarheid, zoodat 
ingevolge art. 29 re lid onder 5 der veror
dening volgens hetwelk geen belasting mag 
worden geheven voor het hebben in, op, on
der of boven den openbaren gemeentegrond 
van voorwerpen, werken en inrichtingen, 
welke daar uit krachte van een bijzonder 
wettelijk voorschrift moet worden gedoogd, 
geen aanslag mag worden opgelegd; 

dat deze erfdienstbaarheid volgens belang
hebbende berust op een titel, bestaande in 
de acte, waarbij de grond in erfpacht werd 
uitgegeven met name in de daarin opgeno
men bepaling, dat de bebouwing moet ge
schieden volgens door B. en W. van Amster
dam in alle opzichten goedgekeurde plannen 
i. v. m. de feitelijke goedkeuring van die 
plannen, waarin het aanbrengen van een 
koekoek voor den voorgevel van het onder
havige perceel was voorzien; 

dat belanghebbende zich daamaast, voor 
het geval genoemde titel als onvolkomen zou 
moeten worden beschouwd heeft beroepen 
op de verkrijging van genoemde erfdienst
baarheid door verjaring tengevolge van het 
tijdsverloop van 20 jaar sinds genoemde 
koekoek werd aangebracht; 

dat de Inspecteur hiertegenover op de in 
het vertoogschrift nader aangevoerde gron
den de juistheid van den aanslag heeft vol
gehouden; 

dat de Raad met den Inspecteur van oor
deel is, dat de strekking van de door belang
hebbende aangehaalde bepaling uit de bij
zondere voorwaarden, waaronder de onder
grond van belanghebbendes perceel in erf
pacht is uitgegeven, geen andere is dan deze, 
dat de Gemeente zich t. a. v. de aan de be
bouwing van dezen grond te stellen eischen 
verder gaande bevoegdheden heeft willen 
voorbehouden dan Woningwet en Bouwver
ordening haar reeds geven; 

dat in verband daarmede aan de goedkeu
ring van de bouwplannen door B . en W., 
welke mede op grond van de aan dit college 
in de erfpachtsbepalingen gegeven bevoegd
heden plaats vond, niet de beteekenis kan 
worden gehecht van de vestiging van een 
burgerlijk recht om overeenkomstig die plan
nen te bouwen, zeker niet voor zoover in dit 
bouwplan was begrepen het aanbrengen van 
een koekoek buiten de grenzen van het in 
erfpacht uitgegeven terrein; 

dat uit die goedkeuring we! kan worden 
afgeleid, dat de Gemeente ook tegen het aan
brengen van dien koekoek geen bezwaar had, 
doch geenszins dat zij dit op andere wijze 
wilde toestaan dan zooals in het algemeen 
t. a. v. het aanbrengen van werken in den 
openbaren gemeentegrond het geval is ter 
bede en onder gehoudenheid daarvoor pre
cariobelasting te betalen, en met name niet, 
dat zij hiermede t . b. v . dat terrein en t. I. v . 
den openbaren gemeentegrond een erfdienst
baarheid heeft willen vestigen; 

dat, t. a. v. belanghebbendes subsidiair be
roep op verjaring, belanghebbende van mee
ning is, dat indien de erfpachtsacte i. v . m. 
de goedkeuring der bouwplannen niet als een 
titel kan worden beschouwd, welke voor de 
vestiging van de door hem gestelde erfdienst
baarheid voldoende is, daarin toch we! een 
titel kan worden gezien, welke ingevolge het 
eerste lid van art. 2000 B. W. grond geeft 
voor de verkrijging van die erfdienstbaarheid 
door twintigjarige verjaring; 

dat de Raad belanghebbende ook hierin 
echter niet kan volgen; 

dat immers, al zou, zooals belanghebben
des raadsman heeft betoogd, onder den in 
art. 2000 B. W. bedoelden titel meer kunnen 
worden begrepen dan de titel, afkomstig van 
iemand, die t. a. v. het daarbij verhandelde 
tot beschikking niet bevoegd was, en bijv. 
ook de vestiging van een recht bij een we
gens dwaling vemietigbare overeenkomst 
verkrijging van dat recht na twintigjarige 
verjaring mogelijk kunnen maken, in dien 
titel toch altij d de wil tot de vestiging van 
het desbetreffende recht duidelijk tot uit
drukking moet zijn gebracht en dit niet al
leen naar de, zij het te goeder naam (trouw? 
Red.) volgehouden subjectieve meening van 
hem, die zich op de verkrijging van dat recht 
door verjaring wil beroepen, doch naar de 
objectieve regelen van uitlegging; 

dat, zooals reeds uit het vorenstaande 
blijkt, dit laatste volgens den Raad in het 
onderhavige geval t. a. v. hetgeen belang
hebbende als titel tot de verkrijging van de 
door hem gestelde erfdienstbaarheid meent 
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te kunnen aanmerken, geenszins het geval is; 
dat op deze overwegingen de Raad be

langhebbende's beroep ongegrond heeft ge
-oordeeld en de uitspraak, waarvan beroep, 
heeft gehandhaafd; 

0 . dat tegen deze uitspraak primair als 
middel van cassatie is voorgesteld: 

S . en/of v. t. van de artt. 2 en 29 sub 5° 
al. 2 van de Verordening op de Heffing van 
gelden voor gebruik of genot van den open
baren gemeentegrond enz. der Gem. Amster
dam d. d. I7 Maart 1937, Gem.blad 1938, 
afd. 3, volgn. 106, voorts van de artt. 2, 9 
sub a, 10 sub b, 17, 18 van de Verordening 
op de Alg. Bepalingen voor Erfpacht van de 
Gem. Amsterdam d. d. 3 Maart 1937, Gem.
blad 1937, afd. 3, volgn. 38, (voorzooveel 
n oodig de desbetreffende artikelen van deze 
Verordening zooals zij luidden in de redac
tie van 8 Dec. 1915) nl. 2, Sa, 9b, 16 en 17 
voorts van de artt. 721, 738, 742, 767, 770. 
2e lid, 772 re lid, 1349, 1354, 1374 en 1378 
B. W. en van art. 16 der wet van 19 Dec. 
1914 S. 564, in hoofdzaak op de volgende 
gronden: 

dat art. 29, 5e, tweede zinsnede, der pre
carioverordening bier van toepassing is, daar 
de Gemeente den koekoek uit kracht van de 
artt. 721 e . v. · en 742 e. v. B. W. moet ge
doogen; 

dat het beding in de akte, waarop belang
hebbende de vestiging der erfdienstbaarheid 
grondt, inhoudt, dat het erfpachtsrecht ver
kregen is onder de alg. bepalingen voor voort
durend erfpachtsrecht, vastgesteld bij veror
dening van 8 Dec. 1915, en voorts onder de 
bijz. bepalingen, daarbij genoemd, waaron
der speciaal, dat de bebouwing van terrei
nen moet geschieden volgens door B. en W. 
van Amsterdam in alle opzichten goedge
keurde plannen; 

dat volgens die plannen de opstal is ge
bouwd met daaraan onverbrekelijk verbon
den eene opening in den grond voor lucht- en 
lichttoevoer als koekoek, zoodat deze laatste 
tot het goedgekeurde bouwplan behoorde, 
hoezeer ook de grond, door den koekoek in
genomen, niet behoorde tot het in erfpacht 
uitgegevene; dat de erfpachtverordening in 
hare bovengenoemde artikelen inhoudt: dat 
in de notarieele akte van uitgifte moet wor
den bepaald het gebruik, dat van het goed 
en de daarop te stichten opstallen mag wor
den gemaakt; voorts dat de erfpachter ver
plicht is om den grond te bebouwen met in
achtneming van de wettelijke voorschriften 
en overeenkomstig de teekeningen, welke 
eventueel in de akte bindend zijn verklaard; 
verder nog, dat de erfpachter niet in afwij
king van die teekeningen zonder schriftelij
ke vergunning van B. en W. veranderingen 
-in den gestichten opstal mag aanbrengen; en 
eindelijk, dat de erfpachtverordening, onder 
aanhaling van art. 1302, vierde lid, B . W. de 
wanpraestatie van den erfpachter aldus re
gelt, dat de overeenkomst van erfpacht moet 
worden beschouwd als eene wederkeerige 
overeenkomst met zakelijke werking; 

dat in dezen de teekeningen in de akte bin
d end zijn verklaard en de erfpachter ver-
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plicht en gerechtigd is overeenkomstig deze 
te bouwen; dat t. a. v. deze overeenkomst, 
welke partijen tot wet strekt, niets uit te leg
gen v alt en er geene reden is van de duide
lijke bewoordingen der akte van uitgifte af 
te wijken, zoodat art. 1378 B. W . geschon
den is; 

dat, zoo hier geene erfdienstbaarheid aan
wezig mocht zijn, art. 1354 B. W . toepasselijk 
zou wezen, daar het dan zou betreffen eene 
verplichting van de gemeente om tegenover 
een rechtverkrijgende van den oorspronkelij
ken erfpachter een bepaald gebruik van aan
grenzenden gemeentegrond te gedoogen; 

0. hieromtrent: 
dat de R. v. B ., de strekking nagaande 

van de in de erfpacht-overeenkomst opge
nomen bepaling, dat de bebouwing moet ge
schieden volgens door B. en W . in alle op
zichten goedgekeurde plannen i. v. m. de 
goedkeuring van die plannen, heeft uitge
maakt: 

dat de Gemeente zich in zake de bebou
wing verdergaande bevoegdheden heeft wil
len voorbehouden dan Woningwet en Bouw
verordening haar gaven; dat zij in verband 
hiermede geen burgerlijk recht heeft willen 
vestigen om overeenkomstig de plannen te 
bouwen, zeker niet in zake het aanbrengen 
van den koekoek in voege als omschreven; 
dat zij tegen het aanbrengen van den koekoek 
geen bezwaar had, doch geenszins bleek, dat 
zij dit op andere wijze wilde toestaan dan 
zooals in het algemeen t . a . v . het aanbren
gen van werken in den openbaren gemeente
grond het geval is ter bede en onder gehou
denheid daarvoor precariobelasting te beta
len, en met name niet, dat zij hiermede t. b. 
v. dat terrein en t . I. v . den openbaren ge
meentegrond eene erfdienstbaarheid heeft 
willen vestigen ; 

dat de R . v. B., een en ander uitmakende, 
in eene uitlegging treedt van de tusschen 
partijen gesloten overeenkomst en dusdoen
de eene b eslissing geeft van feitelijken aard, 
welke tevergeefs in cassatie bestreden wordt 
met beweringen, welke aan de overeenkomst 
eene andere feitelijke strekking toekennen 
dan die, welke de Raad daaraan geeft ; 

dat van schending van art. 1378 B. W. 
eerst sprake zou zijn, indien de Raad, de 
bewoordingen der overeenkomst duidelijk 
achtende, niettemin door uitlegging daarvan 
was afgeweken; dat hiervan echter niet bliikt 
en dus ook in dit opzicht het middel niet 
kan slagen; 

dat ook s. of v. t. van art. 1354 B. W. niet 
aanwezig is, nu volgens 's Raads feitelijke 
beslissing eene verplichting voor de gemeen
te om het aanbrengen van den koekoek in 
gemeentegrond te gedoogen, niet uit de over
eenkomst voortvloeit; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0 . dat subsidiair als middel van cassatie 
is voorgesteld: 

S. of v. t. van dezelfde artikelen als in het 
primair gestelde middel zijn genoemd en 
daarenboven van de artt. 744, 1992 tot en 
met 1995, en 2000, eerste lid, B. W., zulks 

6 
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in hoofdzaak op deze gronden: dat er aan 
den wettigen titel, in art. 2000, eerste lid ge
noemd, een gebrek moet kleven, welk gebrek 
de wet niet noemt; dat i. v. m. de ratio der 
acquisitieve verjaring het gebrekkige van 
den titel hierin is te zien, dat hij den grond
slag oplevert voor eenen feitelijken toestand, 
die ten minste twintig jaren heeft voortge
duurd zonder met zekerheid het recht te ves
tigen, waaraan die feitel ijke toestand beant
woordt; 

dat de mogelijkheid bestaat van de twin
tigjarige verjaring te profiteeren ook bij 
eenen zgn. titulus putativus; 

0. hieromtrent : 
dat art. 2000, c;erste lid, B. W. voor ver

jaring door een bezit van twintig jaren naast · 
de goede trouw van den bezitter als eisch 
stelt verkrijging krachtens eenen wettigen 
titel; 

dat, al aangenomen, dat volgens deze be
paling voor verjaring door een bezit van 
twintig jaren een zgn. titulus putativus met 
eenen wettigen titel gelijk zou zijn te stellen, 
dan toch in het onderwerpelijk geval een pu
tatieve titel niet met vrucht zou kunnen war
den ingeroepen; 

dat daarvoor immers noodig is, dat de ver
keerde meening van den bezitter beruste op 
eene verschoonbare dwaling - justus ac pro
balilis error - , op een ,,juste fondement", 
gelijk Pothier het uitdrukte ; 

dat een en antler hier niet aanwezig is, daar 
de R. v . B. feitelijk heeft vastgesteld, dat uit 
de goedkeuring der gemeente geenszins ken 
worden afgeleid - dus ook niet door belang
hebbende -, dat zij het aanbrengen van den 
koekoek in den gemeentegrond op andere 
wijze wilde toestaan dan zooals in het alge
meen t. a. v. het aanbrengen van werken in 
den openbaren gemeentegrond het geval is 
ter bede en onder gehoudenheid daarvoor 
precariobelasting te betalen, - dus zonder 
recht voor belanghebbende -, en met name 
niet, dat zij hiermede t. b. v. dat terrein en 
t . I. v . den openbaren gemeentegrond eene 
erfdienstbaarheid heeft willen vestigen; 

0. dat mitsdien ook het subsidiair voor
gestelde middel onaannemelijk is· 

Verwerpt het beroep. ' (N. ] .) 

21 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 25/.) 

Iemand die krachtens art. 12 der 
Luchtbeschermingswet door den burge
meester is aangesteld tot hoofd van den 
luchtbeschermingsdienst treedt niet a/s 
ambtenaar in dienst der gemeente. Al 
moge er bij het vervullen dezer functie 
sprake zijn van ondergeschiktheid aan 
den burgemeester, zoo kan de functie 
toch niet ingevolge art. 25 eerste lid 
ender f onvereenigbaar met het lidmaat
schap van den Raad worden geoordeeld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door C. Douw 
te Oudelande tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 5 April 1940, n°. 196, 
3• afdeeling, waarbij is ongegrond verklaard 
het door C. Douw voornoemd ingestelde be
roep tegen bet besluit van den raad der ge
meente Oudelande van 29 Maart 1940, 
strekkende tot zijne niet-toelating als lid 
van den raad dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 5 Maart 1941 , n°. 58) ; 

0 . dat de raad der gemeente Oudelande in 
zijn openbare vergadering van 29 Maart 1940 
besloot C. Douw niet toe te laten als lid van 
den raad; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat uit den ingezonden geloofsbrief 
van den heer C. Douw blijkt, dat hij op 22 
Maart 1940 is benoemd verklaard tot lid van 
den raad; dat hij op 22 Maart 1940 verklaard 
heeft de benoeming aan te nemen; dat hij bij 
raadsbesluit van 29 Juli 1935 reeds eerder als 
lid van den raad is toegelaten en dus den 
ouderdom van 23 jaren heeft vervuld; 
dat het den raad niet bekend is, dat de be
noemde niet voldoet aan een der vereischten, 
bedoeld bij artikel 21 der Gemeentewet; dat 
geen bloedverwantschap of zwagerschap in 
den eersten of tweeden graad (of huwelijk) 
bestaat tusschen den benoemdverklaarde en 
den burgemeester of een der raadsleden; dat 
uit de ingevolge artikel 18 der Gemeentewet 
overgelegde stukken blijkt, dat: a. hij gedu
rende de laatste twaalf maanden, vooraf
gaande aan den dag, waarop hij tot lid van 
den raad benoemd werd verklaard, zij n wer
kelijke woonplaats binnen de gemeente heeft 
gehad; b. zijne echtgenoote geen open bare 
betrekk ingen en hij of zijne echtgenoote geen 
betrekkingen in dienst der gemeente op ar
beidscontract naar burgerlijk recht bekleedt; 
c. dat hij evenwel ingevolge artikel 12 der 
wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen (wet van 23/4/1936 Staatsblad n°. 
302) door den burgemeester is aangesteld 
als Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst 
der gemeente Oudelande; dat hij dus is 
ambtenaar vanwege het gemeentebestuur 
aangesteld of daaraan ondergeschikt ; dat hij 
derhalve een met het raadslidmaatschap on
vereenigbare betrekking bekleedt, op grond 
va n het bepaalde in artikel 25, eerste lid, 
letter f, der Gemeentewet; 

dat, nadat C. Douw voornoemd tegen dit 
raadsbesluit bezwaar had gemaakt bij Ged. 
Staten van Zeeland, dit college bij zijn be
sl_uit van 5 April 1940, n°. 196, 3• afdeeling, 
d,t bezwaar ongegrond heeft verklaard, daar
bij overwegende, dat de appellant tegen de 
beslissing van den gemeenteraad aanvoert, 
dat artikel 12 der wet betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen ieder verplicht 
de door den burgemeester schriftelijk van 
hem gevorderde medewerking te verleenen 
tot uitvoering der wet betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen; dat hem der
halv~ ee_':1 verpli~hting is opgelegd; dat bij 
KonmkhJk beslu1t van 18 October 1923 is 
beslist, dat ingezetenen, die een functie be
kleeden ter vervulling van diensten, welke 
berusten op een verordening op de persoon
lijke diensten, als bedoeld in de artikelen 226 
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en 227 der Gemeentewet, niet van het raads
lidmaatschap zijn uitgesloten; dat het naar 
des appellants meening hetzelfde is, of de 
verp!ichting berust op een gemeentelijke 
verordening, dan we! op een wettelijke be
paling, in casu artikel 12 der wet betreffende 
bescherming tegen luchtaanvallen; dat het 
college van Ged. Staten van oordeel is, dat 
ingevolge het bepaalde bij art. 25, 1• lid , 
sub f der Gemeentewet, de betrekking van 
ambtenaar, vanwege het gemeentebestuur 
aangesteld of daaraan ondergeschikt, onver
eenigbaar is met het raadslidmaatschap ; dat 
ingevolge artikel I der Ambtenarenwet amb
tenaar is hij , die is aangesteld in openbaren 
dienst om hier te lande werkzaam te zijn ; 
dat het hoofd van den luchtbeschermings
dienst in de gemeente Oudelande is aange
steld door den burgemeester en aan dezen 
ondergeschikt; dat de burgemeester is orgaan 
van het gemeentebestuur, ingevolge artikel 1 
der Gemeentewet; dat derhalve de appellant 
is een ambtenaar, vanwege het gemeente
bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; 
dat het naar het oordeel van hun college niet 
terzake doet, of de hierbedoelde ambtelijke 
verhouding is ontstaan op grond van een 
vrijwillige verbintenis dan we! ingevolge een 
door een wet opgelegde verplichting ; dat 
mitsdien de raad terecht heeft geoordeeld, 
dat de appellant een, met het raadslidmaat
schap onvereenigbare betrekking bekleedt 
en mitsdien terecht heeft besloten tot niet
toelating van den appellant als lid van den 
raad der gemeente Oudelande; 

dat van deze beslissing C. Douw in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat artikel 25, 
eerste lid sub f der Gemeentewet onder de 
met het raadslidmaatschap onvereenigbare 
betrekkingen o.a. noemt ,.ambtenaar van
wege het gemeentebestuur aangesteld of daar
aan ondergeschikt " , en daarmee kennelijk be
doelt t e zeggen, dat de betrokkene als ambte
naar aan het gemeentebestuur ondergeschikt 
moet zijn , welke opvatting naar zijn meening 
steun vindt in het Koninklijk besluit van 
14 November 1931 , n°. 16 ; dat van een onder
geschiktheid als ambtenaar echter geen 
sprake kan zijn, wanneer, als in het onder
havige geval, door toepassing van artikel 12 
der wet van 23 April 1936 (Staatsblad n°. 302), 
de verplichting tot het naleven van bepaalde 
voorschriften eenzijdig wordt opgelegd; dat 
voorts, wat hier van zij, moet worden aan
genomen, dat de burgemeester, optredende 
ter uitvoering van de meergenoemde wet van 
23 April 1936 (Staatsblad n°. 302) - artikel 2, 
juncto artikel 12 dier wet - niet optreedt 
als orgaan van het gemeentebestuur, als be
doeld in artikel I der Gemeentewet , doch als 
Rijksorgaan, aan wien de uitvoering van een 
Rijkswet is opgedragen, derhalve als orgaan 
van zelfbestuur a!s bedoeld in artikel 151 
der Gemeentewet ; dat, in dit licht bezien, 
zelfs van eenige aanstelling vanwege - en 
mitsdien van eenige ondergeschiktheid aan -
het gemeentebestuur in den zin van artikel 
25, eerste lid sub f, der Gemeentewet geen 
sprake is ; dat derhalve, hoe men de zaak ook 
beziet, aan de omstandigheid, dat de appel
lant door den burgemeester van Oudelande 
is aangewezen als hoofd van den luchtbe
schermingsdienst in die gemeente, geenerlei 

op de wet gegrond bezwaar kan worden ont
leend uit hoofde waarvan hij niet zou kunnen 
worden toegelaten als lid van den raad der 
gemeente Oudelande en de raad dier gemeente 
mitsdien ten onrechte tot zijne niet-toelating 
heeft besloten, evenzeer als Ged. Staten van 
Zeeland ten onrechte zijn beroep tegen dit 
raadsbesluit ongegrond hebben verklaard; 

0. dat artikel 25, eerste lid, f der Gemeente
wet het lidmaatschap van den gemeenteraad 
onvereenigbaar verklaart met de betrekking 
van ambtenaar, vanwege het gemeentebe
stuur aangesteld, of daaraan ondergeschikt'; 
. dat, wat het onderwerpelijke geval betreft, 
uit het besluit van den burgemeester van 
Oudelande van 21 Maart 1940 blijkt , dat de 
appellant bij dat besluit krachtens artikel 12 
der wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen is aangesteld tot hoofd van den 
luchtbeschermingsdienst der gemeente Ou
delande; 

dat dit wetsartikel onder meer bepaalt, dat 
ieder verplicht is de door den burgemeester 
schriftelijk van hem gevorderde medewerking 
tot uitvoering der bedoelde wet te ver
leenen; 
. dat nu evenwel van dengene, wiens mede
werking krachtens deze bepaling door den 
burgemeester wordt gevorderd en die, ter 
voldoening aan de hem door de wet ter zake 
opgelegde verplichting, deze medewerking 
verleent , niet kan worden gezegd, dat hij als 
ambtenaar in dienst der gemeente treedt , 
evenmin als zulks het geval is bij het verrich
ten van de persoonlijke diensten, waartoe de 
inwoners der gemeente ingevolge artikel 226 
der Gemeentewet kunnen worden opgeroe
pen; 

dat met het oog hierop de hierbedoelde 
functie van den appellant, al moge er bij het 
vervullen daarvan sprake zijn van onderge
schiktheid aan den burgemeester, niet in
gevo!ge artikel 25, eerste lid onder f der 
Gemeentewet onvereenigbaar met het lid
maatschap van den gemeenteraad kan wor
den geoordeeld ; 

Gezien deze wet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 5 April 1940, n°. 196, 
3° afdeeling, en van het besluit van den raad 
der gemeente Oudelande van 29 Maart 1940, 
C. Douw· alsnog toe te laten als lid van den 
raad dier gemeente . 

(A. B.) 

21 /25 M aart 194 1. BESLUIT van de Se
cretarissen- Generaal van Binnenland 
sche Zaken en Financien. (Gemeentewet 
art. 185 j O • art. 22 8 a ; Provinciale wet 
art. 166.) 

E en rentevergoeding van 4½ % voor 
een gemeentelijke geldleening met een 
looptijd van 24 jaren moet, gelet op den 
geldenden rentestandaard, te hoog wor-
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den geacht. Het besluit van Ged. Staten 
tot goedkeuring van het desbetreffend 
raadsbesluit moet derhalve geacht war
den te zijn in strijd met het algemeen 
belang. 

De Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien; 

0. dat de raad der gemeente Loon op Zand 
in zijn openbare vergadering van 15 Januari 
1941 heeft besloten met de stichting ,,Alge
meen Mijnwerkersfonds van de Steenkolen
mijnen in Limburg", gevestigd te Heerlen, 
per I Maart 1941 een geldleening aan te gaan, 
groot f 14000, tegen parikoers en een rente 
van 4 ½ % per jaar; 

dat ten aanzien van de aflossingen van 
deze geldleening is bepaald, dat in de jaren 
1941 tot en met 1963 telkens f 600 per jaar 
en in het jaar 1964 f 200 zal worden afgelost; 

dat Ged. Staten van Noordbrabant in hun 
vergadering van 29 Januari 1941, bij besluit 
G. n°. 771, goedkeuring hebben verleend aan 
bov1:ngenoemd raadsbesluit; 

dat een rentevergoeding van 4 ½ % voor 
een geldleening met een looptijd van 24 jaren, 
gelet op den geldenden rentestandaard, te 
hoog moet worden geacht; 

dat onder deze omstandigheden het besluit 
van Ged. Staten der provincie Noordbrabant, 
houdende goedkeuring van het besluit van 
den raad der gemeente Loon op Zand, dd . 
15 Januari 1941, geacht moet worden te zijn 
in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Besluiten: 

op grond van artikel I der Verordening 
no. 193/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief 
rechtelijk gebied, bovengenoemd besluit van 
Gedep. Staten van Noordl!>rabant te vernie
tigen wegens strijd met het algemeen belang . 

( A. B.) 

26 Maart 194r. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Registratiewet 1917 art. 46.) 

Rechtbank: De gegrondheid van de 
heffing van registratierecht moet uit
sluitend beoordeeld worden naar de fei
telijke of, zoo men wil, economische be
teekenis van eischeresse's handelingen, 
waaromtrent de wijze, waarop zij de ba
lans - waarop de overgenomen eigen 
aandeelen als belegging waren vermeld 
- w enscht in te richten, nie t beslissend 
is. Die beteekenis is deze, dat eischeres, 
wel verre van te bedoelen de helft van 
haar kapitaal in eigen, niets opleveren 
de, aandeelen te beleggen, om statuten
wijziging te vermijden en haar bestuur 
gelegenheid te geven buiten de algemee
ne vergadering am, als de omstandighe
den daartoe leiden, weer tot kapitaals
uitbreiding over te gaan, de door haar 
verkregen aandeelen op de balans als be
legd kapitaal heeft vermeld. De vorde
ring tot terugbetaling van het betaalde 
registratierecht moet dus worden afge
wezen. 

Hoage Raad: De Rechtb. kan geene 
andere bedoeling hebben gehad dan vast 
te stellen, dat eischeres indertijd den wil 
heeft gehad de door haar ingekochte 
aandeelen in te trekken. H et cassatie
middel mist feitelijken grondslag. 

De Naamlooze Vennootschap ,,Technisch 
Materieel", gevestigd en kantoorhoudende te 
's-Gravenhage, eischeres tot cassatie van een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenha
ge den 2osten Juni 1940 tusschen partijen 
gewezen, adv. Mr. J . W. Dekker, gepleit 
door Mr. P aets van Gansoyen, 

tegen: 
den Ontvanger der Registratie te 's-Graven
hage, wonende aldaar en kantoorhoudende 
te 's-Gravenhage, adv. Jhr. Mr. G. W . van 
der Does. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis blijkt: 
dat eischeres, wier maatschappelijk kapi

taal van f 50.000 geheel was geplaatst en 
volgestort, in 1936 zestig aandeelen, ieder 
van f 100, die zij te voren had ingekocht, 
heeft verkocht en geleverd aan de Vennoot
schap van Koophandel ,,Preparation M eca
nique" te Brussel ; 

dat de Ontvanger der Registratie te 's-Gra
venhage ter zake van dien verkoop een re-
gistratierecht van f 150 heeft gevorderd, 
waarbij hij zich stelde op het standpunt, dat 
het hier betrof eene plaatsing van nieuwe 
aandeelen; dat belanghebbende dit bedrag 
als onverschuldigd betaald heeft teruggevor
derd; 

dat de Rechtb. de ingestelde vordering 
heeft ontzegd en eischeres in de kosten van 
het geding veroordeeld heeft, zulks op de 
volgende overwegingen: 

,,dat tusschen partiien vaststaat, dat eische
res voor f 50.000 nominaal aandeelen heeft 
uitgegeven en geplaatst, waarover door haar 
het registratierecht is voldaan; dat eischeres 
vervolgens eigenares van zulke aandeelen ge
worden is tot een bedrag van f 25.000 waar
na zij hiervan opnieuw aandeelen tot een be
drag van f 6000 heeft afgegeven, waarover 
wederom registratierecht is geheven en door 
eischeres onder protest betaald; 

dat eischeres terugbetaling van laatstge
meld bedrag als onverschuldigd betaald heeft 
gevorderd; 

dat eischeres die betaling onverschuldigd 
acht, omdat bij de uitgifte dierzelfde aan
deelen reeds registratierecht was voldaan en 
hier geen sprake van een nieuwe uitgifte van 
kapitaal is geweest, <loch slechts van verkoop 
van aandeelen, waarin eischeres haar tijdelijk 
overbodig kapitaal had belegd; 

dat gedaagde daarentegen de uitgifte dier 
f 6000 aand eelen als een nieuwe uitgifte van 
kapitaal heeft aangemerkt; 

dat eischeres haar standpunt heeft verde
digd door aan te voeren, "dat voor amortisa
tie en uitbreiding van kapitaal respectievelijk 
statutenwijziging en toestemming harer al
gemeene vergadering, welke in deze ontbro
ken hebben, noodig g:eweest zou zijn, alsmede 
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dat de door haar in 1930 en 1931 verkregen 
f 25.000 harer eigen aandeelen op haar ba
lans zijn vermeld als in aandeelen belegd ka
pi taal; 

dat echter deze onbetwiste en dus vast- . 
staande feiten ten deze niet beslissend zijn, 
omdat de vraag niet is, welken vorm eische
res aan haar handelingen gegeven heeft, 
doch slechts, welke haar bedoelingen met en 
welke de gevolgen van die handelingen wa
ren · 

d~t eischeres omtrent de motieven, die 
haar ten deze geleid hebben n iets heeft mee
gedeeld en deze dus uit de vaststaande fei
ten zooveel mogelijk moeten worden afge
leid; 

dat op grond der vaststaande feiten wordt 
aangenomen, dat eischeres geen emplooi 
voor de helft van haar kapitaal hebbende, 
door het overnemen van de helft harer aan
deelen van twee harer debiteuren haar vor
deringen op die debiteuren geheel of gedeel
telijk heeft willen te niet doen, dit is afre
kenen met gesloten beurs; 

dat de aldus door eischeres verkregen aan
deelen, de helft van het maatschappelijk ka
pitaal, een weinig aantrekkelijk beleggings
object waren, omdat nooit eenig dividend is 
ui tgekeerd; 

dat dan ook bij gebreke van iedere ophel
dering door eischeres volkomen onbegrijpe
lijk is, welk belang van eischeres gediend was 
met deze belegging, tenzij de bedoeling was 
als hieronder wordt verondersteld; 

dat voorts eischeres van 1930/1931, toen 
een inzinking van het bedrijfsleven optrad, 
tot 19.,6 met de helft van haar maatschap
pelijk kapitaal heeft gewerkt en, toen er eeni
ge opleving kwam, wederom voor f 6000 aan
deelen heeft afgegeven; 

dat een en ander het vermoeden wekt, dat 
eischeres verre van te bedoelen de helft van 
haar kapitaal in eigen - niets opleverende 
- aandeelen te beleggen, om statutenwijzi
ging te vermijden en haar bestuur de gelegen
heid te geven buiten de algemeene vergade
ring om, als de omstandigheden daartoe leid
den, weer tot kapitaalsuitbreiding over te 
gaan, de door haar verkregen aandeelen op 
de balans als belegd kapitaal heeft vermeld; 

dat, gelijk hierboven reeds overwogen, de 
gegrondheid der heffing van registratierecht 
uitsluitend beoordeeld moet worden naar de 
feitelijke of, zoo men wil: 'economische be
teekenis van eischeresses handelingen, daar 
de wijze, waarop eischeres haar balansen 
wenscht in te richten, gedaagde niet kan bin
den · 

d;t, nu eischeres geen feiten gesteld heeft, 
welke aan gemelde vermoedens twijfel zou
den kunnen doen rijzen, haar geen ter zake 
dienend bewijs kan worden opgelegd en haar 
vordering afgewezen behoort te worden"; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel 
van cassatie is voorgesteld: 

S. en v. t. van art. 168 Grondwet, 20 R. 0., 
48 en 59 Rv., 46 en 52 der Registratiewet 
1917, 41a, 41c en 43 K . en 1395 B. W., 

door ten onrechte te overwegen, dat de ge
grondheid der heffing van registratierecht 

uitsluitend beoordeeld moet worden naar de 
feitelijke of zoo m en wil : economische be
teekenis van eischeresses handelingen, en op 
grond hiervan aan te nemen, dat door den 
verkoop van 60 aandeelen a f roo in 19.36 
vergrooting van het geplaatste kapitaal in 
de'\ zin van art. 46 2e lid Registratiewet zou 
hebben plaats gehad, gelijk door inkoop van 
die aandeelen in 1930/1931 vermindering van 
het geplaatste kapitaal zou hebben plaats ge
had, zulks ten onrechte; 

daar vermindering van geplaatst kapitaal 
in den zin der wet slechts kan worden aan
genomen, wanneer bi_i de verkrijging van de 
eigen aandeelen de wil van de vennootschap 
aanwezig is, om die aandeelen als zoodanig 
in te trekken en die aandeelen van hun eigen
schappen als aandeel te doen vervallen, zoo
dat zij hebben opgehouden geplaatste aan
deelen in den zin der wet te zijn; zijnde hier
omtrent echter door de R echtb. niets beslist, 
en zijnde de feitelijke of economische betee
kenis van den inkoop der aandeelen in 19.w/ 
1931 niet ter zake dienende, terwijl voorts 
het systeem van de Rechtbank in strijd met 
de wet zoude medebrengen, dat van iederen 
verkoop van eigen aandeelen, welke te vo
ren waren ingekocht, opnieuw registratie
recht zou moeten worden geheven, daar iede
re inkoop van eigen aandeelen feitelijk en 
economisch medebrengt, dat het kapitaal tot 
het bedrag van die ingekochte aandeelen 
geen emplooi heeft; 

0. aangaande het middel: 
dat de Rechtb. overweegt, dat eischeres 

geen emplooi voor de helft van haar kapi
taal had; dat de door haar verkregen aandee
len een weinig aantrekkelijk beleggingsob
ject waren, omdat nooit eenig dividend is 
uitgekeerd; voorts, dat het wederom uitge
ven van f 6000 aandeelen geschiedde toen er 
eenige opleving kwam; en eindelijk, dat het 
vermoeden is gewekt - vermoeden waar
aan, naar de Rechtb. vaststelt, geen twijfel 
is gerezen - dat eischeres, verre van te be
doelen, de helft van haar kapitaal in eigen , 
niets opleverende aandeelen te beleggen, eene 
wi_ize van handelen heeft toegepast, die mo
gelijk maakte om buiten de algemeene ver
gadering om weder tot kapitaalsuitbreiding 
over te gaan; 

dat de Rechtb. met dit een en ander geene 
andere bedoeling kan hebben gehad dan vast 
te stellen, dat eischeres indertijd den wil 
heeft gehad, de door haar ingekochte aandee
len in te trekken; 

dat het middel derhalve feitelijken grond
slag mist; 

dat overigens eischeresses opmerkingen 
omtrent de feitelijke of economische betee
kenis van den inkoop der aandeelen, waarop 
de Rechtb. een beroep heeft gedaan, haar 
niet kunnen baten, aangezien de Rechtb. 
daarbij slechts bedoelt terug te komen op de 
vroeger gemaakte tegenstelling tusschen de 
bedoeling en den vorm van eischeresses han
delingen; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 300. Red,) 



1941 27 MAART 86 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 
Post alia: 
Het middel mist, naar het mij voorkomt, 

feitelijken grondslag. Uit de beslissing der 
Rechtb. valt toch m. i. duidelijk genoeg op 
te maken, dat bij de eischende vennootschap 
aanwezig is geacht de wil om de ingekochte 
aandeelen als zoodanig in te trekken. Dit 
volgt uit de overweging, dat op grand der 
vaststaande feiten wordt aangenomen, dat 
eischeres, geen emplooi voor de helft van 
haar kapitaal hebbende, door het ovememen 
van de helft barer aandeelen van twee barer 
debiteuren haar vorderingen op die debiteu
ren geheel of gedeeltelijk heeft willen te niet 
doen, hetgeen toch we! niets anders schijnt 
te beteekenen, dan dat eischeres haar kapi
taal heeft willen verminderen met het be
drag dier vorderingen, nu de, ter verrekening 
daarmede overgenomen, aandeelen, naar de 
feitelijke beslissing der Rb., nimmer eenig 
dividend hadden opgeleverd en dus als be
leggingsobject niet in aanmerking kwamen. 
Uit deze omstandigheden, alsmede uit het 
feit, dat eischeres van 1930/i931, toen eene 
inzinking van het bedrijfsleven optrad, tot 
1936 met de helft van haar maatschappelijk 
kapitaal heeft gewerkt en, toen er eenige op
leving kwam, wederom voor f 6000 aandeelen 
heeft afgegeven, heeft de Rechtb. het ver
moeden geput, dat eischeres niet de b edoe
ling heeft gehad om de helft van haar kapi
taal in eigen, niets opleverende, aandeelen 
te beleggen en dat de vermelding van de ver
kregen aandeelen op de balans als belegd ka
pitaal slechts beoogde om met vermijding 
van statutenwijziging haar bestuur de gele
genheid te geven om, als de omstandigheden 
daartoe leidden, weer tot kapitaalsuitbrei
ding over te gaan, welk vermoeden der Rb. 
afdoende is voorgekomen in verband met de 
omstandigheid, dat eischeres geen feiten 
heeft gesteld, welke daaraan twijfel konden 
doen rijzen. H et wil mij dan oak voorkomen, 
dat het middel ten onrechte uitgaat van de 
opvatting, als zoude de R echtb. in de opeen
volgende handelingen van eischeresse alleen 
daarom reeds een intrekken van aandeelen 
en een opnieuw uitgeven van aandeelen tot 
vergrooting van haar kapitaal hebben gezien, 
omdat zij voor de helft van haar kapitaal 
geen emplooi had, en als zoude in het stel
sel der Rechtb. van iederen verkoop van 
eigen aandeelen, welke tevoren waren inge
kocht, opnieuw registratie-recht moeten war
den geheven, daar iedere inkoop van cigen 
aandeelen feitelijk en economisch zoude me
debrengen, dat het kapitaal tot het bedrag 
van die ingekochte aandeelen geen emplooi 
heeft. 

D it laatste is toch alleen dan het geval te 
achten, wanneer de ingekochte aandeelen, 
gelijk de Rechtb. ten dezen feitelijk vast
stelde, niet· kunnen dienen als beleggingsob
ject, zoodat zij geacht kunnen warden na den 
inkoop niet !anger als waardepapieren te zijn 
blijven voortbestaan (vg. H . R. 28 Juni 1932 
B. i. B . No. 5242 ; H . R . 2 M aart 1938 B. i . B . 
No. 6630; Dubois De Registratiewet 191 7, 
4e dr. bi. 302, noot 1; Ittmann De Registra
tiewet 1917, 2e dr. bi. 266/67). 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischeres
se tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. ].) 

27 Maart 194r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 3.) 

Nadat de Raad van een gemeente, met 
een andere aan gewezen als gemeenten, 
waar de bediening van ontvanger door 
denzelfden persoon wordt bekleed, tot 
driemaal toe tot ontvanger had benoemd 
iemand, die niet was ontvanger der an
dere gemeente, en de betrekking van 
ontvan ger in die andere gemeente niet 
vaceerde, en de Raad geweigerd had de 
ingevolge de wet van hem gevorderde 
medewerking te verleenen, zijn B . en W . 
uitgenoodigd, overeenkomstig art. 151 
2e lid, daarin te voorzien. B. en W. heb
ben daarop denzelfden persoon wederom 
benoemd. Het besluit van B. en W . 
wordt, wegens strijd met art. 3 2e . lid 
vernietigd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

0 . dat de gemeenten Maasbracht en Mont
foort bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken dd. 23 Juli 1940, B .Z . no. 1 B.B., zijn 
aangewezen als gemeenten, waar de bediening 
van ontvanger door denzelfden persoon wordt 
bekleed; 

dat de raad der gemeente Maasbracht, ter 
vervulling van de aldaar bestaande vacature 
van ontvanger, met terzijdestelling van ge
noemd besluit van 23 Juli 1940, tot driemaal 
toe heeft benoemd tot ontvanger dier ge
meente P. J . Krek~lberg, ofschoon deze niet 
ontvanger der gemeente Montfoort was, en 
de betrekking van ontvanger in die gemeen
te niet vaceerde; 

dat de betreffende besluiten van den raad 
der gemeente Maasbracht wegens strijd met 
de wet zijn vemietigd 1 , en dat, aangezien 
de raad heeft geweigerd de ingevolge de wet 
van hem gevorderde medewerking te verlee
nen, B. en W . der gemeente Maasbracht zijn 
uitgenoodigd, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 151, tweede lid, der Gemeentewet, 
daarin te voorzien; 

dat B. en W. voornoemd, bij besluit van 
11 Maart 1941, tot ontvanger der gemeente 
wederom P. J. Krekelberg hebben benoemd; 

dat deze b enoeming eveneens in strijd met 
art. 3, tweede lid, der Gemeentewet heeft 
plaats gehad; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet en op 
art. 1 van de Verordening No. 193/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Reeh besloten: voornoemd besluit van 
B. en W. der gemeente Maasbracht dd. 11 
Maart 1941 te vemietigen wegens strijd met 
de wet. 

1 Zie C . V. 1940 biz. 373. 
( A. B.) 
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28 Maart 194 I. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Vleeschkeuringswet art .10.) 

Terecht hebben Ged. Staten aan een 
gemeente voorgeschreven de vaste aan
stelling van een hulpkeurmeest er en het 
treffen van een overeenkomst met een 
aangrenzende gemeente tot verleening 
van een jaarlij ksche bijdrage. Het be
zwaar, dat het onzeker is of een export
slagerij, voor wier rekening het grootste 
dee! der slachtingen komt, zich in de 
t-0ekomst zal handhaven, is geen deugde
lijk motief, nu het een onderneming be
treft, die reeds ro jaren in de gemeente 
is gevestigd. Boven dien zijn de diensten 
van een hulpkeurmeester, ook afgezien 
van bedoelde exportslagerij, noodig voor 
een goede functioneering v an de v leesch
keuring. 

De Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Dokkum tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 5 Juni 1940, 
No. 29, re afdeeling B, waarbij den raad der 
gemeente Dokkum werd voorgeschreven 
v66r r Juli 1940 den hulpkeurmeester bij den 
Vleeschkeuringsdienst vast aan te stellen en 
met de gemeente Westdongeradeel een over
eenkomst tot verleening van een jaarlijk
sche bijdrage te treffen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 19 Febr. 1941, No. 54); 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 5 Juni 1940, No. 29, 1e afdee
ling B, gelet op art. 10 der Vleeschkeurings
wet, Staatsblad 1919, No. 524, den raad der 
gemeente Dokkum hebben voorgeschreven 
v66r 1 Juli 1940 den hulpkeurmeester bij 
den Vleeschkeuringsdienst vast aan te stel
len en met de gemeente Westdongeradeel de 
overeenkomst te treffen, dat de gemeente 
Dokkum jaarlijks aan de gemeente Westdon
geradeel een bijdrage verleent tot het bedrag, 
hetgeen de jaarwedde en de vergoeding voor 
het gebruik van een auto in Westdongera
deel samen meer bedragen dan de helft der 
som van de jaarwedden in beide gemeenten 
en het 2/3 gedeelte van de som der vergoe
dingen voor het gebruik van een auto in bei
de gemeenten samen, met <lien verstande, 
dat wijziging in de regeling der jaarwedde en 
in de vergoeding voor autokosten in een der 
beide gemeenten niet plaats heeft zonder 
voorafgaand overleg met het bestuur der an
dere gemeente, daarbij overwegende, dat de 
hulpkeurmeester in Westdongeradeel sedert 
1933 tevens de betrekking van hulpkeur
meester in de gemeente Dokkum bekleedt 
en als zoodanig tijdelijk is aangesteld, dat hij 
in de eerstgenoemde functie een jaarwedde 
van f 1 7 50 met f 500 vergoeding voor het ge
bruik van een auto geniet en als hulpkeur
meester van Dokkum een jaarwedde van 
f 400 met f 300 vergoeding voor het gebruik 
van een auto ontvangt; dat tegen deze rege
ling bezwaren zijn ingebracht; dat het be-

stuur van de afdeeling Friesland c. a . van 
den bond van keurmeesters in Nederland 
heeft verzocht, het daarheen te leiden, dat 
de tijdelijke benoeming in de gemeente Dok
kum wordt omgezet in een vaste aanstelling; 
dat B. en W. van Westdongeradeel van oor
deel zijn, dat in verhouding tot den omvang 
der werkzaamheden, welke de hulpkeur
meester in ieder der beide gemeenten ver
richt, de gemeente Westdongeradeel te veel 
en de gemeente Dokkum te weinig betaalt, 
en daarom tusschenkomst hebben verzocht 
om t e komen tot een billijker verdeeling van 
de kosten van den hulpkeurmeester tusschen 
de beide gemeenten; dat zij - Ged. Staten 
- na overleg met den inspecteur der volks
gezondheid, belast met het toezicht op de na
leving der bepalingen van de Vleeschkeu
ringswet, Staatsblad 1919, No. 524, o. a. in 
de provincie Friesland, in een en ander aan
leiding hebben gevonden te trachten, door 
besprekingen en correspondentie te komen 
tot een oplossing van de moeilijkheden in 
dien zin, dat de hulpkeurmeester in Dok
kum een vaste aanstelling ontvangt, en dat 
met betrekking tot de financieele zijde tus
schen de beide gemeentebesturen een zooda
nige regeling wordt getroffen, dat in de to
tale jaarwedde door beide gemeenten ieder 
voor de helft wordt bijgedragen, en in de 
totale vergoeding voor het gebruik van een 
auto door de gemeente Westdongeradeel het 
2/3 gedeelte en door de gemeente Dokkum 
het 1/3 gedeelte wordt bijgedragen; dat deze 
bemoeiingen niet het gewenschte resultaat 
hebben opgeleverd, omdat burgemeester en 
wet houders van Dokkum overwegend be
zwaar hadden tegen vaste aanstelling van 
den hulpkeurmeester in hun gemeente op 
grond, dat de hulpkeurmeester voornamelijk 
diensten verricht in een met name genoemde 
export slachterij, dat de mogelijkheid geens
zins is buitengesloten, dat het bedoelde be
drijf sterk wordt ingekrompen, of naar elders 
wordt verplaatst, waardoor de betrekking 
van hulpkeurmeester overbodig zou worden; 
dat de inspecteur der volksgezondheid deze 
opvatting van het gemeentebestuur heeft be
streden en daarbij heeft aangevoerd, dat de 
ervaring heeft geleerd, dat het door de 
Vleeschkeuringswet geeischte toezicht door 
den keuringsveearts alleen niet voldoende 
kon worden uitgeoefend, dat daarom een 
hulpkeurmeester werd aangesteld, dat toen 
het bedoelde exportslachtbedrijf nog weinig 
beteekende, dat dan ook, indien het bedrijf 
te eeniger tijd mocht worden ingekrompen, 
of zelfs geheel zou verdwijnen, de hulpkeur
meester niet zal kunnen worden gemist; dat 
zij - Ged. Staten - van oordeel zijn, dat 
het voor voldoende naleving van de Vleesch
keuringswet en de te harer uitvoering gege
ven voorschriften in de gemeente Dokkum 
noodzakelijk is, dat aan de betrekking van 
hulpkeurmeester een blijvend karakter 
wordt gegeven en derhalve de tegenwoordige 
titularis vast wordt aangesteld, en tusschen 
de gemeenten Westdongeradeel en Dokkum 
een billijke regeling omtrent de verdeeling 
der kosten wordt getroffen; dat, zooals hier-
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voren is gezegd, de pogingen, om langs min
nelijken weg tot een oplossing te komen, zijn 
mislukt en burgemeester en wethouders van 
Dokkum zelfs hebben bericht, dat zij voor
loopig van een nieuwe regeling van den 
vleeschkeuringsdienst afzien; dat zij - Ged. 
Staten - zich daarom genoodzaakt achten, 
andere wegen in te slaan, om het doe! t e be
reiken ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Dokkum in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat de keuringsveearts, hoofd 
van dienst dezer gemeente, op 1 Juni 192 2 
in functie is getreden en tot 1 Februari 1933 
zonder hulp werkzaam is geweest; dat de 
inspecteur van de volksgezondheid zich bij 
schrijven van 21 October 1932, No. u46, tot 
burgemeester en wethouders zijner gemeente 
heeft gewend, onder mededeeling, dat het 
hem, t eneinde den keuringsveearts te ont
lasten, mede met het oog op de uitvoering 
van de bepalingen van de Crisis-Varkenswet, 
doelmatig voorkwam, dat een gedeelte der 
keuringen van de bedrijfsslachtingen in deze 
gemeente werd verricht door den hulpkeur
meester in dienst der gemeente Westdon
geradeel; dat burgemeester en wethouders, 
naar aanleiding van het genoemde schrijven, 
den raad hebben voorgesteld, den hulpkeur
meester van Westdongeradeel bij wijze van 
proef voor een jaar tijdelijk in dienst te ne
m en; dat de raad zich met dit voorstel heeft 
vereenigd en de infunctietreding van den 
hulpkeurmeester op 1 Februari 1933 heeft 
plaats gehad; dat de wedde toen is vastge
steld op f 300 per jaar en de vergoeding 
voor het gebruik van de auto op hetzelfde 
bedrag; dat de tijdelijke hulpkeurmeester 
van 1 Februari 1933 af onafgebroken in 
functie is gebleven door een verlenging elk 
jaar van de tijdelijke benoeming; dat van 
1930 af een stijging in het aantal slachtingen 
is ingetreden als gevolg van de ontwikkeling 
van de exportslagerij van den heer F. Feen
stra; dat uit tellingen blijkt, dat het grootste 
gedeelte der slachtingen van 1930 af voor 
rekening van dezen exportslager komt; dat 
het ook in normale tijden evenwel zeer on
zeker is of dit bedrijf zich ook in de toekomst 
zal weten te handhaven of niet naar een voor 
de exploitatie gunstiger gelegen plaats zal 
worden overgebracht; dat dit gevaar aller
minst denkbeeldig is, daar de zaak reeds in 
1936 tijdelijk is stopgezet en het getal slach
tingen in dat jaar sterk is teruggeloopen; dat 
zich sedert 1936 weer een stijging van het 
getal slachtingen heeft voorgedaan, doch 
dat, als gevolg van de tegenwoordige tijds
omstandigheden, Feenstra over Mei 1940 
naar 1 54 stuks vee heeft geslacht, waaronder 
van 10 tot en met 31 Mei 1940 17 stuks; dat 
burgemeester en wethouders van Dokkum 
naar aanleiding van een voorstel van burge
meester en wethouders van Westdongeradeel 
aan dit college hebben medegedeeld, dat het 
hun met het oog op het dublieuze karakter 
van het bedrijf van den heer Feenstra en de 
beteekenis van dit bedrijf voor den keurings
dienst der gemeente Dokkum niet gewenscht 
voorkwam te bevorderen, dat den hulpkeur-

meester een vaste aanstelling werd verleend; 
dat, daar alsdan verder door de gemeente 
Dokkum in de jaarwedde van den hulpkeur
meester zou worden bijgedragen tot een be
drag van f 900 tot f u50 en voor de auto 
f 266.67, is samen f u66.67 - f 1416.67, B. 
en W. er dan meer voor gevoelden zelf een 
t ijdelijken hulpkeurmeester te benoemen, 
die dan alleen voor de gemeente Dokkum 
werkzaam zou zijn en die d en keuringsvee
arts meer dan tot dusver zou kunnen ont
lasten; dat de jaarwedde van den keurings
veearts dan opnieuw zou moeten worden be
zien en dat bij de wedderegeling van den tij
delijken hulpkeurmeester zoo noodig reke
ning zou kunnen worden gehouden met een 
eventueele salarisverlaging van den keu
ringsveearts; dat B. en W. van Westdongera
deel daarna in April 1939 Ged. Staten heb
ben verzocht hunne bemiddeling te willen 
verleenen voor de totstandkoming eener ge
meenschappelijke regeling in den door hen 
gedachten zin; dat in het desbetreffende be
sluit van Ged. Staten wordt overwogen, ,,dat 
de inspecteur der volksgezondheid deze op
vatting van het gemeentebestuur heeft be
streden en daarbij heeft aangevoerd, dat de 
ervaring heeft geleerd, dat het door de 
Vleeschkeuringswet geeischte toezicht door 
den keuringsveearts alleen niet voldoende 
kon worden uitgeoefend, dat daarom een 
hulpkeurmeester werd aangesteld, dat toen 
het bedoelde exportslachtbedrijf nog weinig 
beteekende, dat dan ook, in dien het bedrijf 
te eeniger tijd mocht worden ingekrompen, 
of zelfs geheel zou verdwijnen, de hulpkeur
meester niet zal kunnen worden gemist"; 
dat er in dit verband de aandacht op wordt 
gevestigd, dat de inspecteur van de volksge
zondheid in zijn schrijven van 21 Oct. 1922 
mededeelt, dat de keuring van den keurings
veearts na de infunctietreding van den tij
delijken hulpkeurmeester nog ongeveer 4000 
keuringen van levende slachtdieren en onge
veer 2500 keuringen na de slachting te ver
richten heeft; dat door den heer Feenstra in 
de jaren 1932 en 1933 zijn geslacht respec
tievelijk 1922 en 2622 stuks en derhalve 
in totaal weinig minder dan in de jaren 1938 
en 1939, toen de bedoelde aantallen respec
tievelijk 1941 en 3032 bedroegen; dat de op
merking van den inspecteur, dat het export
bedrijf van den heer Feenstra, toen de tij 
delijke hulpkeurmeester werd aangesteld 
(1932-1933), weinig beteekende, derhalve 
niet juist moet worden geacht; dat Ged. Sta
ten voorts blijkens de overwegingen van hun 
meergenoemd besluit van oordeel zijn, dat 
het voor een voldoende naleving van de 
Vleeschkeuringswet en de te harer uitvoe
ring gegeven voorschriften in de gemeente 
Dokkum noodzakelijk is, dat aan de betrek
king van hulpkeurmeester een blijvend ka
rakter wordt gegeven en derhalve de tegen
woordige titularis vast wordt aangesteld; 
dat de regeling van den vleeschkeurings
dienst, zooals die hier sinds 1 Fehr. 1933 is 
geweest, derhalve met een tijdelijke benoe
ming van den hulpkeurmeester, naar bekend 
is, steeds tot voile tevredenheid van de hoo-
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gere autoriteiten heeft gewerkt; dat oak als 
het getal slachtingen zich op het laatstelijk 
geldende hooge peil zal weten te handhaven, 
niet wordt ingezien, waarom de bestaande 
regeling oak in de toekomst niet bevredi
gend zou werken en daarvoor een vaste aan
stelling noodzakelijk zou zijn; dat de be
staande regeling zich het best aanpast bij 
den te Dokkum bestaanden toestand van den 
vleeschkeuringsdienst; dat, als de tijdelijke 
hulpkeurmeester over een zeker jaar extra 
veel werk heeft moeten verrichten door het 
verleenen eener gratificatie, een correctie op 
zijn jaarwedde kan warden toegepast; dat dit 
reeds twee keer is gebeurd en oak in de op 
27 Juni 1940 gehouden raadsvergadering een 
d esbetreffend besluit is genomen; dat in het 
schrijven van B. en W. van Westdongeradeel 
24 Dec. 1934, No. 138, de vaste aanstelling 
van den tijdelijken hulpkeurmeester wordt 
gemotiveerd m et te zeggen, dat voor de pen
sioenregeling van belanghebbende een vaste 
aanstelling van beteekenis is; dat de inspec
t eur van de volksgezondheid in zijn schri,iven 
van 4 Jan. 1938, No. 1, schrijft een vaste 
aanstelling wenschelijk te achten, omdat a ls
dan aan de jaarlijks terugkeerende b enoe
mingen een einde wordt gemaakt; dat in 
geen van beide gevallen een vaste aanstel
ling derhalve wordt gemotiveerd met een be
tere naleving van de Vleeschkeuringswet ; 
dat de raad door het vorenstaande meent te 
hebben aangetoond, dat, als de exportslage
ri.i van den heer Feenstra wordt opgeheven 
of belangrijk wordt ingekrompen, een hulp
keurmeester te Dokkum niet noodig is ; dat, 
als de hulpkeurmeester evenwel vast wordt 
aangesteld, deze gemeente bij een eventueel 
ontslag met het wachtgeld zou warden be
last, terwijl de opbrengst der keurloonen be
langrijk minder zou bedragen; dat, als de 
hulpkeurmeester oak bij opheffing van het 
bedrijf van Feenstra zou moeten blijven, het 
nadeel voor de gem eente Dokkum uiteraard 
nag veel greater zou zijn; dat de financieele 
toestand dezer gemeente steeds m oeilijker 
wordt en het de grootste moeite zal kosten 
deze gemeente haar algeheele financieele 
zelfstandigheid te doen bewaren ; dat de laat
ste jaren mede op aandrang van Ged. Staten 
reeds zeer vele bezuinigingen moesten war
den ingevoerd; dat daarom alle niet beslist 
noodzakelijke uitgaven dienen te warden 
vermeden, hetgeen nag te meer geboden is in 
de tegenwoordige onzekere tijdsomstandig
heden; dat een vaste benoeming v erder oak 
voor een in de toekomst te treffen regeling 
van den keuringsdienst voor Dokkum en om
streken hinderlijk zou kunnen zijn; dat, in
dien de gemeente D okkum evenwel onver
hoopt mocht warden genoodzaakt de tijde
lijken hulpkeurmeester voor vast te benoe
m en , het dan van groat belang wordt geacht, 
dat de bedoelde ambtenaar in deze gemeen
te zijn woonplaats heeft en niet te Ternaard, 
waar h ij thans woonachtig is; dat hij te Dok
kum immers veel meer keuringen meet ver
richten dan in Westdongeradeel, voorname
lijk in de exportslagerij van den heer Feen
stra; dat, daar de keuringen in het bedoel-

de bedrijf in het belang van een goeden gang 
van zaken telkens zoo spoedig mogelijk moe
ten warden ve rricht, de hulpkeurmeest er, als 
hij te Dokkum woont, vlugger dispon ibel zal 
zijn; dat het bedoelde bezwaar temeer klemt 
in den t egenwoordigen tijd van benzinenood. 
n u de hulpkeurmeester den afstand Ter
naard-Dokkum, welke ruim 8 km bedraagt, 
telkens heen en t erug per fiets meet a fleg
gen; dat Westdongeradeel van Dokkum uit 
bijna even gemakkelijk te b edienen is als 
van T ernaard uit en bij het gebruik van de 
auto alsdan een besparing op de kosten van 
dat vervoermiddel kan warden verkregcn; 
dat echter het gemeentebestuur van West
dongeradeel, daarbij alweer gesteund door 
Ged. Staten, er op blijft staan , dat de hulp
keurmeester te T ernaa rd blijft wonen, niet
tegenstaande <lit met tijdverlies en meer 
autokosten gepaard gaat; dat dit zou betee
k enen, dat Dokkum de meerdere kosten zou 
moeten vergoeden van de vestiging van den 
hulpkeurmeester in Ternaard in plaats van 
in Dokkum, dat, wanneer de hulpkeurmees
ter niet in Dokkum komt wonen, het de v oor
keur verdient, dat door de gemeente Dok
kum zelf een tijdelijke hulpkeurmeester 
wordt benoemd ; dat de taak van den keu
ringsveearts dan zeer zou warden verlicht en 
<liens salaris van f 1200 daarmede dan in 
overeenstemming zou kunnen worden ge
bracht; dat verder de bijdrage in de kosten 
van de auto dan zou komen te vervallen; dat 
alsdan de t otale kosten van den keurings
dienst voor Dokkum niet hooger zouden 
worden en de dienst er zeer bij zou winnen; 

0. dat de gemeenteraad van Dokkum zich 
met name op dezen grand tegen de vaste aan
stelling van den hulpkeurmeester verzet, dat 
het onzeker is, of de exportslagerij van F. 
Feenstra, voor wiens rekening van 1930 af 
het grootste gedeelte der slachtingen komt, 
zich in de toekomst we! zal handhaven; 

dat dit evenwel geen deugdelijk motief kan 
vormen am de evenbedoelde vaste aanstel
ling tegen te houden, nu het hier een onder
neming betreft, welke reeds gedurende tien 
jaren in de gemeente Dokkum gevestigd is; 

dat hieraan niet afdoet, dat de mogelijk
heid niet is uitgesloten, dat deze onderne
ming zich in de toekomst we! eens niet zou 
kunnen handhaven of naar een andere ge
meente zou warden verplaatst; 

dat bij het voorgaande nog komt, dat blij
kens de ter zake ontvangen amb tsberichten 
de diensten van een hulpkeurmeester in de 
gemeente Dokkum, ook afgezien van de aan
wezigheid van de bedoelde exportslagerij, 
noodig zijn voor een goede functionneering 
van de vleeschkeuring ; 

dat oak het instituut van het tijdelijk aan
stellen zou worden misbruikt, wanneer de 
tijdelijkheid van het dienstverband van den 
hierbedoelden hulpkeurmeester, die nu ~eeds 
van 1 Febr. 1933 af in functie is, nog !anger 
zou voortduren, zonder dat is gebleken, dat 
zijne werkzaamheden binnen afzienbaren tijd 
kunnen warden gemist; 

dat voorts in aanmerking meet worden ge
nomen, dat het voor een goede functionnee-
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ring van den vleeschkeuringsdienst van be
lang is , dat een controleerend ambtenaar als 
de hulpkeurmeester een vaste positie heeft, 
en hij niet telkenjare moet afwachten, of hij 
wel opnieuw zal worden benoemd; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten terecht aan de gemeente Dok
kum de vaste aanstelling van den hulpkeur
meester hebben voorgeschreven; 

dat de gemeenteraad van Dokkum, voor 
het geval dat in dezen zin zou worden be
slist, nog heeft aangevoerd, dat het van groot 
belang zou zijn , dat de hulpkeurmeester in 
deze gemeente zij n woonplaat s heeft en niet, 
zooals thans, t e Ternaard, doch dat hier
mede niet kan worden ingestemd; 

dat immers bij vestiging van den hulp
keurmeester te Dokkum weliswaar zijne da
gelijksche ritten van Temaard naar Dokkum 
zouden komen te vervallen, doch dat daar
tegenover staat, dat de uitoefening van den 
dienst in de gemeente Westdongeradeel tijd
roovender en duurder zou worden, doordat 
de a,fstand van Dokkum naar de grootste 
dorpen in de gemeente Westdongeradeel t en 
minste 3 km grooter is dan die van Temaard 
naar die dorpen; 

dat de gemeenteraad van Dokkum ten 
slotte nog meent, dat, wanneer de hulpkeur
meester niet te Dokkum zou komen wonen, 
het de voorkeur zou verdienen, dat deze ge
meente zelf een hulpkeurmeester aanstelt, 
doch dat zulks voor de gemeente Dokkum 
hoogere kosten zou medebrengen - reeds 
hierom omdat de aldaar te benoemen func
tionaris ten minste een jaarwedde van f 1750 
zou moeten hebben, dat is f 400 meer dan 
deze gemeente volgens de door Ged. Staten 
beoogde regeling zal moeten betalen en de 
jaarwedde van den keuringsveearts wellicht 
zou kunnen worden verlaagd, doch zeker niet 
met f 400, terwijl niet aannemelijk is ge
maakt, dat een dergelijke maatregel tot een 
betere uitoefening van den vleeschkeurings
dienst zou lei den; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, Staatsblad 
1919, No. 524; 

Heeft op grond van paragraaf I der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren, met 
bepaling, dat de beslissing van Ged. Staten 
moet worden uitgevoerd binnen 2 maanden 
na de dagteekening van dit besluit. 

(A. B.) 

3 1 Maart 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 39.) 

Patient :noet, gezien het feit, dat hij , 
bij een familie te G. logeerende, heeft 
getracht aldaar een woning te vinden en 
ook zijn goederen daarheen had laten 
overbrengen, geacht worden toenrnaals 
zijn hoofdverblijf in die gemeente te 

hebben gevestigd; dit hoofdverblijf be
zat hij nog op het tijdstip, waarop hij 
krachtens eene door den deskundige, be
doeld in het 4de lid, afgegeven verkla
ring in eene aangewezen inrichting werd 
opgenomen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige Hendrikus 
van Es; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 19 Maart 1941, n°. 56); 

0. dat Hendr ikus van Es, geboren 7 
Maart 1870, gepensionneerd beambte bij 
een Departement, in 1939, toen hij te Voor
schoten woonde, niet meer met zijn geld 
bleek om te kunnen gaan, in korten tijd zijn 
inkomsten opmaakte en aan het zwerven 
raakte; dat hij te Amsterdam terecht kwam, 
waar hij in verband met zijn geestestoestand 
in de Valeriuskliniek werd opgenomen; dat 
hij na korten tijd werd overgeplaatst naar 
het Provinciaal Ziekenhuis te Bakkum 
(N. H .). waar hij drie maanden bleef; dat 
hij zich na zi_jn ontslag aldaar in het najaar 
van 1939 in Rijswijk vestigde; dat hem eind 
Februari 1940 door dengeen, bij wien hij 
inwoonde, de huur werd opgezegd waarna 
hij zich met wat hij aan goederen bezat naar 
de gemeente 's-Gravenhage begaf, aldaar bij 
een familie logeerende en een geschikte wa
ning zoekende ; dat het op 7 Maart daaraan
volgende noodig was, hem krachtens de door 
den deskundige, bedoeld in artikel 39, 4e lid, 
der Armenwet afgegeven verklaring van 
dezelfde dagteekening op te nemen in de 
Ramaerkliniek aldaar, zijnde eene aange
wezen inrichting in den zin van artikel 7 
der wet tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen ; 

dat over de kosten van verpleging van den 
patient in deze inrichting geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage niet genegen zijn de verple
gingskosten voor rekening van hun gemeente 
te nemen, daartoe aanvoerende, dat het waar 
moge zijn, dat de patient zich op I Maart 
1940 naar 's-Gravenhage heeft begeven en 
daar enkele dagen bij een familie in de 
Schlegelstraat heeft gelogeerd en intusschen 
heeft gepoogd in deze gemeente een woning 
te huren, doch dat hij blijkens eene verkla
ring van Dr. J. J. Wuite, psychiater b ij den 
Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst, op 1 Maart 1940 en later niet 
in staat was zijn wil te verklaren omtrent 
het vestigen van een hoofdverblijf; dat de 
Geneesheer-Directeur der Stichting .,Rosen
burg" van hetzelfde gevoelen is; dat hij 
huns inziens op het ten deze beslissende tijd
stip in geen gemeente des Rijks woonplaats 
had· 

o'. dat op grond van de desbetreffende 
ambtsberichten van den Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en de nadere 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
ingewonnen inlichtingen moet worden aan
genomen, dat de patient, toen hij zich om
streeks I Maart 1940 naar 's-Gravenhage 
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heeft begeven, geestelijk in staat was tot 
bet kiezen van een hoofdverblijf; 

dat we!iswaar in de ooenbare vergadering 
van de genoemde Afdeeling, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, van de 
zijde van burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage is aangevoerd, dat de huis
eigenaar, van wien de patient een woning 
wilde betrekken, zoomede anderen, waar
mede hij te 's-Gravenhage in aanraking was 
gekomen. den indruk hadden ontvangen, 
dat zij te doen hadden met een krankzinnige, 
doch dat een nader onderzoek heeft uitge. 
wezen, dat deze mededeeling, althans voor 
wat den huiseigenaar en <liens echtgenoote 
betreft , op een misverstand berust, vermits 
dezen thans uitdrukkelijk- hebben verklaard, 
de beweringen en opdrachten van den pa
tient destijds voor ernst te hebben opgeno
men; 

dat de patient, gezien bet feit, dat hij, 
bij een familie logeerende, heeft getracht te 
's-Gravenhage een woning te vihden en ook 
zijn goederen daarheen had laten overbren
gen, geacht moet worden toenmaals zijn 
hoofdverblijf in die gemeente te hebben ge
vestigd; 

dat hij dit hoofdverblijf op 7 Maart 1940 
nog bezat; 

dat mitsdien ingevolge artikel 39, 4• lid, 
der Armenwet de voormelde verp!egings
kosten van Hendrikus van Es uit de kas van 
de gemeente 's-Gravenhage behooren te 
worden voldaan ; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van par. I der Verordening 

van 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

de gemeente 's-Gravenhage aan te wijzen 
als de woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige Hendrukus van Es voor de 
toepassing van artikel ~9 der Armenwet. 

(A.B.) 

2 April z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 103 j 0

• art. 101.) 

Art. 103, sprekend van ,.gedane" uit
gaven, moet worden gezien in verband 
met art. 101, volgens welks eerste lid 
over elk dienstjaar aan de schoolbestu
ren worden vergoed de kosten der bij
zondere scholen, hetgeen medebrengt, 
dat onder ,.gedane" uitgaven slechts 
kunnen worden verstaan de uitgaven, 
welke betrekking hebben op over dit 
jaar gemaakte kosten. Daar i. c. de 
brandstof is aangeschaft in 1938, kan 
bier niet anders sprake zijn dan van in 
dat jaar gemaakte kosten. Daaraan doet 
niet af, dat het schoolbestuur eerst in 
1939 tot betaling is overgegaan, noch 
dat de brandstof bestemd was om in dat 
jaar te worden gebruikt. De omstandig
heid, dat er cen vijfjaarlijksche afreke
ning moet plaats hebben, kan geen aan
leiding zijn om in een dezer jaren ge
maakte kosten alsnog ten laste van een 
daarop volgend jaar te brengen. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien bet beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders van Emmen tegen 
bet besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 27 November 1940, n°. 128, waarbij met 
vernietiging in zooverre van bet besluit van 
den raad dier gemeente van 29 Augustus 
1940 bet bedrag van de volgens art. IOI, 
eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
vergoeding in aanmerking komende uitgaven 
ten behoeve van de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs Langestraat 204, te 
Klazienaveen, gemeente Emmen, over bet 
jaar 1939 nader is vastgesteld op f 2788.36; 

Den Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
19 Maart 1941, n°. 83); 

0. dat Ged. Staten bij bun evenvermel o. 
besluit heb_ben overwogen, dat de raad der 
gemeente Emmen bij zijn voormeld besluit 
van 29 Augustus 1940 ter bepa!ing van de 
volgens artikel IOI, Ie lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven buiten aanmerking heeft 
gelaten een bedrag van f 87 .50 wegens aan
schaffing van turf in l9J8; dat bet school
bestuur tegen bet buiten aanmer:.ing laten 
van bet genoemde bedrag van f 87.50 in 
zijn beroepschrift aanvoert, dat, aangezien 
er thans een vijfjaarlijksche afrekening is en 
de turf gedurende deze periode van 5 jaren 
werd geleverd en betaald , de bedoelde turf
rekening we! voor vergoeding in aanmerking 
komt: dat burgemeester en wethouders van 
Emmen in bun ambtsbericht van 7 October 
1940 tegen de meening van bet schoolbestuur 
aanvoeren, dat het schoolbestuur bet vorige 
jaar voor een dergelijk geval, betreffende een 
turfleverantie in 1937, ook een beroep heeft 
ingesteld tegen bet raadsbesluit, waarbij de 
vergoeding en bet bedrag der voor vergoe
ding in aanmerking komende uitgaven over 
1938 werden vastgesteld en dat bet bedoelde 
beroep bij Koninklijk besluit van 8 Maart 
1940, n°. 5 1, ongegrond is verklaard, op 
grond van de overweging, dat de uitgave 
voor de, blijkens de stukken, weliswaar in 
1938 betaalde, <loch reeds in November 1937 
aangeschafte turf, niet kan worden be
schouwd te behooren tot de over bet jaar 
1938 ten behoeve van de school werkelijk 
gemaakte kosten en voorts, dat bet feit , dat 
de afrekening thans gaat over een vijfjaar
lijksch tijdvak, hierin niet bet minste 11er
schil maakt; dat bun college erop wij st, dat 
bet eerste lid van artikel IOI der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat over elk 
dienstjaar de gemeente aan de schoolbestu
ren de kosten hunner scholen vergoedt en 
dat volgens bet eerste lid van artikel 103 
van de genoemde wet de schoolbesturen, die 
over het afgeloopen jaar aanspraak maken 
op de vergoeding, bedoeld in artikel IOI, 
eerste tot en met achtste lid, aan den gemeen
teraad bun daartoe strekkende aanvrage, 
vergezeld van de bescheiden tot staving van 
de over bet afgeloopen jaar gedane uitgaven 
moeten inzenden, dat naar bet oordeel van 
bun college, met uitgaven in aftikel 103, 
eerste lid, der wet in bet algemeen niet anders 

1 C. V. 1940 biz. 137. 



1941 2 APRIL 92 

kunnen zijn bedoeld dan de betalingen, om
dat de wet spreekt van de gedane uitgaven 
en van de bescheiden tot staving van die uit
gaven en alleen bij betaling daadwerkelijk 
een uitgaaf geschiedt; dat er misschien in 
bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de 
betaling door een schoolbestuur om welke 
reden dan ook tot eenige jaren na de levering 
wordt uitgesteld, aanleiding zou kunnen zijn 
ten deze een antler standpunt in te nemen 
doch dat daartoe in het onderhavige geval, 
waar het tijdstip van betaling valt in het 
jaar waarvoor de gekochte turf bestemd was, 
allerminst aanleiding bestaat; dat toch het 
door het gemeentebestuur ingenomen stand
punt er toe zou kunnen leiden, dat het school
bestuur minder ontvangt dan in werkelijk
heid ten behoeve van de school is besteed; 

dat burgemeester en wethouders van Em
men, krachtens het raadsbesluit van 23 
Juni 1938 in beroep komende, aanvoeren, 
dat deze aangelegenheid huns inziens be
heerscht wordt door art. 101, 1° lid, der La
ger-Onderwijswet 1920; dat dit artikel zich 
uitspreekt omtrent ,,het vergoeden over elk 
dienstjaar van de kosten dier scholen" daar
mede huns inziens niet anders kan zijn be
doeld , dan dat elk jaar zijn eigen lasten 
draagt ; dat deze lasten drukken op het jaar, 
waarin de kosten in den vorm van leverantie 
of arbeidsprestatie zijn gemaakt; dat de 
kosten van de onderhavige turfleverantie 
zijn gemaakt in 1938 en dus vo!gens dezen 
gedachtengang behooren tot ,.de kosten van 
1938"; dat, wordt de terminologie van Ged. 
Staten gevolgd, dan bij gevallen als het on
derhavige niet alleen het eerste lid van artikel 
103 als richtlijn zou dienen, maar, los daar
van, een antler standpunt zou kunnen worden 
ingenomen, indien de betaling bijvoorbeeld 
zou zijn geschied enkele jaren nadat de kos
ten zijn gemaakt; dat in dat verband zij 
medegedeeld, dat hier, onafhankelijk van 
andere motieven, aanleiding bestaat het 
bedrag voor deze turfleverantie over 1938 
niet te voegen bij het bedrag, dat over 1939 
voor vergoeding in aanmerking komt, om
dat het schoolbestuur den 19den December 
1939 nog is gewaarschuwd om de nota's 
tijdig in te zenden om toe te voegen aan het 
jaar, waarin de kosten zijn gemaakt; dat 
het hun niet is begonnen om een schoolbe
stuur de vergoeding voor werkelijk gemaakte 
kosten te onthouden; dat hunne bedoeling 
is een uitspraak uit te lokken, waaruit dui
delijk blijkt, welke richtlijn moet worden ge
volgd; dat de door Gedeputeerde Staten aan
geduide huns inziens te vaag is, niet overeen
komstig de letter van de wet en practisch 
en voor de controle onvoorziene moeilijk
heden met zich mee zal brengen en de nauw
gezetheid bij menig schoolbestuur zal doen 
verslappen, omdat de vergoeding van kosten 
dan afhankelijk wordt gesteld van het jaar 
van betaling of de bestemming van het ge
leverde , wat huns inziens tot niet door den 
wetgever bedoelde consequenties moet lei
den; 

0. dat de uitgave voor de, blijkens de 
stukken weliswaar in 1939 betaalde, doch 
in het jaar 1938 aangeschafte turf niet kan 
worden beschouwd te behooren tot de over 
het jaar 1939 ten behoeve van de school 
werkelijk gemaakte kosten; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte 
het bedrag der voor vergoeding in aanmer
king komende uitgaven met het bedoelde 
bedrag van f 87.50 hebben verhoogd; 

dat Ged. Staten er in hun bestreden besluit 
we! op wijzen, dat in art. 103 eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 sprake is van ge
dane uitgaven en van de bescheiden, tot 
staving van die uitgaven, en huns inziens 
alleen bij betaling daadwerkelijk een uitgaaf 
geschiedt, doch dat dit niet opgaat; 

dat immers deze wetsbepaling moet wor
den gezien in verband met art. 101, volgens 
welks eerste lid over elk dienstjaar aan de 
schoolbesturen vergoed worden de kosten der 
bijzondere scholen, hetgeen medebrengt, 
dat, wanneer de wet in art. 103, eerste lid 
rept van over het afgeloopen jaar gedane 
uitgaven, daaronder slechts de uitgaven 
kunnen worden verstaan, welke betrekking 
hebben op over dit jaar gemaakte kosten; 

dat, daar nu in het onderwerpelijke geval 
de turf is aangeschaft in het jaar 1938, hier 
niet anders sprake kan zijn dan van in dat 
jaar gemaakte kosten; 

dat hieraan niet afdoet, dat het school
bestuur eerst in het jaar 1939 tot betaling 
is overgegaan, noch dat de turf bestemd was 
om in dat jaar te worden gebruikt; 

dat ten slotte evenmin tot een andere 
beslissing kan leiden de omstandigheid, dat 
er tegelijkertijd een vijfjaarlijksche afreke
ning moet plaats hebben, maar toch deze 
afrekening, welke ingevolge het bepaalde 
in art . 103, derde lid, der wet eerst behoort 
plaats te hebben, wanneer de vergoeding over 
elk der vijf jaren onherroepelijk is vastge
steld, geen aanleiding kan zijn om in een 
dezer jaren gemaakte kosten alsnog ten laste 
van een daarop volgend jaar te brengen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van Par. I der Verorde

ning n°. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
sen-Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 27 No
vember 1940, n°. 128, het door het boven
bedoelde schoolbestuur tegen het besluit van 
den raad der gemeente Emmen van 29 Au
gustus 1940 bij Gedeputeerde Staten inge
stelde beroep alsnog ongegrond te verklaren. 

( A. B.) 

2 April 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 a rt. 22bis.) 

Terecht heeft de Raad de onderhavi
ge openbare school opgeheven, nu hij 
daartoe in verband met het aantal leer
lingen ingevolge het 1e lid verplicht was, 
terwijl reeds was beslist, dat de instand
houding niet ingevolge art. 19 wordt ge
vorderd, en evenmin ontheffing is ver
leend ingevolge het 3e lid of door toe
passing van het 6e of 7e lid de school in 
stand mocht worden gelaten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe 
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul 
tuurbescherming, 
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Gezien de beroepen, ingesteld door 1° . K. 
Lambo te Leidschendam en Mejuffrouw H. 
C. Segaar te 's-Gravenhage, onderscheiden
lijk hoofd van en onderwijzeres aan de open
bare school voor gewoon lager onderwijs aan 
den Prinses-Julianaweg n°. 9 te Leidschen
dam en 2°. J. W. Kroon en 18 andere ouders 
van leerlingen van deze school te Leidschen
dam tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 27 Augustus/ 
17 September 1940, B. n°. 1991 (4• Afd.), 
G. S. n°. 344/1, waarbij goedkeuring is ver
leend aan het besluit van den raad der ge
meente Leidschendam van 25 Juni 1940, 
n°. 1948, waarbij is besloten op te heffen de 
openbare lagere school aan den Prinses
Julianaweg n°. 9, aldaar, met dien verstande 
dat de school in stand zal worden gehouden 
tot het einde van den loopenden cursus, 
zijnde 31 Maart 1941; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Maart 1941, n°. 78; 

0. dat de raad der gemeente Leidschen
dam bij besluit van 25Juni 1940 heeft opge
heven de openbare lagere school aan den 
Prinses-J ulianaweg no. 9 aldaar, met dien 
verstande, dat de school in stand zal worden 
gehouden tot het einde van den loopenden 
cursus, zijnde 31 Maart 1941, waarbij de 
raad heeft overwogen, dat het aantal leer
Jingen dier school over 1939 bedroeg 442/ 3 ; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland aan 
dat raadsbesluit bij hun besluit van 27 Au
gustus 1940, B. n°. 1991 (4° Afd.), G. S. n°. 
344/ 1, goedkeuring hebben verleend; 

dat van het genoemd besluit van Gedepu
teerde Staten 1°. K . Lombo te Leidschendam 
en Mejuffrouw H. C. Segaar te 's-Graven
hage, onderscheidenlijk hoofd van en onder
wijzeres aan de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs aan den Prinses-Julianaweg 
n°. 9 te Leidschendam en 2• J. W. Kroon en 
18 andere ouders van leerlingen van deze 
school te Leidschendam in beroep zijn ge
komen; 

dat de eersten in hoofdzaak aanvoeren, dat 
binnen afzienbaren tijd het leerlingental der 
school weer zal toenemen; dat bij opheffing 
van de school de leerlingen zullen worden 
overgeplaatst of naar de openbare school aan 
de Van Elsbergstraat te Voorburg, of naar 
de openbare school aan den Westvlietweg te 
Leidschendam; dat zoowel het een als het 
ander ernstige bezwaren medebrengt; 

dat in het beroepschrift van de ouders der 
leerlingen in hoofdzaak wordt aangevoerd, 
dat ten onrechte is beslist geworden, dat de 
instandhouding van de school niet door 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vorderd wordt; dat de vele bezwaren, aan 
het opheffen van de school verbonden, v66r 
hare instandhouding pleiten; dat ook het 
gemeer,tebelang meebrengt, dat de school 
blijft bestaan; dat tusschen de gemeenten 
Voorburg en Leidschendam geen regeling, 
als bedoeld in artikel 19, 4° lid, der Lager
Onderwijswet 1920, bestaat; 

0. dat ingevolge het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 22bis der Lager-Onderwijswet 
1920 de gemeenteraad, behoudens hetgeen in 
de volgende leden is voorgeschreven , ver
p!icht was te besluiten tot opheffing van deze 

school, indien het aantal leerlingen, b erekend 
naar den maatstaf van artikel 28, minder 
bedroeg dan so; 

dat in 1939 d eze school gemiddeld 442/ 3 
leerlingen telde; 

dat bij raadsbesluit van 21 December 1939, 
goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van 
20 Maart/S April 1940, hetwelk kracht van 
eindbeslissing heeft gekregen, werd beslist, 
dat de instandhouding van de school niet 
ingevolge artikel 19 der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt gevorderd, zoodat het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 22bis niet krach
tens het tweede lid buiten toepassing kon 
blijven, terwijl evenmin ontheffing werd ver
leend ingevolge het derde lid of door toepas
sing van het zesde of zevende lid de school 
in stand mocht worden gelaten; 

dat mitsdien de gemeenteraad terecht de 
school heeft opgeheven ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van par. I der Verordening 

n°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
( A. B.) 

8 April z941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Waterstaat. (Wegen
wet art. 4.) 

De bestemming tot openbaar voetpad 
valt met genoegzame zekerheid af te lei
den uit het feit, dat hier sprake is van 
een sinds menschenheugenis bestaand 
z.g. kerkepad, welke kerkepaden steeds 
een openbaar karakter hebben. Boven
dien worden de in het pad liggende voet
bruggen door een publiek lichaam on
derhouden. 

Aan de op art. 4 1e lid III steunende 
openbaarheid van het pad kan niet af
doen, dat appellant door het aanbrengen 
van borden met ,,Eigen weg" ter plaa tse 
de toepasselijkheid van art. 4 1e lid I 
heeft uitgesloten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door de N. V. 
N ederlandsche Spoorwegen, gevestigd te 
Utrecht, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 7 Augustus 
1940, 2° afdeeling B, N°. 51, tot vaststelling 
van den !egger van wegen in de gemeente 
Opperdoes; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
26 Maart 1941 , N°. 77); 

0 . dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 12 Juni 1940, 2e afdeeling B, 
N°. 64, krachtens hetwelk het ontwerp van 
den !egger der wegen van de gemeente 
Opperdoes, alsmede een ontwerp van de 
wijzigingen, welke zij zich voorstellen daarin 
aan te brengen, overeenkomstig de voor
schriften van het Wegenleggerbesluit , na 
openbare kennisgeving, van 22 Juni 1940 
tot 26 Juli daaraanvolgende ter Provinciale 
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Griffie voor een ieder ter inzage hebben ge
Jegen, naar aanleiding van een door de Direc
tie der N. V . Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht bij burgemeester en wethouders van 
Opperdoes op 21 Decemb_er 1939 ingediend 
bezwaar tegen het in den !egger opnemen 
van het v oetpad van den N ieuwen weg naar 
den Noorderweg (weg n°. 7) hebben beslist, 
dat het bedoelde voetpad als een openbare 
weg moet worden aangemerkt en derhalve 
op den !egger der wegen moet worden ge
handhaafd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat door de reclamante voor 1 October 
1931 op het pad - ter weerszijden van den 
spoorweg - bordjes met ,,Eigen Weg N. S." 
zijn aangebracht en zij daardoor blijkbaar 
van meening is, dat op het gedeelte van den 
weg, gelegen tusschen dezc bordjes, het be
paalde in het tweede en derde lid van artikel 
4 der Wegenwet van toepassing is; dat dit 
echter alleen het geval is, indien kan worden 
aangetoond, dat de weg te voren reeds niet
openbaar was; dat door het plaatsen van 
eene aanduiding, dat de weg slechts bij ge
doogen van den eigenaar voor een ieder open 
staat, de openbaarheid aan een weg niet 
kan worden ontnomen ; dat, hoewel het be
doelde voetpad niet in den Jigger der wegen 
ingevolge het wegenreglement 1893 van de 
gemeente Opperdoes voorkomt, het pad 
niettemin als een openbare weg moet worden 
aangemerkt , vermits : a. het pad steeds voor 
een ieder toegankelijk is geweest, b. door 
geen der talrijke particuliere eigenaren van 
een groot aantal perceelen, waarover het 
pad loopt, tegen het op den !egger der wegen 
ingevolge de Wegenwet plaatsen van het pad 
bezwaren zijn k enbaar gemaakt, c. het 
Ambacht van Westfriesland, genaamd de 
Vier Noorder Koggen, door welk Ambacht 
de beide in het pad liggende voetbruggen 
worden onderhouden, evenmin bezwaren 
tegen het legger-ontwerp heeft ingebracht, 
d. volgens de oudste inwoners van Opper
does, naar zij zich herinneren, het pad altijd 
heeft bestaan; dat op grond van een en and er 
het bedoelde voetpad op den !egger moet 
worden gehandhaafd ; . 

dat Gedeputeerde Staten van N oordhol
Jand vervolgens bij hun besluit van 7 Augus
tus 1940, 2• afdee!ing B, No. 51, den door 
burgemeester en wethouders van Opperdoes 
opgemaakten !egger gewijzigd hebben vast
gesteld , met ongegrondverk laring van een bij 
hun college door de Directie der N. V. Neder
landsche Spoorwegen ingediend bezwaar van 
dezelfde strekking als het eerdergenoemde , 
bij burgemeester en wethouders van Opper
does ingediende bezwaar ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de door de reclamante tegen hun beslis
sing van 12 Juni 1940 aangevoerde beden
kingen - welke in hoofdzaak dezelfde zijn 
als die , vermeld in haar bezwaarschrift van 
21 December 1939 - hun college geen aan
leiding geven op zijn voormelde beschikking 
van 12 Juni 1940, 2e afdeeling B , N :. 64, 
terug te komen ; 

dat van deze laatste beslissing de Directie 
der N .V . Nederlandsche Spoorwegen in be
roep is gekomen, aanvoerende , dat zij met 
haar brief van 24 Juli 1940 aan Ged. Staten 

verzocht nog haar bedenkingen tegen de aan 
het besluit van dat college van 12 Juni 1940 
ten grondslag liggende motieven in overwe
ging te willen nemen; dat deze bedenkingen 
aldus Juiden , dat in de akte, waarbij de voor 
den aanleg van den spoorweg benoodigde 
gronden, waarop thans de onderhavige 
spoorwegovergang ligt, werden aangekocht 
slechts sprake is van aankoop van een per~ 
ceel grond, zonder dat gesproken wordt van 
eenigerlei weg of pad; dat slechts sprake is 
van het door den kooper maken van beweeg
bare gedeelten of dan hekken in de afsluiting 
van het gekochte, welke door den verkooper 
ten genoegen van den kooper moeten worden 
onderhouden; dat deze bepaling duidt op het 
particu!iere karakter van den overweg; dat 
ook de gemeente hier geen openbaren weg 
aanwezig achtte, hetgeen moge blijken uit 
het niet voorkomen van een weg of pad ter 
plaatse in den Jigger van openbare wegen of 
voetpaden in de gemeente; dat een en antler 
er toe heeft geleid, den maatregel toe te 
passen, waartoe de Wegenwet de gelegen
heid schiep, van het plaatsen van kenteeke
nen, als bedoeld in het 3• lid van artikel 4; 
dat hier derhalve geen sprake is van het 
ontnemen van openbaarheid door het plaat
sen van bordjes ,,Eigen Weg N. S." ; dat he
argument , dat, ondanks het niet in den Jigget 
ingevolge het wegenreglement 1893 voorkor 
men van het pad, dit we! openbaar zou zijn, 
op de door Gedeputeerde Staten onder a 
tot en met d aangevoerde gronden, moge 
worden weer!egd met de volgende opmer
kingen ; 

ad a: dat door de vorengenoemde plaatsing 
van bordjes ,,Eigen Weg N. S." op de bij de 
wet voorgeschreven wijze te juister tijd is 
ontkend, dat het pad steeds voor een ieder, 
an~~rs . dan bij wijze van gedoogen, toegan
kehJk 1s geweest; dat de inwerkingtreding 
van de wet juist zoodanig is verschoven, dat 
gelegenheid werd gegeven, gedurende een 
jaar, in een tijdvak van dertig jaren v66r 
den datum van inwerkingtreden der wet, 
kentee~enen, als bedoeld in artikel 4 sub 3, 
aanwez1g te hebben gehad, om te voorkomen, 
dat het bij wijze van gedoogen voor een ieder 
toegankelijk geweest zijn zou moeten leiden 
tot openbaarheid; ad b en c : dat het door 
anderen, om uiteraard onbekende reden of 
mogelijk uit nalatigheid of anderszins, niet 
inbrengen van bezwaren toch moeilijk kan 
~orden_ aangevoerd als bewijs voor de on
Ju1sthe1d van de door haar we! ingebrachte 
bezwaren; dat hierbij nog zij opgemerkt, dat 
tegen het harerzijds aanwezig hebben van 
bordjes ,,Eigen Weg N. S. " door de gemeente 
noch eenig particulier bezwaar is gemaakt; 
ad d : dat het feit, dat volgens de oudste 
inwoners van Opperdoes, naar zij zich herin
neren , het pad altijd heeft bestaan, nog 
niets zegt ten aanzien van de vraag, of het 
hier een gebruik bij wijze van gedoogen be
treft; dat overigens hierbij moge word en 
verwezen naar het onder ad a hiervoren 
opgemerkte; dat, wat het besluit van Gede
puteerde Staten van 7 Augustus 1940 betreft, 
uiteraard ook de in haar brief van 24 Juli 
1940 genoemde bedenkingen de hoofdzaak 
golden van haar bezwaarschrift aan burge
meester en wethouders , d . w . z. het opnemen 
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van het voetpad in den !egger, <loch dat zij 
niet in hoofdzaak dezelfde waren en konden 
zijn, omdat zij gericht waren tegen de, haar 
bij het indienen van haar bezwaarschrift bij 
burgemeester en wethouders uiteraard nog 
niet bekende, motieven, waarop Ged. Staten 
hare bezwaren afwezen; 

0. dat op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, dat de rechthebbende van 
het onderwerpelijke voetpad daaraan destijds 
de bestemming van openbaar voetpad heeft 
gegeven, zoodat het pad ingevolge art. 4, 
eerste lid, III, der Wegenwet openbaar is 
geworden; 

dat deze bestemming met genoegzame 
zekerheid valt af te leiden uit het feit, dat 
blijkens de ter zake ontvangen ambtsberich
ten hier sprake is van een sinds menschen
heugenis bestaand, zoogenaamd kerkepad, 
waarvan er vele in Westfriesland voorkwa
men en nog voorkomen, en welke kerkepaden 
steeds een openbaar karakter hebben; 

dat daarbij nog komt, dat de beide, in J:iet 
pad liggende voetbruggen door een publlek 
lichaam, te weten het Ambacht van West
friesland, De Vier Noorder Koggen, worden 
onderhouden, hetgeen er eveneens op wijst 
dat het pad in vroeger jaren door den eige
naar ten dienste van het algemeen is gesteld; 

dat, gelet op deze voor de openbaarheid 
p!eitende aanwijzingen, de door de appel
lante aangevoerde omstandigheden niet van 
voldoende gewicht geacht kunnen worden 
om tot de niet-openbaarheid van het pad te 
besluiten; 

dat met name aan de op artikel 4, eerste 
lid, III der Wegenwet steunende openbaar
heid van het pad niet kan afdoen, dat de 
appellante door het aanbrengen van borden 
met Eigen Weg N. S." ter plaatse de toe
pass;iijkheid van artikel 4, eerste lid, I der 
genoemde wet heeft uitgesloten; 

dat in verband met het vorenstaande het 
bestreden besluit van Ged. Staten moet wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche geb1ed 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

zo April ,941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 1e lid). 

Het administratief orgaan was be
voegd van zijn aanvankelijk ingenomen 
standpunt af te wijken, daar het eerst 
bij dit afwijken zich heeft vastgelegd in 
een besluit, waardoor de ambtenaar 
rechtstreeks in zijn belang werd getrof
fen. 

Op de overheid rust niet in het alge
meen de verplichting tot verstrekking 
van dienstuniformen aan veldwachters. 
Het administratief orgaan was bevoegd 

veranderingen in de uniformen voor te 
schrijven, waarvan de kosten uit de ge
wone jaarlijksche uniform-toelagen door 
de veldwachters moesten worden bestre
den. 

Uitspraak in zake: 
H. Kruythoff, wonende te Vreeswijk, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Mr. C. Kruysse, advocaat, 
wonende te Amersfoort, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Vreeswijk, gedaagde in hooger 
beroep, wettelijk vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
A. Kouwenhoven, secretaris der gemeente 
Vreeswijk, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaaf de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde d .d. II September 1940 

aan eischer een brief van den volgenden in
houd heeft gericht: 

.,Door Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie zijn in de door hen vastgestelde 
rekening 1938 dezer gemeente niet opgeno
men de uitgaven wegens verandering van 
uniformkleeding van de gemeente-veldwach
ters ad in totaal f 51.85, zulks uit overweging, 
dat de voldwachters over dat jaar ee1;1 vaste 
jaarlijksche kleeding-toelage hebben ont
vangen van f 100 , welke bestemd is om daar
uit alle kosten der uniformkleeding te be
strijden. 
Nu eerstgemelde uitgaven dus niet voor reke
ning van de gemeente kunnen worden ge
nomen, zien wij ons genoodzaakt, het te 
Uwen behoeve betaalde aandeel daarin, t. w. 
f 22.85 alsnog op U te verhalen. 

Mitsdien verzoeken wij U, laatstgenoemd 
bedrag v66r 31 December 1940 te voldoen 
door betaling ten kantore van den Ontvanger 
dezer gemeente, dan we! door starting of 
overschrijving op <liens postrekening N°. 
97688. 

Blijkens ingewonnen informatie neemt het 
Gedeputeerde College in het onderwerpelijke 
geval een uniform en onveranderlijk stand
punt in"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 3 Januari 1941 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door eischer, toenmaals klager, tegen het 
in vorenbedoeld schrijven neergelegde be
sluit van gedaagde, toenmaals verweerder, 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat Mr. C. Kruysse voornoemd, als 
gemachtigde van eischer, van die uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en op de 
bij beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht die uitspraak te vernietigen en 
opnieuw recht doende te bepalen, dat ver
weerder (lees: gedaagde) de eenmaal ten 
behoeve van klager (lees: eischer) betaalde 
kosten voor de verandering van k lagers 
(lees: eischers) uniform niet alsnog op hem, 
althans zijn wedde of ander vermogensbe
standdeel, zal verhalen; 
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In rechten: 
0. dat eischer, blijkens het ter zake in het 

beroepschrift en ter terechtzitting van dezen 
Raad aangevoerde, twijfelt of het in het 
schrijven van 11 September 1940 nederge
Jegde besluit tot terugvordering van het 
bedrag ad f 22.85 we! weergeeft het eigen 
inzicht van gedaagde, en meent dat, indien 
dit we! het geval is, ten deze sprake is van 
een veranderd inzicht van gedaagde, overeen
komstig de opvatting van Ged. Staten der 
provincie Utrecht, aangezien gedaagde oor
spronkelijk van oordeel was, dat bedoeld 
bedrag ten laste van de gemeente Vreeswijk 
moest komen; 

0. nu dat eischer van oordeel is, dat in dit 
geval gedaagde - nadat eischer het resul
taat van gedaagde 's eerste interpretatie der 
voorschriften voor zich had aanvaard en de 
beroepstermijn om tegen deze wijze van in
terpretatie en uitvoering der voorschriften 
in beroep te komen was verstreken - ten na
deele van eischer en naar bestaande recht
spraak ontoelaatbaar zijn interpretatie te 
dien aanzien heeft gewijzigd; 

0 . dat deze grief van eischer moet worden 
verworpen, vermits toch in deze materie 
door het in den brief van II September 1940 
vervatte besluit voor het eerst een besluit is 
genomen door gedaagde en we! een besluit, 
waardoor - doch ook eerst toen en enkel 
daardoor - eischer rechtstreeks in zijn be
Jang werd getroffen en waartegen voor hem 
beroep op den administratieven rechter 
openstond; zijnde het geenszins naar be
staande rechtspraak ontoelaatbaar, dat in 
een geval, als het onderhavige, een besluit, 
als het ten deze bedoelde, wordt genomen en 
niet ter zake dienende het door eischers ge
machtigde te dezer terechtzitting gedane 
beroep op de uitspraak van dezen Raad, 
Ambtenarenwet 1929, 1937/B. 2 (A. B. 
1937, biz . 497, R ed.) , vermits het daar betrof 
een besluit, waardoor op een vroeger geno
men besluit werd teruggekomen; 

0. alsnu ten aanzien van het geschilpunt 
ten gronde, dat het van eischer teruggevor
derde bedrag kennelijk abusievelijk - gelijk 
ook ter terechtzitting van dezen R aad door 
den gemachtigde van den burgemeester van 
Vreeswijk is erkend - is gesteld op f 22 .85 in 
plaats van op f 22.60, zijnde het in werkelijk
heid in casu voor de verandering van eischers 
uniform uitgegeven bedrag , welk bedrag de 
Raad dan ook wil aannemen als het bij het 
bestreden besluit teruggevorderde; 

0 . dat art. 7, lid 1, der Verordening, rege
lende de eischen van benoembaarheid en de 
bezoldiging van de veldwachters der gemeen
te Vreeswijk, luidt: 

,,De veldwachters genieten voor de aan
schaffing en het onderhoud van hun uniform, 
kleeding en schoeisel een jaarlijksche toelage 
van f 100" · 

0. dat hi~ruit blijkt, dat zelfs de aanschaf
fing van de geheele uniform komt voor reke
ning van den betrokken veldwachter in dien 
zin, dat hij mede daarvoor van de gemeente 
Vreeswijk een jaarlijksche toelage, of we! 
tegemoetkoming, ontvangt, waaruit volgt, 
dat - onder deze tegemoetkoming - zeker 
een noodig geachte verandering in de uniform 
komt voor rekening van den betrokken veld
wachter; 

0 . dat eischer nu we! betoogt, dat de alge
meene verplichting tot verstrekking van 
uniformen op de Overheid rust, doch de Raad, 
gezien mede de ter zake bestaande practijk, 
een zoodanige algemeene verplichting niet 
aanneemt, zijnde trouwens in dezen enkel 
van beslissende beteekenis, dat ten aanzien 
van een veldwachter, als eischer, we! bestaat 
een algemeen verbindend voorschrift, a!s 
door eischer blijkbaar wordt gewraakt; 

0 . dat gedaagde derhalve bevoegd was, 
krachtens voormeld art. 7, lid 1, de kosten, 
welke voortvloeiden uit de uniform-verande
ringen, die waren voorgeschreven ingevolge 
de bij besluit van 30 October 1936 door den 
toenmaligen Commissaris der Koningin in de 
provincie Utrecht vastgestelde Instructie voor 
de bezoldigde gemeente-veldwachters 
voorzoover die kosten de uniform van eischer 
betroffen - te zijnen laste te doen brengen, 
zoodat het bestreden besluit niet kan worden 
gezegd feitelijk of rechtens met dat artikel 
te strijden; 

0. dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede dat be
sluit zoude strijden, noch ook, dat gedaagde 
bij het nemen van dat besluit van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien bij de uitspraak, waarvan 
beroep, het door eischer, toenmaals klager, 
ingestelde beroep terecht ongegrond is ver
klaard en deze uitspraak moet worden be-
vestigd; . 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

zo April 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, 2e lid onder b, Gemeen
tewet art. 185.) 

De gemeenteraad van Y had aanvan
kelijk den gemeente-ambtenaar X we
gens strafrechtelijke veroordeeling eer
vol ontslagen en hem een periodieke 
vergoeding toegekend. 

De Kroon had dit besluit voor het 
laatste gedeelte vemietigd wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Het gemeentelijke Scheidsgerecht had 
ten aanzien van dat raadsbesluit gead
viseerd het ontslag in te trekken en X 
te straffen met verlaging in rang. 

De gemeenteraad heeft daarop beslo
ten conform dit advies. 

De Secretaris-Generaal (Binnenl. Z .) 
heeft dit nadere raadsbesluit vemietigd 
wegens strijd met het algemeen belang. 

B. en W. der gemeente Y weigeren 
thans X in de gelegenheid te stellen op
nieuw zijn functies als gemeenteambte
naar waar te nemen. 

Tegen dit besluit komt X in beroep 
bij den Centralen Raad van Beroep. In 
dit geval doet zich echter niet de situ
atie van art. 3, lid 2, onder b, der Amb
tenarenwet 1929 voor, daar niet .,in de 
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zaak", waarom het thans gaat (het ope
nen van de gelegenheid voor X om zijn 
ambtelijken arbeid te hervatten), reeds 
een advies of uitspraak is gegeven. 

Zie ook: K. B. 14 Oct. 1939, C. V. 1939, 
biz. 599. 

S.-.G. Binn. Z. 18 Nov. 1940, C. V. 1940, 
biz. 384. 

Uitspraak in zake: 
X, wonende te Y, klager , in persoon ter 

openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman Mr. J. de Vrieze, 
wonende te Amsterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Y., verweerder, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. R. Heeg, wonende te Naarden. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de raad der gemeente Y, na o. a. te 

hebben overwogen, dat X hoofdambtenaar 
bij den technischen dienst enz., bij vonnis 
der arrondissements-rechtbank te Amster
dam d. d. 27 Juni 1939 is veroordeeld, wegens 
valschheid in geschrifte : 

a. tot een gevangenisstraf van 6 maan
den, hebbende de rechtbank bevolen, dat die 
straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, 
tenzij de rechtbank later anders mocht 
gelasten ,' op grond dat de veroordeelde zich 
v66r het einde van een proeftijd van 3 jaren 
aan een strafbaar feit heeft schuldig ge
maakt; 

b. tot betaling van een geldboete ten be
drage van f 250; deze boete bij gebreke van 
betaling en van verhaal te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van 30 dagen; 

dat op grond van de in het vonnis genoem
de feiten en de nalatigheden en tekortko
mingen in verschillende functies gepleegd de 
ambtenaar X niet !anger in gemeente-dienst 
kan worden gehandhaafd; dat, gezien de 
overwegingen van het vonnis. met verzach
tende omstandigheden dient te worden reke
ning gehouden; dat er in dit verband termen 
aanwezig geacht worden X wegens onge
schiktheid, ingevolge art. 68 , lid 2, onder c, 
van het Ambtenarenreglement van Y , eervol 
ontslag te verleenen uit zijn voornoemde 
betrekking en andere functies, waarin hij 
van gemeentewege is benoemd, hierbij reke
ning houdende m et art. 68, lid 3, 1en volzin, 
van genoemd reglement door toekenning van 
een vergoeding, welke behoort te worden 
vastgesteld op f 1500 per jaar ; 

d.d . 27 Juli 1939 heeft besloten: 
a. X , gebore n 2 2 Mei 1893 , met ingang van 

1 Augustus 1939 met inacht neming van het 
bepaalde in art. 71 van het Ambtenarenregle
ment van Y op voormelde gronden eervol 
ontslag t e verleenen uit alle functies , waarin 
hij van gemeentewege is benoemd; 

b. X een vergoeding toe t e kennen, op 
grond van art. 68, lid 3, 1en volzin, van ge
noemd reglement , van gemeentewege tot een 
bedrag van f 1500 per jaar, uit te keeren in 

L. 1941 

maandelijksche termijnen, met dien verstan
de, dat het bedrag der vergoeding elk jaar 
opnieuw bij de begrooting zal worden vastge
steld en dat de uitkeering ingaat een maand 
na de uitbetaling van het laatste salaris 
waarop hij recht heeft; • 

0. dat de Kroon bij Koninklijk besluit van 
14 October 1939, S. no. 2348, (A. B. 1940, 
biz. 90, Red.) heeft goedgevonden en ver
staan: 

meergenoemd besluit van den raad der 
gemeente Y, voorzoover betreft het bepaalde 
onder b daarvan, te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang; 

0. dat het Scheidsgerecht ingevolge het 
Ambtenarenreglement te Y, naar aanleiding 
van het door X tegen voormeld raadsbesluit 
van 27 Juli 1939 ingestelde beroep, d. d. 19 
December 1939 een uitspraak heeft gegeven, 
waarvan het laatste gedeelte luidt: 

.,Gelet op de bepalingen van het Ambte
naren-reglement der Gemeente Y, 

.,adviseert den Raad der Gemeente Y: 
in te trekken zijn besluit, om aan X eervol 
ontslag te verleenen uit alle functies, waarin 
hij van Gemeentewege is benoemd; 

aan X op te leggen de straf van verlaging 
in rang voor een door dat College te bepalen 
tijd."; 

0. dat de raad der gemeente Y d. d . 29 
December 1939 het navolgende besluit heeft 
genomen: 

De Raad der gemeente Y, 
Gezien het advies van het Scheidsgerecht 

ingevolge het Ambtenarenreglement der ge
meente X, van 19 December 1939, 

Besluit: 
.,I. in te trekken zijn besluit van 27 Juli 

1939 onder a, om aan X eervol ontslag te 
verleenen uit alle functies, waarin hij van 
gemeentewege is benoemd. 

.,II. aan X op te leggen de straf van verla
ging in rang voor een door dat College te 
bepalen tijd."; 

0. dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken bij 
besluit van 18 November 1940, B. Z., n°.1 
A. Z. (A. B. 1941, biz. 65, Red.) heeft besloten 
meergenoemd besluit van den raad der ge
meente Y d. d. 29 December 1939 te vernie
tigen wegens strijd met het algemeen belang; 

0 . dat X bij brief d . d. 2 December 1940 
aan het College van Burgemeester en Wet
houders van Y heeft verzocht en voorzoover 
noodig van dat College heeft gevorderd, dat 
hij binnen een redelijken tijd worde uitge
noodigd, althans in de gelegenheid worde 
gesteld , zijn functies bij de gemeente Y op
nieuw waar te nemen; zijnde door hem in dien 
brief o. a. aangevoerd, dat de vernietiging 
van het raadsbesluit van 29 December 1939 
niet wegneemt, dat de beslissing van het 
Scheidsgerecht d. d . 19 December 1939, 
waart egen geen beroeI> is ingesteld en welke 
beslissing derhalve in kracht van gewijsde is 
gegaan, nog bestaat en bindend is tusschen 
partij en ; dat in die beslissing weliswaar aan 
den raad van Y slechts wordt geadviseerd 
om het ontslagbesluit in t e trekken, doch dit 
advies als een bindende uitspraak moet 
worden beschouwd, wijl immers art. 96 van 
het Ambtenarenreglement van Y voorschrijft, 
dat, indien het beroep betrekking heeft op 

7 
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een niet als straf verleend ontslag, bet 
Scheidsgerecht uitspreekt, of bet ontslag 
behoorde te zijn verleend en dim kan advi
seeren, op welke wijze naar zijn oordeel 
rechtsherstel behoort plaats te vinden, doch 
dat bet deze bevoegdheid tot geven van ad vies 
slechts heeft, als bet eerst uitspreekt, dat bet 
ontslag niet behoorde te worden verleend; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Y. d . d. 24 December 1940 aan X hebben 
geschreven, in antwoord op zijn brief van 
2 December 1940 : 

Hierbij deelen wij U m ede, dat ons College 
in de op gisteren gehouden vergadering heeft 
besloten, Uw nevenvermeld schrijven voor 
kennisgeving aan te nemen en derhalve niet 
aan Uw verzoek te voldoen."; 

0. dat klager bij klaagschrift d. d. 20 
Januari 1941 van voormeld besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Y van 23 
December 1940 bij dezen Raad in beroep is 
gekomen, verzoekende dat besluit te vernie
tigen en te verstaan, dat hij gerechtigd is 
zijn functie als hoofdambtenaar der gemeen
tebedrijven te Y opnieuw waar te nemen; 
zijnde door hem bij klaagschrift o. a. aange
voerd: 

,,dat verzoeker conform het bepaalde in 
art. 56" (bedoeld zal zijn: 58) ,,1• lid Ambte
narenwet en art. 85 1 • lid van bet Ambtena
renreglement der Gemeente Y in beroep 
komt van de hierboven geciteerde weigering 
van het College van Burgemeester en Wet
houders, 

dat verzeoeker, op grond van het bepaalde 
in art. 3 sub 2b Ambtenarenwet, hiervan komt 
in beroep bij Uwen Raad , vern:iits verzoeker 
in beroep komt van een besluit van een ad
ministratief orgaan, nadat door het Scheids
gerecht een uitspraak is gegeven"; 

0 . dat de Burgemeester van Y, als ver
tegenwoordiger van het College van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, bij 
contra-memorie dezen Raad heeft verzocht, 
zich in deze onbevoegd te verklaren, a lthans 
X in zijn beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren, althans hem zijn vordering te ontzeggen; 

I n rechte: 
0. dat klager, blijkens hetgeen door hem 

uitdrukkelijk in zijn klaagschrift is aange
voerd, tegen voormeld besluit van B. en W . 
van Y van 23 December 1940 beroep heeft 
ingesteld bij dezen Raad, op grond van het 
bepaalde bij art . 3, lid 2, onder b, der Amb
tenarenwet 1929; 

0. dat voormeld art. 3, lid 2, onder b, j0 • 

den aanhef van dat lid, den Centralen Raad 
van Beroep bevoegd verklaart in eersten en 
eenigen aanleg te oordeelen over besluiten 
door administratieve organen genomen, 
nadat krachtens algemeen verbindende re
gels optredende commissien in de zaak een 
advies of uitspraak hebben gegeven; 

0 . dat dus moet worden beslist, of het 
bestreden besluit van 23 December 1940 is 
genomen nadat een commissie, als in de 
overweging bedoeld, een advies of uitspraak 
heeft gegeven ,, in de zaak"; 

0 . dat het Scheidsgerecht ingevolge het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente Y 
d. d. 11 Juli 1939 aan B. en W. dier gemeente 
een brief heeft geschreven, waarin - voor
zoover ten deze van belang - gezegd wordt: 

1 

,,In antwoord op Uw schrijven d. d. 5 Jui 
j.1. n°. 2/ 2 betreffende bet voornemen tot het 
verleenen van ontslag aan den ambtenaar X 
te Y ,waarover het Scheidsgerecht ingevolge 
art. 63, 3• lid, van het Ambtenarenreglement 
op verzoek van betrokkene wordt gehoord, 
geeft het Scheidsgerecht hierbij als zijn mee
ning te kennen, dat, gezien het door de Arr .
Rechtbank te Amsterdam d. d . 27 Juni j. I. 
gewezen vonnis en de daarbij voorwaardelijk 
uitgesproken veroordeeling, deze ambtenaar 
kan word en gehandhaafd; 

luidende genoemd art. 68, lid 3: 
,,Bij ontslag op grond van ongeschikt heid 

anders dan tengevolge van ziels- of lichaams
gebreken kan het gezag, dat den ambtenaar 
heeft aangesteld, een naar billijkheid te bepa
len vergoeding toekennen, hetzij als som 
ineens, hetzij als periodiek uit te keeren be
drag. Over het voornemen tot verleenen van 
dit ontslag wordt het Scheidsgerecht gehoord, 
wanneer de ambtenaar drie dagen nadat hem 
dit voornemen schriftelijk is medegedeeld, 
daartoe een schriftelijk en gedagteekend ver
zoek bij B. en W. indient."; 

0. dat vervolgi:ns het bovengenoemde 
Scheidsgerecht, nadat klager beroep had in
gesteld tegen bet besluit van den raad der 
gemeente Yd. d. 27 Juli 1939, onder dagtee
kening van 19 December 1939 een stuk heeft 
geproduceerd, waaraan bet den vorm van een 
advies heeft gegeven, gelijk onder de feitelijke 
overwegingen hierboven is medegedeeld ; 

0 . dat art. 96, lid 2, van meergenoemd 
Ambtenarenreglement luidt: 

,,Heeft bet beroep betrekking op een niet 
als straf verleend ontslag, dan spreekt bet 
Scheidsgerecht uit, of het ontslag behoorde te 
zijn verleend . Spreekt bet Scheidsgerecht 
uit, dat bet ontslag niet behoorde te zijn 
verleend, dan adviseert bet tevens, of , en zoo 
ja, op welke wijze naar zijn oordeel rechtsher
stel behoort plaats te hebben."; 

0. dat hieruit volgt, dat het Scheidsgerecht 
met betrekking tot de intrekking van het 
raadsbesluit van 27 J uli 1939 - voorzoover 
dit betrof het verleenen van eervol ontslag 
aan klager uit alle functies, waarin hij van 
gemeentewege was benoemd - niet een 
advies had mogen geven en dat bet, voorzoo
ver bet een advies mocht en moest geven, 
niet mocht adviseeren tot oplegging van de 
straf van verlaging in rang voor een door den 
raad der gemeente Y te bepalen tijd, aange
zien in redelijkheid niet kan worden betoogd, 
dat het opleggen van een straf aan een amb
tenaar kan worden beschouwd als een ma
nier, waarop hem rechtsherstel verleend 
wordt; 

0. dat zulks evenwel niet wegneemt, dat 
bet voormelde stuk van 19 December 1939, 
hoe ondeugdelijk het ook zij, moet worden 
beschouwd als ,,een ad vies of uitspraak" eener 
krachtens algemeen verbindende regels op
tredende commissie; 

0. dat voor klager de aangewezen weg was 
geweest, gewapend met een afschrift van 
bovenvermeld stuk van 19 December 1939 
en onder verwijzing naar lid 2 van art. 96 
van meergenoemd Ambtenarenreglement, 
van den raad der gemeente Y te verlangen, 
hem weder te werk te stellen; 

0 . dat klager heeft nagelaten dezen weg te 
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bewandelen, doch de raad der gemeente Y, 
blijkbaar onder den indruk gekomen van 
voormeld stuk van 19 December 1939 en niet 
voldoende doordrongen van de beteekenis 
van lid 2 van art. 96 van het door hem zelf 
vastgestelde Ambtenarenreglement, d .d. 29 
December 1939 heeft besloten zijn besluit 
van 27 Juli 1939, onder a, in te trekken en 
klager op te Jeggen de straf van verlaging in 
rang voor een door dat College - waarmede 
de raad zich zelf bedoelt - te bepalen tij d , 
blijkende niet, waarom dit College bij dit be
sluit van 29 December 1939 niet heeft be
paald tot welken rang klager zou worden 
verlaagd, noch ook voor welk tijdvak de ver
Jaging zou geld en ; 

0 . dat niet is gebleken, dat klager naar 
aanleiding van dit raadsbesluit van 29 De
cember 1939 eenigen stap heeft gedaan, 
welke geeigend was - of geacht werd geei
gend te zijn - te bereiken, dat hij weder in 
dienst der gemeente Y werd te werk gesteld 
- afgezien van zijn brief d. d . 2 December 
1940, welke heeft geleid tot het besluit van 
B. en W . van Y van 23 December 1940 ; 

0. dat evenmin gebleken is, dat klager bij 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam be
roep heeft ingesteld tegen het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 18 
November 1940; 

0 . dat klager wel d .d. 2 December 1940 
bovenvermelden brief heeft geschreven en 
dien tot B. en W . en niet tot den raad der 
gemeente Y heeft gericht - naar klager ter 
terechtzitting heeft doen mededeelen - met 
het oog op art. 151 der gemeentewet , nade
maal het in casu ging om uitvoering der 
Ambtenarenwet 1929 ; 

0. dat dit argument dezen Raad echter 
niet gegrond voorkomt , vermits gemeld art . 
151 in zijn eerste lid , waarop ten deze kenne
lijk gedoeld is, B . en W. oproept, wanneer het 
haar om medewerking door het gemeentebe
stuur ter uitvoering van wetten, van alge
meene maatregelen van bestuur en van pro
vinciale reglementen en verordeningen -
voorzoover niet de medewerking bepaaldelijk 
van den raad of van den burgemeester wordt 
gevorderd -, doch de brief van klager d. d . 
2 December 1940, blijkens zijn duidelijke 
bewoordingen, spreekt van uitvoering van 
een uitspraak van een gemeentelijk scheids
gerecht en van toepassing van art. 96 van 
een gemeentelijk Ambtenarenreglement; 

0 . dat deze Raad, gelet op het voorgaande, 
het besluit van B. en W . van Y van 23 
December 1940 niet beschouwt als een be
sluit, genomen nadat een krachtens algemeen 
verbindende regels optredende commissie 

in de zaak" een advies of uitspraak heeft 
~egeven, wijl noch het ad vies van het Scheids
gerecht dd. 11 Juli 1939, noch het advies en/of 
de uitspraak d .d. 19 December 1939 zijn 
gegeven in de zaak, welke in den brie f van 
klager van 2 December 1940 en in het besluit 
van B. en W . van 23 December 1940 aan de 
orde is gekomen; 

0. dat het laatstgenoemde besluit betreft 
een nieuwe zaak, immers niet loopt over het 
al of niet verleenen van ontslag aan klager 
door den raad van Y, maar over deze gansch 
andere aangelegenheid, of het op den weg 

van B. en W. van Y lag eenigen stap te doen 
tot het weder te werk stellen van klager in 
dienst dier gemeente, mede gelet op het feit, 
dat na het Koninklijk besluit van 14 October 
1939, S. n°. 2348, en het raadsbesluit van 29 
December 1939 was verschenen het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken van 18 
November 1940; 

0 . dat klager derhalve in zijn klaagschrift 
ten onrechte een beroep heeft gedaan op 
art. 3, lid 2, onder b, der Ambtenarenwet 
1929, zijnde evenmin gebleken van het be
staan van eenigen anderen grond, waaraan 
deze Raad de bevoegdheid zou kunnen ont
leenen over het bestreden besluit van 23 
December 1940 in eersten en eenigen aanleg 
te oordeelen; 

0. dat hieruit volgt, dat niet deze Raad, 
doch het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
het bevoegde College is om in eersten aanleg 
van dit geding kennis te nemen, zijnde, gelet 
op het bepaalde in art. 85, lid 1, van meerge
noemd Ambtenarenreglement, ook voormeld 
Scheidsgerecht niet het te dien aanzien be
voegde College , vermits klager was gewezen 
ambtenaar ; 

0. dat mitsdien krachtens het bepaalde in 
art. 66, lid 2, j0 . art. 70 , der Ambtenarenwet 
1929, nu het onderhavige beroep b innen den 
in die wet gestelden termijn, zij het bij een 
onbevoegd Gerecht, is ingediend , het geding 
moet worden teruggebracht in den staat, 
waarin het zich bevond op het oogenblik, 
waarop art. 66, lid 2, voormeld, voor toepas
sing in aanmerking kwam, met bevel, dat het 
klaagschrift met de overige gedingstukken 
wordt gezonden aan het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam ; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Brengt het geding terug in den staat, waar

in het zich bevond op het oogenblik, waarop 
art. 66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 had 
moeten worden toegepast, en beveelt dat het 
klaagschrift met de overige gedingstukken 
wordt gezonden aan het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. 

(A. B.) 

16 April 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Armenwet art. 39bis.) 

Er is geen voldoende grond op het 
verzoek ex art. 39bis van B. en W . van 
E. afwijzend te beschikken in een geval, 
waarin de betrokkene, dochter van een 
als scharenslijper in de provincie rond
trekkend woonwagenbewoner, te E. op 
kosten dezer gemeente in een zieken
inrichting is opgenomen, welke opne
ming niet zonder gevaar voor het !even 
of de gezondheid van de patiente kon 
worden uitgesteld, nu moet worden aan
genomen en trouwens door de appellan
ten (B. en W. van A.) is erkend, dat de 
patiente te A. haar meer duurzaam ver
blijf had. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en W. 
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van Assen tegen de beslissing van Ged. Sta
ten van Drenthe van 3 Dec. 1940 no. 87, 
waarbij met toepassing van art. 39bis der 
Armenwet is bepaald, dat de kosten van ver
voer van J. H . naar het Nederlandsch Her
vorrnd Diaconessenhuis te Emmen en van 
haar verpleging aldaar, te rekenen van 22 

Aug. 1940 af, zullen komen ten taste van de 
gemeente Assen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
2 April 1941 no. 94); 

O. dat, nadat B. en W. van Emmen aan 
Ged. Staten van Drenthe hadden verzocht 
een beslissing te nemen overeenkomstig art. 
39bis der Armenwet in -een tusschen hen en 
het gemeentebestuur van Assen gerezen ge
schil nopens de kosten van verpleging in en 
het vervoer naar een ziekeninrichting van de 
armlastige J. H., dit college bij besluit van 
3 Dec. 1940, no. 87, heeft bepaald, dat de 
kosten van vervoer van J . H. naar het Ne
derlandsch Hervormd Diaconessenhuis te 
Emmen en van haar verpleging aldaar te re
kenen van 22 Aug. 1940 af zullen komen ten 
laste van de gemeente Assen, daarbij over
wegende, dat uit de stukken blijkt, dat J. H., 
dochter van H. H., woonwagenbewoner, ge
domicilieerd te Assen op 22 Aug. 1940 in het 
Nederlandsch Hervormd Diaconessenhuis te 
Emmen is opgenomen tot het ondergaan van 
een operatie en ter verpleging; dat de ge
noemde patiente lijdende was aan een acute 
osteomyelitis en opneming van haar in een 
ziekeninrichting, volgens een verklaring van 
den gemeentegeneesheer van Emmen H. M. 
de la Parra, geen uitstel kon lijden, en dat de 
kosten van vervoer naar en verpleging in de 
genoemde ziekeninrichting voor rekening van 
de gemeent Emmen zijn genomen; 

dat B . en W. van Emmen, van meening, 
dat de kosten van vervoer en verpleging 
overeenkomstig art. 39bis der Armenwet ten 
laste van de gemeente Assen dienden te ko
men, aangezien de voomoemde patiente al
daar woonachtig was, zich bij schrijven van 
24 Aug. 1940, afdeeling A .Z. No. 6463 heb 
ben gewend tot hun ambtgenooten van Assen 
met het verzoek deze kosten voor rekening 
van hunne gemeente te nemen; dat B. en 
W. van Assen bij schrijven van 25 Oct. 1940, 
re afdeeling No. r.842.rr hebben medege
deeld niet bereid te zijn de bedoelde kosten 
voor rekening hunner gemeente te nemen, 
omdat naar hunne meening, voor de toepas
sing van den uitzonderingsregel, welke art. 
39bis der Armenwet zou inhouden, geen aan
leiding bestaat, wanneer volgens het beginsel 
van art. 30 jucto art. 38 der Armenwet de 
ziekenhuis-kosten toch reeds voor rekening 
van de gemeente Emmen zouden komen, 
doordat, ongeacht het hoofd-of meer duur
zaam verblijf van de armlastige, het feitelijk 
verblijf te Emmen was; dat B. en W . na in
gesteld onderzoek erkennen, dat H. te Assen 
zijn hoofdverblijf of meer duurzaam verblijf 
had; dat B. en W. van Assen weliswaar aan
voeren, dat de verplegingskosten voor reke
ning van de gemeente Emmen zouden zijn 
gekomen, indien de opneming in een inrich-

ting voor ziekenverpleging we! had kunnen 
warden uitgesteld, doch deze redeneering niet 
kan opgaan, omdat zich hier juist een geval 
van plotseling opkomend levensgevaar heeft 
voorgedaan, waarin art. 39bis der Arrnenwet 
toepassing kan erlangen; dat de voornoemde 
J . H . ten tijde van haar opneming in het 
Nederlandsch Hervormde Diaconessenhuis te 
Emmen hoofdverblijf, in den zin van een 
meer duurzaam verblijf, had te Assen en dat 
de opneming van haar in een ziekeninrichting 
niet zonder gevaar voor haar !even had kun
nen warden uitgesteld; 

dat van dit besluit B. en W. van Assen in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat door 
de beslissing van Ged. Staten een inbreuk 
wordt gemaakt op den hoofdregel van het 
domicilie van onderstand, neergelegd in de 
artt. 30 en 38 der Armenwet, die verder gaat 
dan de bij art. 39bis op dien hoofdregel in 
het !even geroepen uitzondering bedoelt; dat 
de bedoeling van art. 39bis is een voorziening 
te geven voor het geval, dat plotseling op
komende ziekenhuiskosten t en aanzien van 
een armlastige moeten warden aangewend, 
maar waarin dat aanwenden ligt op den weg 
eener gemeente A, tot wien die armlastige 
overigens in geen enkele betrekking staat; 
dat art. 39bis dan aan de gemeente A verze
kert, dat zij, indien zij tot aanwending der 
kosten overgaat, die terugontvangt, doordat 
de kosten warden gebracht ten laste van een 
gemeente B, waar de armlastige ,,thuis be
hoort", naar zich de memorie van toelichting 
tot het wetsontwerp, dat tot de totstandko
ming van art. 39bis heeft geleid, uitdrukt of 
we! de gemeente van hoofdverblijf, dat is 
meer duurzaam verblijf, naar art. 39bis het 
noefut; dat, wanneer echter tusschen de ge
meente A en den armlastige, niettegenstaan
de het feit, dat de gemeente B is zijn ge 
meente van hoofd-/meer duurzaam verblijf, 
een zekere band bestaat, dien men zicb aldus 
kan denken, dat de armlastige te A reeds 
eenigen tijd verblijft, met dat gevolg dus, 
dat bijvoorbeeld kosten van ondersteuning, 
niet zijnde ziekenhuiskosten, ingevolge de 
artt. 30 en 38 zouden komen ten laste van 
de gemeente A, er geen enkele ratio is om 
plotselinge opkomende ziekenhuiskosten te 
brengen ten laste van de gemeente B; dat, 
anders gezegd, slechts indien niet plotseling 
urgente ziekenhuiskosten zouden komen ten 
laste van de gemeente B het zin heeft - en 
zulks de bedoeling is van de opneming van 
art. 39bis in de ,vet - te waarborgen, dat 
ook we! plotseling urgente kosten komen ten 
laste van B en niet van A; dat het derde lid 
van art. 39bis, bepalende, dat door Gedepu
teerde Staten ,,kan" warden beslist, dat zie
kenhuiskosten zullen komen ten laste van de 
gemeente van hoofdverblijf/m eer duurzaam 
verblijf, toelaat, rekening te houden met de 
in het bovenstaande ontwikkelde onderschei
ding en zulks eischt, zal m en niet komen 
voor de consequentie om een gemeente met 
kosten van ziekenhuisverpleging enz. te be
lasten ten aanzien van een armlastige, wiens 
gemeente van hoofd-/meer duurzaam ver
blijf zij wellicht is, maar die overigens in 
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geen enkele betrekking tot haar staat, het
geen dus daarop neerkomt, dat een verder 
gaande uitzondering op den hoofdregel van 
de artt. 30 en 38 wordt gemaakt, dan de 
ratio van art. ,3 9bis_ bedoelt; dat het gezin H. 
voornoemd kan gezegd worden hoofd-/ of 
meer duurzaam verblijf te hebben te Assen, 
alwaar het in het bevolkingsregister staat 
ingeschreven en een groot dee! van het jaar 
verblijft, maar dat H . den overigen tijd van 
het jaar als scharenslijper met zijn gezin de 
provincie rondtrekt; dat, toen hij aldus te 
Emmen was, het geval zich voordeed, da t de 
onderwerpelijke ziekenhuiskosten moesten 
worden gemaakt; dat er geen enkele aanlei
ding zou zijn geweest om kosten van arm
Iastigheid ten aanzien van het gezin H ., in
clusief ziekenhuiskosten van niet plotseling
urgenten aard, te brengen ten Iaste van de 
gemeente Assen, in plaats van t en laste van 
de gemeente Emmen, zoodat, naar boven 
werd ontwikkeld, zulks evenmin zin heeft ten 
aanzien van we! plotseling-urgente zieken
huiskosten als de onderwerpelijke; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken J. 
H. dochter van den woonwagenbewoner H. 
H ., terwijl deze met zijn gezin als scharen
slijper in de provincie rondtrok, te Emmen 
op kosten dezer gemeente in een ziekenin
richting is opgenomen, welke opneming niet 
zonder gevaar voor het !even of de gezond
heid van de patiente, kon worden uitgesteld; 

dat er in de gegeven omstandigheden geen 
voldoende grond aanwezig is op het op art. 
39bis der Armenwet steunende verzoek van 
burgemeester en wethouders van Emmen af
wijzend te beschikken, nu moet worden aan
genomen, en trouwens door de appellanten is 
erkend, dat de patiente te Assen haar meer 
duurzaam verblijf had; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gepied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(B.) 

z6 April z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van 0pvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager 
0nderwijswet 1920 art. 101). 

Uitgaven voor advertenties zijn te re
kenen tot de voor de school gemaakte 
kosten en komen mitsdien vcor vergoe
ding in aanmerking. De wet geeft den 
gemeenteraad geen bevoegdheid deze 
uitgaven slechts gedeeltelijk voor ver
goeding in aanmerking te brengen, om
dat deze uitgaven zijns inziens de ,,nor
male eischen" zouden overschrijden of 
omdat de gemeente in verband met hare 
financieele positie voor advertenties als 
de onderwerpelijke een veel geringer be
drag heeft besteed. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van 0pvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Marum tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen van 14 
November 1940, letter S ., se afdeeling, waar
bij met vernietiging in zooverre van het be
sluit van den raad der gemeente Marum van 
23 November 1939, no. 7a, onder meer het 
bedrag van de volgens art. 101 , eerste lid der 
Lager-0nderwijswet 1920 voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven ten behoeve 
van de school voor uitgebreid lager onder
wijs, Kruisweg A. 64, te Marum, uitgaande 
van het bestuur der Vereeniging voor Chris
telijk onderwijs, aldaar, over het jaar 1938, 
nader is vastgesteld op f 381.60; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 26 Maart 1941 , No. 86); 

0 . dat de raad der gemeente Marum in 
zijne openbare vergadering van 23 Novem
ber 1939 de vergoeding, bedoeld in art. 101 
der Lager-0nderwijswet 1920, ten behoeve 
van het bestuur der Vereeniging voor Chris
telijk onderwijs te Marum over het jaar 1938 
heeft vastgesteld als volgt: 

Gemiddeld aantal Ieerlingen: 96. 
Bedrag der vergoeding: 

Bedrag per Ieerling 
Vergoeding 

Voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven 

f 9.49 
f 911.04 

f 866.80 

daarbij onder meer overwegende, dat onder 
meer niet voor vergoeding in aanmerking 
komt een bedrag van f 2.96, aangezien een 
bedrag van f 10 voor advertentiekosten, be
treffende aangifte van leerlingen, ruim
schoots voldoende is te achten; dat een uit
gegeven hooger bedrag geacht moet worden 
uit te gaan boven de normale eischen aan 
het geven van lager onderwijs te stellen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit in beroep gekomen was bij Gedepu
teerde Staten van Groningen, dit college het 
bedrag van de volgens art. 101, eerste lid der 
Lager-0nderwijswet 1920 voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven over het 
dienstjaar 19.~8 nader heeft vastgesteld voor 
wat betreft de van den appellant uitgaande 
school voor uitgebreid lager onderwijs te Ma
rum-Kruisweg op f 881.60, daarbij onder 
meer overwegende, dat de gemeenteraad van 
Marum van de kosten voor advertenties, 
welke geacht moeten worden te behooren tot 
de in art. 101, eerste lid der Lager-0nder
wijswet 1920 bedoelde kosten der scholen, 
slechts een zoodanig dee! voor vergoeding in 
aanmerking brengt als, rekening gehouden 
met hetgeen te zelfder zake over hetzelfde 
jaar voor het openbaar onderwijs is uitgege
ven, naar zijn meening geacht kan worden 
de normale aan het geven van onderwijs te 
stellen eischen niet te overschrijden; dat ech
ter de wettelijke bepalingen aan het gemeen
tebestuur geen bevoegdheid geven zich in te 
Iaten met de vraag, in hoever het doen van 
een volgens art. 101 der wet voor vergoeding 
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in aanmerking komende uitgaaf de normale 
aan het onderwijs te stellen eischen te boven 
gaat; dat mitsdien de gemeenteraad van Ma
rum ten onrechte heeft beslist, dat een ge
deelte van de kosten van advertenties voor 
aangifte van leerlingen niet voor vergoeding 
in aanmerking zou komen; dat het bedrag 
van de volgens art. 101, eerste lid der Lager
Onderwijswet 1920 voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven over het dienst
jaar 1938 is vastgesteld voor wat betreft de 
school voor uitgebreid lager onderwijs op 
f 866. Bo; dat dit bedrag in verband met het 
bovenstaande en nog een antler punt dient 
te worden verhoogd voor wat betreft de 
school voor uitgebreid lager onderwijs met 
f 2.96 + f n.84 en nader gebracht op f 881.60; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente lVIarum in hooger beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in verband met de nood
lijdendheid dezer gemeente, op grond van den 
betrekkelijken eiRch der Regeering aan die 
gemeente voor kosten van deze advertenties 
ten behoeve van de openbare school voor uit
gebreid lager onderwijs te Marum, een maxi
mum-bedrag van f 2.50 is toegestaan ; dat de 
raad met eerbiediging van de vrijheid van 
het schoolbestuur om de gemeentelijke ver
goeding naar e igen inzicht ten behoeve van 
de school te besteden, zonder gehouden te 
zijn aan de wijze, waarop het gemeentebe
stuur de dienovereenkomstige gelden be
steedt, toch meent bij het bepalen van het 
vergoedingsbedrag in aanmerking te mogen 
nemen of en in hoeverre de gedane uitgaven 
zijn gebleven binnen redelijke grenzen; dat 
bij de beoordeeling der uitgaven geen reke
ning behoeft te worden gehouden met de 
door de gemeente ten behoeve van de open
bare uitgebreide lager onderwijsschool be
stede overeenkomstige uitgaven, maar dat hij 
niet kan inzien, waarom zulks niet zou mo
gen, wanneer de voor de openbare school _ge
dane uitgaaf, die aan een maximum is ge
bonden, als redelijk en dus als vergelijkende 
norm kan worden beschouwd; dat bij uitvoe
ring van het bestreden besuit van Ged. Sta
ten, aan het bijzonder schoolbestuur een vrij
heid wordt toegestaan, die de gemeente in 
verband met hare noodlijdendheid -zich niet 
mag veroorloovcn; dat hierdoor het bijzonder 
onderwijs ten opzichte van het openbaar on
derwijs in bevoorrechte positie zou komen te 
verkeeren, hetgeen in flagranten strijd zoude 
zijn met de beginselen der Lager Onderwijs
wet 1920, die toch volledige gelijkstelling 
tusschen het openbaar en bijzonder onderwijs 
beoogen; 

0. dat ingevolge art. 101, eerste lid der 
Lager Onderwijswet 1920 de gemeente over 
elk dienstjaar aan de besturen der bijzondere 
scholen de kosten dier scholen vergoedt met 
uitzondering van de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers; 

dat, aangezien de onderwerpelijke uitga
ven voor advertenties te rekenen zijn tot de 
voor de school gemaakte kosten, zij mitsdien 
voor vergoeding in aanmerking komen; 

dat noch het evengenoemde artikel 101, 
noch eenige andere bepaling der wet aan den 

gemeenteraad de bevoegdheid geeft deze uit
gaven slechts gedeeltelijk voor vergoeding in 
aanmerking te brengen, omdat deze uitgaven 
zijns inziens de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zouden 
overschrijden of omdat de gemeente in ver
band met hare financieele positie voor ad
vertenties als de onderwerpelijke een veel 
geringer bedrag heeft besteed; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van § r der Verordening 

No. 23/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

17 April 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Waterst aat. (Wegen
wet art. 4). 

Hoewel de onderhavige weg over de 
perceelen van appellant niet is doorge
trokken en er inderdaad op deze per
ceelen geen spoor van een weg te be
kennen valt, is vroeger over deze per
ceelen we! degelijk een pad aanwezig 
geweest; het enkele feit, dat dit pad is 
weggespit en door appellant eigenmach
tig is afgesloten, brengt in den rechts
toestand van de desbetreffende strook 
gronds geen verandering. Uit de om
standigheid, dat bedoeld pad reeds voor
kwam op den staat van openbare voet
paden van 1860 en, voorzoover bekend, 
daartegen door den rechthebbende des
tijds noch later bezwaar is gemaakt, ter
wijl het pad, voordat het (vermoedelijk 
omstreeks 1933) werd omgespit, sinds 
menschenheugenis voor een ieder toe
gankelijk is geweest, mag de bestemming 

• van openbaren weg door den rechtheb
bende worden afgeleid. 

Wei heeft appellant ten aanzien van 
een ingevolge art. 4 re lid sub I open
baar zijnd weggedeelte verklaard, reeds 
v66r het in werking treden der Wegen
wet het op zijn perceel gelegen wegge
deelte door bordjes met opschrift ,.Eigen 
weg" te hebben aangeduid, terwijl thans 
zich nog een zoodanig kenteeken ter 
plaatse bevindt, doch nu niet is komen 
vast te staan, dat deze bordjes, loopend 
den termijn van :>o jaren v66r het in
werking treden der wet gedurende ten
minste een jaar ter plaatse aanwezig zijn 
geweest, kan het in art. 4 1e lid sub I 
bepaalde niet ingevolge het 2e lid van 
dat art. uitzondering lijden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat: 

Gezien het advies van den Raad van Sta
te, afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van II Januari 1939, No. 12, en het daarbij 
gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

,.Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
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door Th. Schoenmakers en M . Rutten, bei
den wonende te Ottersum, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 25 Febr. 
1938, 4de afdeeling, La. 1801'3. Z., tot vast
stelling van den !egger der wegen in de ge
meente Ottersum; 

D en Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van II 

Jan. 1939, No. 12; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van ; 
0. dat burgemeester en wethouders van 

Ottersum op 1 September 1937 hebben opge
maakt een ontwerp-legger van de wegen, ge
legen buiten de door G ed. Staten van Lim
burg, bij hun besluit van 19 Maart 1937, La. 
3124/7 A, 4de afdeeling, ingevolge artikel 27 
van de Wegenwet vastgestelde bebouwde 
kom, van de wegen, bedoeld in artikel 28 van 
de Wegenwet, welke deelen binnen deels bui
ten die bebouwde kom zijn gelegen, alsmede 
van de toegangswegen naar stations, als be
doeld bij artikel 70 van de Spoorwegwet; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 25 Februari 1938, 4de afdeeling, 
La. 1801/3. Z., den bedoelden !egger, in rood 
gewijzigd, hebben vastgesteld; 

dat van dit besluit Th. Schoenmakers, 
landbouwer te Ottersum, en M. Rutten, al
daar, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat Th. Schoenmakers aanvoert, dat onder 
no. 87 in den bedoelden !egger als openbaar 
is opgenomen een zoogenaamd kerkpad, dat 
langs zijn eigendom loopt, met name langs 
de perceelen sectie B, nummers 3313 en 3314; 
dat dit pad vanouds openbaar is geweest, 
zoodat zijn beroep niet hiertegen is gericht; 
dat echter op den nieuwen !egger, als laatste 
gedeelte van het genoemde nummer 87, als 
openbaar, zonder eenige beperking in het 
gebruik, is opgenomen een weg, loopende 
over de perceelen nummers 3313 en 3314, 
bovengenoemd, vroeger alleen bestemd voor 
de bewoners van de beide perceelen nummers 
3313 en 3314, te weten hij, appellant, en 
<liens neef, thans eigendom van hem, appel
lant, alleen; dat hij als eigenaar van het eene 
perceel en zijn nee£ a ls eigenaar van het 
andere perceel toestemming gegeven hadden 
aan een zekeren Janssen om over hun beider 
erf naar de daarachter gelegen perceelen te 
rijden, onder beding, dat deze Janssen het 
hek van de perceelen nummers 3313 en 3314 
achter zich sloot; dat de genoemde Janssen 
derhalve alleen bij gedoogen der eigenaars 
van de perceelen nummers 3313 en 3314 over 
deze perceelen mocht rijden en niemand 
anders daartoe recht of toestemming had; 
dat de op de beide genoemde perceelen 
staande boerderijtjes, eigendom het eene van 
hem, appellant, het andere van zijn neef, in 
1933 zijn afgebrand en niet meer opgebouwd, 
waarna ook het andere perceeltje zijn eigen
dom Is geworden, waama hij die beide per
ceelen heeft doen omrasteren en afsluiten; 
dat dus na den brand in 1933 de gt::noemde 
Janssen zelfs niet bij gedoogen weg over de 
genoemde perceelen heeft gehad; dat derhal
ve het genoemde laatste gedeelte van weg 
No. 87, loopende over de perceelen nummers 

3313 en 3314, thans beide zijn eigendom, noch 
gedurende dertig jaren na 1 Nov. 1902 voor 
een ieder toegankelijk is geweest, noch zelfs 
gedurende een tijdperk van tien jaren van 
1 Nov. 1922 af en ook niet tevens gedurende 
het genoemde tienjarig tijdperk door hetRijk, 
de provincie Limburg. de gemeente Otter
sum of een waterschap is onderhouden, noch 
daaraan door de(n) rechthebbende(n) de be
stemming van openbaren weg is gegeven; dat 
het genoemde gedeelte van den genoemden 
weg No. 87 derhalve niet is openbaar in den 
zin der Wegenwet 1930; 

dat M. Rutten aanvoert, dat bij het be
streden besluit weg No. 40, eigendom van 
hem, appellant, tot openbaren weg is ver
klaard ; dat het door hem ontvangen aan
schrijven ten aanzien van den bedoelden weg 
sprak van .,doorhalen", zoodat zijnerzijds 
mocht worden aangenomen, dat het in het 
voomemen van Ged. Staten van Limburg 
lag, dezen weg als openbaren weg af te voe
ren; dat, naar uit ingewonnen informaties 
thans blijkt, inmiddels door den burgemees
ter der gemeente Ottersum een tegenoverge
steld advies werd gegeven, welk advies aan 
hem niet bekend was en waardoor hij geen 
bezwaren bij Ged. Staten heeft kunnen in
dienen en zich nu genoodzaakt ziet in beroep 
te komen; dat immers de voormelde weg No. 
40 steeds eigendom is geweest, althans voor 
het overgroote dee!, van hem, appellant, het
geen aangeduid werd door een bordje; dat hij 
niet kan inzien, waarom deze eigen weg, aan
vankelijk door Ged. Staten bedoeld om te 
worden doorgehaald op den !egger, thans 
plotseling op advies van den burgemeester 
tot openbaren weg dient te warden verklaard ; 
dat hij nog minder kan begrijpen op welke 
motieven dit advies steunt, aangezien alle 
aan dezen eigen weg gelegen perceelen kun
nen worden bereikt, zonder dat van den be
doelden eigen weg gebruik gemaakt behoeft 
te worden; dat hij indertijd dezen weg aan 
de gemeente wel heeft aangeboden voor een 
bedrag van f 40, waarop echter niet is inge
gaan; dat het hem onbillijk voorkomt - nu 
het algemeen belang ten deze in geenerlei op
zicht domineerend is - hem dezen eigen weg 
te ontnemen, door hem als openbaren weg te 
verklaren; 

0 . ten aanzien van het beroep van Th. 
Schoenmakers; 

dat onder No. 87 van den onderwerpelijken 
!egger onder den naam Servituutweg is op
genomen een weg van den Schravelscheweg 
(weg No. 89 af in algemeen noordelij ke rich
ting tot aan de Kampschestraat (weg No. 
86); 

dat de appellant daartegen bezwaar heeft, 
voor zoover betreft het laatste gedeelte van 
den evenomschreven weg over de hem in 
eigendom toebehoorende perceelen sectie B , 
nummers 3313 en 3314; 

0. dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten van den dienst van den Rijkswater
staat de meergemelde weg op het kadastrale 
plan over de genoemde perceelen niet is door
getrokken en er inderdaad op deze perceelen 
ook geen spoor van een weg te bekennen valt; 
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dat derhalve hier geen sprake is van een 
weg in den zin van art. I der W egenwet, 
waarander in verband met het tweede lid al
thans een gebaand pad is te verstaan ; 

dat de omschrijving van den onder No. 87 
op den !egger aangeduiden weg mitsdien wij
zigiflg behoeft ; 

0. ten aanzien van het door M . Rutten in
gesteld beraep; 

dat het bezwaar van dezen appellant, blij 
kens de stukken, betreft het gedeelte van weg 
No. 40, dat langs de zuidoostelijke grens van 
zijn perceel, sectie A, No. 2303, loopt ; 

dat op grand van de ingewonnen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat dit 
weggedeelte sinds menschenheugenis, althans 
na het tijdstip van dertig jaren v66r het in 
werking treden (op x Oct. x932) van de We
genwet, gedurende dertig achtereenvolgende 
jaren voor een ied er toegankelijk is geweest; 

dat dit weggedeelte derhalve, ingevolge ar
tikel 4, xste lid, onder I, openbaar is ; 

dat de appellant we! is waar heeft ver
klaard, reeds v66r het in werking treden van 
de Wegenwet het op zijn perceel gelegen weg
gedeelte door bordjes met opschrift ,,Eigen 
weg" te hebben aangeduid, terwijl, blijkens 
de stukken, thans zich nog een zoodanig ken
teeken bevindt aan een paal van het boven 
grandsch electrisch net nabij de woning van 
den appellant op het genoemde perceel, doch 
dat niet is komen vast te staan, dat deze 
bordjes loopende den tennijn van dertig ja
ren v66r het in werking treden van de meer
genoemde wet, gedurende een tijdvak van 
ten minste een jaar ter plaatse aanwezig zijn 
geweest, in welk tijdvak, ingevolge het 2de 
lid van art. 4 der wet, het in art. 4, xste lid, 
onder I, bepaalde uitzondering zou lijden; 

dat het door den appellant aangevoerde 
mitsdien niet tot wijziging van den !egger kan 
leiden ; 

Gezien de Wegenwet ; 
Hebben goedgevonden en versta::m : 

x O • het beraep van M. Rutten ongegrand 
te verklaren; 

2 °. met handhaving van het overige van 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Limburg van 25 Febr. x938, 4de afdeeling, 
La. x8ox /3.Z ., den bij dit besluit vastgestel
den !egger in dier voege te wijzigen, dat ten 
aanzien van den weg No. 87 bij de vermelding 
in kolom III van eindpunten en richting van 
den weg wordt gelezen: van den Schravel
scheweg (weg No. 89) af in algemeen noor
delijke richting tot perceel sectie B, No. 33,4. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit." 

0. dat de genoemde afdeeling, in kennis 
gesteld met de dezerzijds gerezen bedenkin
gen, een nader advies heeftuitgebracht, waar
in die bedenkingen volledig zijn weergegeven 
en hetwelk luidde als volgt : 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van x7 Mei x939, No. 480, afdeeling 
Waterstaatsrecht, opnieuw bij den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter overweging aanhangig geinaakt de 
beraepen, ingesteld door Th. Schoenmakers 

en M. Rutten, beiden wonende te Ottersum, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 25 Febr. x938, 4de afdeeling, La. 
x8ox /3.Z., tot vaststelling van den !egger der 
wegen in de gemeente Ottersum. 

Met het door de afdeeling aan Uwe Maje
steit voorgedragen advies van u Jan. x939, 
No. x2, kan de Minister zich voorshands niet 
vereenigen . 

Zijne Excellentie merkt dienaangaande op, 
dat de afdeeling het beraep van Schoenma
kers gegrand acht, omdat blijkens het rap
port van den Rijkswaterstaat de weg op het 
kadastrale plan over de perceelen van Schoen
makers niet is doorgetrakken en er inderdaad 
op deze perceelen ook geen spoor van een 
weg te bekennen valt, zoodat naar haar mee
ning derhalve bier geen sprake is van een 
weg in den zin van art. I der Wegenwet, 
waarander in verband met het tweede lid al
thans een gebaand pad zou zijn te verstaan; 
dat, naar deze zienswijze, voor de vraag, of 
op een bepaald tijdstip een straok grand als 
een openbare weg zou zijn te beschouwen, de 
feitelijke toestand daarvan beslissend zou 
zijn; dat dan ook, indien die straok reeds ja
renlang voor het openbaar verkeer zou heb
ben gediend, indien omtrent de openbaar
heid daarvan in dicn tijd niet de minste twij
fel zou bestaan, een, wellicht geheel onrecht
matige, wijziging van bedoelden feitelijken 
toestand in den rechtstoestand van die straok 
een algeheele verandering zou kunnen doen 
ontstaan; dat hij met die opvatting niet kan 
instemmen ; dat voor het overige, dus afge
zien van den tegenwoordigen feitelijken toe
stand, het, naar den Minister voorkomt, we! 
aannemelijk is, dat de weg geacht moet wor
den door te loopen over bovenbedoelde per
ceelen; dat hij er in dit verband op wijst, dat 
de weg volgens den brief van burgemeester 
en wethouders van Ottersum aan Ged. Sta
ten van Limburg dd. 22 Oct. x937, No. 394, 
reeds op den ouden wegenlegger voorkwam 
en naar het oordeel van het eerstgenoemde 
college derhalve als publiek moest worden be
schouwd en dat volgens het rapport van den 
hoofdingenieur van den Pravincialen Water
staat van 29 Juli x938, No. 94x8/x3, La. S.W . 
(O.m.) de weg, zij het onder een antler num
mer (No. 26), blijkens den kadastralen !eg
ger en de kaart, behoorende tot den ouden 
!egger der openbare wegen en voetpaden, 
over de bovenbedoelde perceelen liep en dat 
volgens (oudere) buurtbewoners de weg 
steeds heeft geloopen in de bestaande rich
ting, zonder eenige verkorting; dat het, zijns 
inziens, verder ook van belang is, dat de weg, 
waarvan de openbaarheid voor het overige 
dee! niet wordt betwist, volgens het rapport 
van den arrondissementsingenieur van den 
Rijkswaterstaat van 28 Oct. x938, No. 2863, 
niet meer van een openbaren weg af te be
reiken zou zijn, indien het gedeelte, loopen
de over bedoelde perceelen, niet meer aan 
het openbaar verkeer dienstbaar zou zijn; 
dat, wanneer nu op grand van het vorenstaan
de, de openbaarheid van den weg mag worden 
aangenomen, naar 's Ministers meening het 
beroep van Schoenmakers eerst gegrand zal 
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kunnen zijn, indien is aangetoond, dat de 
openbaarheid van den weg, voor zoover loo
pende over de perceelen van Schoenmakers, 
op rechtsgeldige wijze is opgeheven; dat, zoo
Jang niet van deze opheffing blijkt - welke 
na de inwerkingtreding van de Wegenwet 
slechts op door die wet aangegeven wijze 
zou kunnen zijn geschied - , derhalve rech
tens ook nog de openbare weg over die per
ceelen kan bestaan; dat, zoolang nu een open
bare weg rechtens bestaat, hij volgens de 
thans geldende voorschriften van de Wegen
wet op den !egger zal moeten worden ge
bracht; dat het bestaan van een afwijkenden 
feitelijken, doch onrechtmatigen toestand 
naar de wet niet kan rechtvaardigen, dat haar 
toepassing wordt nagelaten; dat de open
baarheid van den weg niet door onrechtmatig 
wegspitten zal kunnen worden opgeheven; 
dat eerst, wanneer is aangetoond, dat op 
juiste wijze de openbaarheid is opgeheven, 
plaatsing op den !egger achterwege zou kun
nen blijven. 

Wat betreft het beroep van Rutten, met 
de ongegrondverklaring daarvan kan de Mi
nister instemmen. Evenwel zou zijns inziens 
de voorlaatste overweging de meening kun
nen doen postvatten, dat, indien Rutten wel 
er in geslaagd was, aan te toonen, dat de 
bordjes gedurende een jaar v66r de inwer
kingtreding van de Wegenwet ter plaatse 
aanwezig zijn geweest, bet bezwaar gegrond 
zou zijn geoordeeld; dat aldus naar de mee
ning van den Minister een minder juiste in
druk gevestigd zou kunnen worden, daar im
mers, ook al ware komen vast te staan, dat 
de bordjes gedurende bedoeld tijdvak van 
een jaar aanwezig waren geweest, nog niet 
zonder meer de openbaarheid van den weg 
uitgesloten zou zijn geworden en alsdan nog 
zou behooren te worden nagegaan of de weg 
t en tijde van het plaatsen van de bordjes wel
licht niet reeds volgens toen geldend recht 
openbaar was. 

De Minister merkt hierbij op, dat het 
plaatsen van de bordjes geen effect kon heb
ben ten aanzien van wegen, die reeds rech
tens openbaar waren, maar slechts kon die
nen om openbaar worden van wegen bij de 
inwerkingtreding van de Wegenwet te voor
komen. Zijne E xcellentie verwijst hierbi_j 
naar Uwer Majesteits besluit van 19 Nov. 
1938 (Staatsblad No. 2591), betreffende den 
wegenlegger der gemeente Noordeloos. Het 
zou daarom naar het oordeel van den Minis
ter gewenscht zijn door een eenigszins ge
wijzigde formuleering van de bedoelde over
weging de mogelijkheid van een verkeerden 
indruk, als bedoeld, uit te sluiten. 

Alvorens in deze zaak opnieuw advies aan 
Uwe Majesteit uit te brengen, heeft de af
deeling bij schrijven van 31 Mei 1939, No. 
12/85, door tusschenkomst van den Minister 
nadere inlichtingen van den hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat, te Roermond, ver
zocht, welke haar bij schrijven dd. 1 Nov. 
1939. No. 474, afdeeling Waterstaatsrecht, 
door den Minister zijn verstrekt. 

Aan 's Ministers bezwaar tegen de ove rwe
gingen van het voorgedragen ontwerp-besluit, 

voor zooveel deze het beroep van Th. Schoen
makers betreffen, is de afdeeling bereid in 
zooverre te gemoet te komen, dat zij wil aan
nemen, dat hier althans rechtens van een 
weg, in den zin der Wegenwet, kan worden 
gesproken. Zij moet namelijk toegeven, dat 
de feitelijke toestand in zooverre niet beslis
send kan zijn, dat bet enkele feit, dat een 
bestaand pad is weggespit, in den rechtstoe
stand van de desbetreffende strook gronds 
geen verandering vermag te brengen, hoewel 
er plaats blijft voor de opvatting, dat een, 
mede door de nalatigheid van de Overheid, 
verdwenen pad bezwaarlijk op een op te ma
ken !egger kan worden gebracht. 

De a fdeeling heeft daarom gemeend de 
desbetreffende rechtsoverwegingen te moeten 
wijzigen. 

Wat nu de openbaarheid van den bedoel
den weg betreft, is de afdeeling op de gron
den, in bet gewijzigd ontwerp-besluit ver
meld, in verband met het nader uitgebracht 
rapport van den hoofdingenieur van den 
Rijkswaterstaat in het arrondissement Roer
mond, van oordeel, dat deze niet kan worden 
aangenomen. 

De afdeeling ziet daarbij niet voorbij , dat 
het bedoelde weggedeelte op den wegenleg
ger van 1860 voorkwam en dat daartegen, 
voor zoover bekend, nimmer opgekomen is. 
Een en antler levert echter, naar het der af
deeling wil voorkomen, geen voldoende aan
wijzing op, dat aan bet in bet geding zijnde 
weggedeelte de bestemming van openbaren 
weg gegeven is, nu daarbij niet, zooals in het 
geval, waarover Uwer Majesteits besluit van 
19 Nov. 1938 (Staatsblad No. 2591) handel
de, komt, dat het publiek reeds ta! van ja
ren daarop is toegelaten. Uit het medegedeel
de in het nader rapport van den Hoofdinge
nieur valt dit laatste, naar het oordeel der 
afdeeling, immers geenszins af te leiden. 

De Minister meent een argument voor de 
openbaarheid mede te kunnen putten uit de 
omstandigheid, dat de weg No. 87, waarvan 
de openbaarheid voor het overige niet wordt 
betwist, aan den tegenovergestelden kant 
niet meer van een openbaren weg af te be
reiken is. Deze omstandigheid werpt evenwel 
op deze aangelegenheid we! een eigenaardig 
licht. In stede van een argument voor de 
openbaarheid te zijn, zou zij er veeleer op 
wijzen, dat de geheele (doodloopende) weg 
niet voor het openbaar verkeer dient. 

Tegen de openbaarheid pleit bovendien de 
naam ,.Servituutsweg" en de mededeeling 
van den provincialen hoofdingenieur in diens 
ambtsbericht van 29 Juli 1938, No. 9418/13, 
La. S .w. (O.m.), dat op den !egger van 1860 
onder No. 26 een weg voorkomt, genaamd 
.,Veldweg", onder de opmerking, dat deze 
weg slechts een servituutsweg is. 

Wat betreft de overwegingen van het ont
werp-besluit ten aanzien van het beroep van 
M. Rutten, is het bezwaar des Ministers der 
afdeeling niet recht dui -\elijk. 

De afdeeling nam, en hiermede is de Mi
nister het blijkbaar eens, aan, dat het hierbe
doelde weggedeelte openbaar was ingevolge 
art. 4, 1ste lid, onder I, der Wegenwet. Nu 
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is het zeer goed denkbaar, dat dit wegge
deelte mede opbaar is op grond van art. 4, 
1ste lid, onder III, der wet, wanneer namelijk 
een rechthebbende daaraan de bestemming 
van openbaren weg zou hebben gegeven. D at 
zulks hier het geval zou zijn, wordt echter in 
de stukken nergens beweerd , zoodat het der 
afdeeling niet noodig voorkomt, daaraan een 
overweging te wij den, laat staan dienaan
gaande een nader onderzoek te doen instel
len. Zoodanig onderzoek zou alleen zin heb
ben, indien omtrent de openbaarheid van den 
weg nog eenige twijfel bestond, wat hier niet 
het geval is, daar de openbaarheid al reeds 
op grond van het 1ste lid, punt I, is aange
nomen. 

De afdeeling v indt dan ook geen aanleiding 
in de formuleering van de desbetreffende 
overweging een wijziging of aanvulling aan 
te brengen. 

Ten advieze overgaande heeft de afdeeling 
mitsdien de eer Uwer Majesteit in overwe
ging te geven het ontwerp-besluit, zooals het 
thans is gewijzigd, te bekrachtigen ." 

0. dat dezerzijds ook tegen dit nader advies 
bedenkingen bestonden, waarmede de ge
noemde afdeeling wederom in kennis werd 
gesteld en waarop deze ten derden male ad
vies uitbracht, bij welk advies de afdeeling 
een nieuw ontwerp-besluit overlegde, waarin 
slechts ten deele is te gemoet gekomen aan 
de dezerzijdsche bedenkingen en hetwelk 
luidde als volgt: 

,,D e Secretaris- G eneraal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien de beroepen, ingesteld door Th. 
Schoenmakers en M . Rutten, beiden wonen
de te Ottersum, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 25 Februa ri 1938, 
4de afdeeling, La. 1801'3. Z., tot vaststelling 
van den !egger der wegen in de gemeente 
Ottersum; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van II Januari 1939, no. 12, 15 November 
1939, no. 12/ 168, en 12 Maart 1941 , no. 
12 (1939)'30); 

0. dat enz. (zie het ontw.-besluit. Red.) . 
0 . ten aanzien van het beroep van Th. 

Schoenmakers: 
dat onder no. 87 van den onderwerpelijken 

!egger onder den naam S ervituutweg is op
genomen een weg van den Schravelscheweg 
(weg no. 89) af in algemeen noordelijke rich
ting tot aan de Kampschestraat (weg no. 86); 

dat de appellant daartegen bezwaar heeft, 
voor zoover betreft het laatste gedeelte van 
den evenomschreven weg over de hem in 
eigendom toebehoorende perceelen sectie B , 
nos. 3313 en 3314; 

0 . dienaangaande, dat, hoewel blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten van den dienst 
van den Rijkswaterstaat de meergemelde wcg 
op het kadastrale plan over de genoemde 
perceelen niet is doorgetrokken en er inder
daad op deze perceelen ook geen spoor van 
een weg te bekennen valt, niettemin moet 
worden aangenomen, dat hier rechtens van 
een weg dient te worden gesproken, nu, blij
kens de ingewonnen ambtsberichten, vroeger 

over de voormelde perceelen we! degelijk een 
pad aanwezig is geweest, terwijl het enkele 
feit, dat dit pad is weggespit, in den rechts
toestand van de desbetreffende strook gronds 
geen verandering vermag te brengen; 

dat evenwel de openbaarheid van dit weg
gedeelte niet is komen vast te staan; 

dat de openbaarheid van een weg moet 
beoordeeld worden aan de hand van het in 
artikel 4 der Wegenwet bepaalde; 

dat punt II van dit artikel hier buiten be
schouwing kan blijven, aangezien dit wegge
deelte nimmer door het Rijk, een provincie, 
een gemeente of een waterschap is onder
houden; 

dat de openbaarheid er van evenmin kan 
worden aangenomen op grond van punt III, 
aangezien er geen voldoende aanwijzingen 
bestaan, dat aan het bedoelde pad door d en 
rechthebbende de bestemming van openbaren 
weg is gegeven; 

dat ook punt I in deze niet van toepassing 
is, nu een nader op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van B·estuur ingesteld onderzoek niet heeft 
uitgewezen, dat dit weggedeelte na het tijd
stip van dertig jaren v66r het in werking tre
den van de Wegenwet voor een ieder toegan
kelijk is geweest; 

dat de omschrijving van den onder No. 87 
op den ]egger aangeduiden weg mitsdien wij
ziging behoeft; 

0. ten aanzien van het door M. Rutten in
gestelde beroep : 

dat het bezwaar van dezen appellant blij
kens de stukken betreft het gedeelte van weg 
No. 40, dat tangs de zuidoostelijke grens van 
zijn perceel, sectie A, No. 2303, loopt; 

dat op grond van de ingewonnen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat dit 
weggedeelte sinds menschenheugenis , althans 
na het tijdstip van dertig jaren v66r het in 
werking treden (op r Oct. 1932) van de We
genwet, gedurende dertig achtereenvolgende 
jaren voor een ieder toegankelijk is geweest; 

dat, daargelaten de vraag of de openbaar
heid van dit weggedeelte ook op grond van 
art. 4, 1ste lid, der Wegenwet onder III zou 
moeten worden aangenomen, het in ieder ge
val openbaar is ingevolge art. 4, 1ste lid, on
der I ; 

dat de appellant we! is waar heeft ver
klaard, reeds v66r het in werking treden van 
de Wegenwet het op zijn perceel gelegen weg
gedeelte door .bordjes met opschrift ,,Eigen 
weg" te hebben aangeduid, terwij l blijkens 
de stukken thans zich nog een zoodanig ken
teeken bevindt aan een paal van het boven
grondsch electrisch net nabij de wonin g van 
den appellant op het genoemde p erceel, doch 
dat niet is komen vast te staan, dat deze 
bordjes, loopende den termijn van dertig ja
ren v66r het in werking treden van de meer
genoemde wet, gedurende een tijdvak van ten 
minste een jaar ter plaatse aanwezig zijn ge
weest, in welk geval ingevolge het 2de lid 
van art. 4 der wet het in art. 4, 1ste lid, onder 
I , bepaalde uitzondering zou lijden; 

dat het door den appellant aangevoerde 
mitsdien niet tot wijziging van den !egger 
kan leiden; 
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Gezien de Wegenwet ; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

1 °. het beroep van M . Rutten ongegrond 
te verklaren; 

2 °. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Limburg van 25 Februari 1938, 4de afdee
ling, La. 1801/3.Z., den bij dit besluit vast
gestelden !egger in dier voege te wijzigen, 
dat ten aanzien van den weg No. 87 bij de 
vermelding in kolom III van eindpunten en 
rich ting van den weg wordt gelezen: van den 
Schravelscheweg (weg No. 89) af in alge
meen noordelijke richting tot perceel sectie 
B , No. 3314"; 

0. dat het met genoemde afdeeling ge
pleegd overleg mitsdien niet heeft geleid tot 
wijziging van haar advies in den geest als 
dezerzijds bedoeld; 

0. ten aanzien van het beroep van Th. 
Schoenmakers: 

dat onder No. 87 van den onderwerpelijken 
!egger onder den naam Servituutsweg is op
genomen een weg van den Schravelscheweg 
(weg No. 89) af in algemeen noordelijke rich
ting tot aan de Kampschestraat(weg No . 86): 

dat de appellant daartegen bezwaar heeft, 
voor zoover betreft het laatste gedeelte van 
dezen weg over de hem in eigendom toebe
hoorende perceelen sectie B, nos. 33 13 en 
3314; 

0. dienaangaande, dat, hoewel blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten van den dienst 
van den Rijkswaterstaat de meergemelde weg 
op het kadastrale plan over de genoemde 
perceelen niet is doorgetrokken en er inder
daad op deze perceelen geen spoor van eeu 
weg t e bekennen valt, blijkens deze ambts
berichten vroeger over de voormelde per
ceelen we! degelijk een pad aanwezig is ge
weest, terwijl het enkele feit, dat d it pad is 
weggespit en door appellant eigenmachtig is 
afgesloten, in den rechtstoestand van de des
betreffende strook gronds geen verandering 
vermag te brengen; 

dat weg No. 87, onder de benaming ,,Veld
weg", reeds voorkwam op den Staat der 
Buurtwegen en openbare voetpaden der ge
meente Ottersum van 1860 en, voor zoover 
bekend, daartegen door den rechthebbende 
destijds, noch later bezwaar is gemaakt; 

dat de weg, voordat deze(vermoedelrjk om
streeks 1933) werd omgespit, sinds men
schenheugenis voor een ieder toegankelijk is 
geweest; 

dat uit deze omstandigheden de bestem
ming van openbaren weg door den rechtheb
bende mag worden a fgeleid en hier dus het 
in art. 4, eerste lid, onder III, der Wegenwet 
bedoelde geval aanwezig is; 

dat ook verder niet is gebleken, dat de weg 
overeenkomstig art. 7 der Wegenwet of het 
v66r die wet geldend recht heeft opgehouden 
openbaar te zijn; 

dat het door den appellant aangevoerde 

niet tot wijziging van den !egger kan leiden 
en zijn beroep derhalve ongegrond is; 

0 . ten aanzien van het door M. Rutten in
gestelde beroep: 

dat het bezwaar van dezen appellant, blij
kens de stukken, betreft het gedeelte van weg 
No. 40, dat langs de zuidoostelijke grens van 
zijn perceel, sectie A , No. 2303, loopt; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat dit 
weggedeelte sinds menschenheugenis, althans 
na het tijdstip van dertig jaren v66r het in 
werking treden (op 1 Oct. 1932) van de We
genwet, gedurende dertig achtereenvolgende 
jaren voor een ieder toegankelijk is geweest; 

dat, daargelaten de vraag of de openbaar
heid van dit weggedeelte ook op grond van 
art. 4, 1ste lid, der Wegenwet onder III zou 
moeten worden aangenomen, dit weggedeelte 
in ieder geval, ingevolge art. 4, 1ste lid, onder 
I, openbaar is; 

dat de appellant we! is waar heeft ver
klaard reeds v66r het in werking treden van 
de Wegenwet het op zijn perceel gelegen weg
gedeelte door bordjes met opschrift ,,Eigen 
weg" te hebben aangeduid, terwijl, blijkens 
de stukken, thans zich nog een zoodanig ken
teeken bevindt aan een paal van het boven
grondsch electrisch net nabij de woning van 
den appellant op het genoemde perceel, doch 
dat niet is komen vast te staan, dat deze 
bordjes, loopende den termijn van dertig ja
ren v66r het in werking treden van de meer
genoemde wet, gedurende een tijdvak van 
ten minste een jaar ter plaatse aanwezig zijn 
geweest, in welk geval, ingevolge het 2de lid 
van art. 4 der wet, het in art. 4, 1ste lid, 
onder I, bepaalde uitzondering zou lijden ; 

dat het door den appellant aangevoerde 
mitsdien niet tot wijziging van den !egger 
kan leiden; 

Gezien de W egenwet; 
Heeh op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretadssen
Generaal van de Nederlandsche Depa rtemen
ten van Algemeen Bestuur besloten: 

de beroepen van Th. Schoenmakers en M . 
Rutten ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

2z April z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Wet op het begraven art. 16). 

Voor d e toepassing van dit art. moet 
het uitbreiden van een bestaande be
graafplaats met het aanleggen van een 
nieuwe worden gelijkgesteld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door de Kerk
voogdij der Nederduitsch-Hervormde Ge
meente te Lage Zwaluwe tegen de beslissing 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van u 
Dec. 1940, G . No. 269, waarbij het besluit 
van B. en W. der gemeente Hooge- en Lage 
Zwaluwe van 9 Febr. 1940, tot het verleenen 
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van het door de genoemde Kerkvoogdij ge
vraagde verlof tot het uitbreiden der be
staande bij de N ederlandsch Hervormde Kerk 
behoorende bijzondere begraafplaats, is ver
nietigd en het verlof alsnog is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
5 Maart 1941, No. 66); 

0. dat, nadat B. en W. van Hooge en Lage 
Zwaluwe bij hun besluit van 9 Febr. 1940 
aan de Kerkvoogdij der Nederduitsch-Her
vormde Gemeente te Lage Zwaluwe ver!of 
hadden verleend voor het uitbreiden van de 
bestaande, bij de Nederlandsch Hervormde 
Kerk behoorende bijzondere begraafplaats, 
W. G. Robbemond te Lage Zwaluwe daar
tegen bezwaren heeft ingebracht bij Ged. 
Staten van Noord-Brabant; 

dat dit college bij zijn besluit van II Dec. 
1940 met vemietiging van het besluit van 
B. en W. van Hooge- en Lage Zwaluwe van 
9 Febr. 1940 het gevraagde ver!of tot uit
breiding der begraafplaats alsnog heeft ge
weigerd, daarbij overwegende, dat het uit
breiden eener bestaande begraafplaats voor 
de toepassing van art. 16, lid 1 der wet van 
10 April 1869, Staatsblad No. 65 (na te noe
men begrafeniswet) is gelijk te stellen met 
het aanleggen eener begraafplaats; dat de 
uitbreiding, waarvoor verlof wordt gevraagd, 
blijkens de overgelegde situatieteekening zou 
geschieden binnen een afstand van 50 meter 
van de aangesloten bebouwing, behoorende 
tot de bebouwde kom der gemeente Hooge en 
Lage Zwaluwe ; dat mitsdien de voorgeno~en 
uitbreiding der begraafplaats zou plaats vm
den in strijd met het bepaalde in art. 16, 1e 
lid, der begrafeniswet, en het daartoe ge
vraagd verlof uit dien hoofde had moeten 
worden geweigerd; 

dat van deze beslissing de Kerkvoogdij der 
Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Lage 
Zwaluwe in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de voor uitbreiding der bijzondere be
graafplaats bestemde ruimte zeer _ geschi~t 
is gebleken en is gekozen op advtes en m 
overleg met verschillende instantie's; dat de 
inmiddels gereedgekomen uitbreiding drin
gend noodig was, daar op het oude kerkhof 
nog slechts 4 graven gedolven kunnen wor
den, hetgeen vooral in deze tijden fataal zou 
kunnen zijn, omdat tijdige voorziening in be
graafruimte uitgesloten kan worden geacht; 
dat bovendien de kasmiddelen der Kerk, me
de door de pas gemaakte kosten, thans on
voldoende zijn om nieuwe werken te begin
nen; 

O. dat art. 16, eerste lid, der wet van 10 

April 1869 (Staatsblad No. 65) bepaalt, dat 
geen begraafplaats wordt aangelegd dan op 
den afstand van ten minste 50 meter van 
elke bebouwde kom eener gemeente; 

dat voor de toepassing van dit artikel het 
uitbreiden van een bestaande begraafplaats 
met het aanleggen van een nieuwe moet wor
den gelijkgesteld; 

dat, wat het onderwerpelijke geval betreft, 
met Ged. Staten moet worden geoordeeld, dat 
de uitbreiding zou geschieden op een afstand 
van minder dan 50 meter van de bebouwde 

kom der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, 
hetgeen door de appellante ook niet wordt 
ontkend; 

dat derhalve de beslissing van Ged. Staten 
dient te worden gehandhaafd; 

dat de appellante weliswaar betoogt, dat 
de bedoelde uitbreiding van de bestaande be
graafplaats zeer gewenscht is, <loch dat een 
en antler, nu eenmaal de wet deze uitbreiding 
niet toelaat, als niet ter zake dienende moet 
worden aangemerkt; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats
blad No. 65); 

Heeft op grond van par. 1 der Verordening 
No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Neder!andsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

21 April 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 22 aan
hef en sub a.) 

Uit het bewezen verklaarde volgt nog 
niet, dat de gevaarlijke positie, waarin 
de wielrijder is geraakt, zou zijn teweeg
gebracht door een verkeersfout van req. , 
immers daarin komt niet voldoende tot 
uitdrukking dat req. met de door den 
wielrijder begonnen richtingsverande
ring nog rekening had kunnen en dus ook 
moeten houden, hetgeen niet reeds volgt 
uit de enkele omstandigheid, dat de 
wielrijder ten teeken dat hij naar links 
van ric;hting wilde veranderen zijn lin
kerhand naar links uitgestoken hield. 

(Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt) . 

Op het beroep van A . A . J . L., bedrijfslei
der, wonende te Amsterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Rb. 
te Amsterdam van 10 Dec. 1940, waarbij in 
hooger beroep, met vemietiging van een op 
7 Juni 1940 door het Kantongerecht te Am
sterdam gewezen mondeling vonnis, requi
rant ter zake van: ,,als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede rijden over een weg 
op zoodanige wijze, dat de veiligheid van het 
verkeer wordt in gevaar gebracht", met aan
haling van de artt. 22, aanhef en onder a, en 
29, lid 2 der Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
tien gulden en vijf dagen vervangende hech
tenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

D e Arr.-Rechtb. te Amsterdam vemietig
de bij vonnis van 10 Dec. 1940 in hooger be
roep het vonnis op 7 Juni 1940 door den Kan
tonrechter aldaar gewezen, omdat zij zich 
met de daarin opgenomen bouw van het be
wijs niet kon vereenigen. Bij haar vonnis ver
klaarde de Rechtb. vervolgens ten laste van 
requirant bewezen , dat hij te Amsterdam op 
of omstreeks 20 Maart 1940 des voormiddags 
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omstreeks g uur als bestuurder van een vier
wielig motorrijtuig daarmede op den open
baren weg de Kinkerstraat een voor hem uit 
rijdende wielrijder, die ten teeken dat hij 
naar links van richting wilde veranderen zijn 
linkerhand ongeveer horizontaal naar links 
uitgestoken hield juist toen die wielrijder zijn 
bocht naar links ging maken aan diens lin
kerzijde is voorbij althans terzijde is gereden 
tengevolge waarvan hij, verdachte, tegen 
dien wielrijder aanreed. 

De Rechtbank gaf hieraan de benaming : 
,,als bestuurder van een motorrijtuig daar
mede rijden over een weg op zoodanige wijze, 
dat de veiligheid van het verkeer wordt in 
gevaar gebracht", en met aanhaling der artt. 
22 aanhef en onder a en 29 tweede lid van de 
Motor- en Rijwielwet en artt. 23 en 91 Sr., 
veroordeelde zij requirant tot een geldboete 
van f 10, met bepaling van den duur der ver
vangende hechtenis op vijf dagen. 

Requirant stelde beroep tot cassatie in en 
draagt in een tijdig ingediende schriftuur als 
middel voor, dat de als wettig en overtui
gend aangenomen bewijzen, waarop het von
nis steunt, niet tot zijn veroordeeling had
den mogen leiden. 

Het bewijs in deze zaak berust blijkens het 
vonnis op de verklaringen van 

getuige Blaauw iekel: 
dat hij op 20 Maart 1940 des voormiddags 

om negen uur per rijwiel reed in de Kinker
straat te Amsterdam in de richting van de 
Bilderdijkstraat, komende uit de richting 
Ten Katestraat, dat hij, daar hij voornemens 
was links af te slaan naar de Bilderdijkkade, 
zijn linkerarm ongeveer horizontaal heeft 
uitgestoken, toen hij de kruising Bilderdijk
kade-Kinkerstraat op ongeveer twintig me
ter was genaderd; 

dat hij zijn arm goed zichtbaar uitstak; 
dat hij, toen hij de bocht naar links maak

te, werd aangereden door een ter linkerzijde 
van hem rij dende hem inhalende auto ; 

getuige Munnik : 
dat hij op 20 Maart 1940 's ochtends om 

9 uur per rijwiel reed over den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg de Kinker
straat, gaande in de richting van de Bilder
dijkstraat te Amsterdam; 

dat hij toen reed achter de aldaar rijdende 
getuige Blaauwiekel; 

dat hij gezien heeft, dat genoemde Blaau
wiekel, toen hij, Blaauwiekel, de kruising 
Kinkerstraat- Bilderdijkkade naderde, zijn 
linkerarm goed zichtbaar naar links uitstak 
ten teeken, dat hij naar links van richting 
wilde veranderen en deze arm uitgestoken 
hield toen hij de bocht naar links maakte in 
de richting van de Bilderdijkkade ; 

dat genoemde Blaauwiekel in die bocht 
aangereden werd door een hem inhalende 
auto; 

verdachte: 
dat hij op 20 Maart 1940 als bestuurder 

van een vierwielig motorrijtuig daarmede 
's ochtends omstreeks 9 uur reed in de Kin
kerstraat t e Amsterdam in de richting van 
de Bilderdijkstraat; 

dat hij toen de aldaar rijdende getuige 

Blaauwiekel welke naar links reed, heeft aan
gereden. 

Ik ben van oordeel, dat de Rechtb. uit bo
venstaande bewijsmiddelen het bewijs van 
het telastegelegde heeft kunnen afleiden, en 
nu dit het geval is de H. R. niet in een nade
re beschouwing zal kunnen treden omtrent de 
beoordeeling dier feiten, zooals requirant wil. 

Requirant toch zegt in zijn toelichting tot 
de stelling van zijn middel : 

,,Door getuigen is immers het volgende 
verklaard: 

Aangeredene : dat hij , voornemens zijnde 
bij een kruising links af te slaan, zijn arm 
ongeveer horizontaal goed zichtbaar heeft 
uitgestoken, toen hij de kruising op ongeveer 
20 meter was genaderd. 

Aanrijder: dat hij den aangeredene heeft 
aangereden. 

Getuige: dat aangeredene de kruising na
derend zijn linkerarm goed zichtbaar naar 
links uitstak en dezen arm uitgestoke::1 hield 
toen hij de bocht naar links maakte. 

Het veroordeelend vonnis is dus gebaseerd 
op deze eene overweging: dat de aangeredene 
zijn arm heeft uitgestoken. Dit enkele feit is 
naar requirant's oordeel totaal onvoldoende 
om daarop een beslissing als de onderhavige 
te doen steunen, n.1 . ,,dat de verdachte heeft 
gereden op zoodanige wijze . . .... enz.", daar 
immers geen verband is aangetoond tusschen 
hetgeen getuigen hebben verklaard en het 
in de dagvaarding gestelde, het bestaan van 
welk verband ook blijkens de op dit punt 
verschenen jurisprudentie toch een vereisch
te is ." 

Hiermede geeft hij we! een uittreksel uit 
de bewijsmiddelen, doch een onvolledige, 
waarmede reeds zijn slotsom, dat het vonnis 
op deze eene overweging berust, ,,dat de aan
geredene zijn arm heeft uitgestoken", onjuist 
moet worden geacht. Uit die bewijsmiddelcn 
toch blijkt dat de aangeredene zijn linkerarm 
ongeveer horizontaal goed zichtbaar heeft 
uitgestoken, toen hij de kruising op ongeveer 
twintig meter was genaderd, - daarop de 
bocht naar links makend werd hij aangere
den. 

Nu is het volkomen juist, dat volgens art. 
4 sub b van het Motor- en Rijwielreglement 
de bestuurder van een motorrijtuig, rijwiel 
of een antler rij- of voertuig ingeval hij voor
nemens is van richting te v eranderen ver
plicht is van dat voornemen tijdig te doen 
blijken, en lid 4 nog uitdrukkelijk zegt, dat 
het doen blijken van het voornemen om van 
richting te veranderen, den bestuurder geen 
aanspraak geeft op voorrang, doch dit vierde 
lid wil m. i. slechts doen uitkomen, dat ieder 
bestuurder zich maar niet, wanneer het hem 
goeddunkt het recht van voorrang kan ver
schaffen. H et voorrangsrecht toch is door af
zonderlijke bepalingen geregeld. Bij requi
rants opvatting van art. 4 lid 1 sub b Motor
en Rijwielreglement zou deze bepaling waar
deloos worden. Immers zou dan een bestuur
der die van richting wilde veranderen, daar
voor geen teekens meer behoeven te geven, 
maar rustig moeten afwachten, tot het achter 
hem komend verkeer stil stond of opgehou-
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den was, alvorens hij van richting kon ver
anderen. 

Het beroep dat requirant in zijn toelich
ting doet op art. 24 lid 4 van het Wegenver
keersreglement, heeft hij ook bij de Rb. ge
daan, die het naar mijn meening terecht 
weerlegde met de overweging, dat verdachte 
zich beroepen heeft op het bepaalde in art. 
24 sub 4 van het W egenverkeersreglement 
d.d. 13 Sept. 1938 n.1. dat getuige Blaauwie
kel verplicht zou zijn geweest alvorens den 
openbaren rijweg naar links over te steken 
voor hem verdachte den doorgang vrij te la
ten door langzaam te gaan rijden of door stil 
te houden, doch dat de Rechtb. dit verweer 
verwerpt, omdat bedoeld Wegenverkeersre
glement nog niet in werking is getreden en 
daar gebleken is dat getuige Blaauwiekel de 
hem opgelegde verplichting bedoeld in art. 
4 sub b van het Motor- en Rijwielreglement 
is nagekomen. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, waarvan de inhoud zakelijk hier
op neerkomt, dat niet requirant doch de wiel
rijder zich aan een verkeersovertreding zou 
hebben schuldig gemaakt; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij enz. (zie Conclusie); 

0. ambtshalve: 
dat art. 22 aanhef en sub a van de Motor

en Rijwielwet, voorzooveel hier van belang, 
verbiedt het rijden op zoodanige wijze, dat 
de veiligheid van het verkeer wordt in ge
vaar gebracht, derhalve is gericht tegen ge
dragingen bij de deelneming aan het ver
keer, door welke gevaar voor dat verkeer 
wordt veroorzaakt; 

dat uit het bewezen verklaarde nog niet 
volgt, dat de gevaarlijke positie, waarin de 
wielrijder is geraakt, zou zijn teweeggebracht 
door een verkeersfout van requirant, immers 
daarin niet voldoende tot uitdrukking komt 
dat requirant met de door den wielrijder be
gonnen richtingsverandering nog rekening 
had kunnen en dus ook moeten houden, het
geen niet reeds volgt uit de enkele omstan
digheid, dat de wielrijder ten teeken dat hij 
naar links van richting wilde veranderen zijn 
linkerhand naar links uitgestoken hield ; 

dat derhalve het bewezenverklaarde niet 
oplevert de bovengenoemde overtreding, ter
wijl het evenmin valt onder eenige andere 
strafbepaling; 

Vemietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzooveel het bewezenverklaarde is 
gequalificeerd als boven vermeld en deswege 
straf is opgelegd; 

en rechtdoende volgens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Ontslaat requirant van alle rechtsvervol-
ging. 

(N. J.) 

22 April 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248.) 

Nu het gemeentebestuur slechts ten
einde een betere verzorging van de werk
loozen te verkrijgen, een subsidie wil 
verleenen aan het E. K. werk, onder 
voorwaarde, dat deze instelling, welke 
zich vooral op de moreele verzorging der 
werkloozen toelegt, een catechiste onder 
de werkloozen zou doen arbeiden, en 
derhalve, a l moge het E. K. werk een 
R .-Katholieke instelling zijn, geenszins 
een godsdienstige bearbeiding van de 
werkloozen wordt beoogd, zijn Ged. Sta
ten ten onrechte van oordeel, dat het ge
meentebestuur in casu het terrein, waar
op de Overheid dient op te treden, over
schreden zou hebben, te minder waar 
het een gemeente betreft, welker bevol
king voor q8 % R.-Katholiek is. 

Echter kan de onderhavige uitgave 
niet worden toegelaten, nu de financieele 
toestand der gemeente van dien aard is, 
dat elke niet noodzakelijke uitgave dient 
te worden vermeden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Hulst tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 26 Januari 
1940, No. 185, 1ste afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 30 Juni 1939, tot wijziging van de be
grooting dier gemeente voor het dienstjaar 
1938; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
15 Januari 1941, No. 9); 

0. dat Ged. Staten bij hun evenvermeld 
besluit hebben overwogen, dat bij besluit van 
den raad der gemeente Hulst van 30 Juni 
1939 onder volgnummer 71b een nieuwe post 
aan de begrooting is toegevoegd, wegens 
,,subsidie voor de sociale verzorging ten be
hoeve van werkloozen", ten bedrage van f 50; 
dat zulks betreft een subsidie van f 600 per 
jaar ingaande 1 Dec. 1938, waarvoor vanwe
ge het E. K. werk te Breda van B. en W. van 
12 Dec. 1938 het initiatief tot het doen ver
richten van <lit werk uitgaat van en de kos
ten daarvan worden gedragen door de ge
meente; dat de taak van de Catechiste blij
kens het gemelde voorstel niet slechts zal be
staan in pogingen om stoffelijken nood te le
nigen, maar dat zij ook op geestelijk gebied 
naar contact zal hebben te streven met de
genen, te wier behoeve de zoogenaamde so
ci'.'-_le verzorging zal worden ingesteld, terwijl. 
bhJkens het meergemelde voorstel, deze taak 
alleen kan worden toevertrouwd aan een 
vrouw, ,,die het !even kent, en, geschoold en 
aangepast, zich zelf niet wetende door haar 
religieuse geloften, zich aan het heil der men
schen heeft gewijd"; dat deze sociale zorg 
zich tevens uitstrekt over de werkloozen; dat 
de financieele toestand van de gemeente 
Hulst van dien aard is, dat elke niet-nood
zakelijke uitgaaf moet worden nagelaten, 
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terwijl, hoewel de overige belastingen reeds 
tot het wettelijk of feitelijk maximum zijn 
opgevoerd, slechts een sluitende begrooting 
voor ,940 kan warden verkregen door invoe
ring van een buitensporig hooge straatbelas
ting; dat de gemeente, door de sociale ver
zorging uit te strekken tot geestelijk terrein 
en dit te doen verrichten door een religieuse, 
het terrein, waarop de overheid dient op te 
treden, overschrijdt; dat, daar de Regeering 
de regeling der werkloozenzorg feitelijk aan 
zich heeft getrokken, de gemeente zich op 
di t terrein niet geheel zelfstandig dient te 
bewegen; dat, nog daargelaten de voren
staande bezwaren, het verleenen van het on
derhavige subsidie niet in overeenstemming 
is met den zeer precairen toestand van de fi
nancien der gemeente; 

dat de gemeenteraad van Hulst in beroep 
in hoofdzaak aanvoert, dat uit het voorstel 
van B. en W. aan den raad van I2 Dec. ,938 
blijkt, dat niets anders werd voorgesteld en 
besloten dan: een subsidie te verleenen aan 
het E . K. werk, onder voorwaarde, dat zich 
te Hulst een catechiste zou komen vestigen, 
die - zooals dat ook elders reeds geschiedde 
- zich zou wijden aan hetgeen men de soci
ale verzorging noemt; dat hiervoor iemand 
aangewezen zou warden door het E . K. werk, 
die daarvoor geschikt was en reeds dit werk 
had verricht en dus bevoegd kan genoemd 
warden; dat deze catechiste, de sociale ver
zorgster, haar werk volkomen naar eigen in
zicht en goeddunken doet ; dat de eenige band 
tusschen haar en de gemeente is, dat zij in
lichtingen vraagt, die gegeven warden; dat 
haar aanwijzingen verstrekt warden en dat 
zij hare bevindingen in de gezinnen aan de 
gemeente kenbaar maakt, voor zoover de ge
meente in beweging gezet dient te warden 
om te helpen; dat de kosten van het levens
onderhoud van een catechiste, die in com
muniteit leeft, konden geschat warden op 
f 600 per jaar en het daarom is, dat de ge
meente meende, dat bedrag als subsidie aan 
het E . K. werk te moeten toekennen; dat het 
voorstel en initiatief tot dit alles ten slotte 
van het E . K. werk is uitgegaan en door B. 
en W . overgenomen; dat er dus geen enkel 
dienstverband is en er geen enkele opdracht 
is; d at uit het bovenstaande duidelijk is, dat 
er geen opdracht is, zoodat het eveneens dui
delijk zal zijn, dat er dus ook geen taak is 
van de catechiste, dat wil zeggen een op
dracht, welke ,,niet slechts zal bestaan in 
pogingen om stoffelijken nood te lenigen, 
maar dat zij ook op geestelijk gebied naar 
contact zal hebben te streven met degenen , 
te wier behoeve de zoogenaamde sociale ver
zorging zal warden ingesteld", zooals in de 
vierde overweging van het besluit van Ged. 
Staten wordt naar voren gebracht; dat im
mers ,,blijkens gemeld voorstel", behalve dat 
er geen opdracht aanwezig is, slechts dit ge
constateerd wordt, dat er geen contact op 
geestelijk gebied zal zijn of komen, en dat 
als vanzelf ook een geestelijk verzorgingsge
bied ontstaat; dat er dus heelemaal geen 
geestelijke verzorging wordt beoogd ; dat deze 
alleen door de zorg voor het stoffelijke ont-

staan kiin; dat zij dus niet als doe! wordt ge
steld, ook niet opgedrongen, maar zij naar 
alle waarschijnlijkheid op een gegeven oogen
blik n iet kan warden vermeden; dat er alle 
reden is te vermoeden, dat Ged. Staten in 
deze geestelijke zorg, indien al waar mocht 
zijn, dat de gemeente die beoefent, gods
dienstige zorg zien; dat door G ed. Staten het 
woord ,,religieuse" wordt gebruikt om aan 
te wijzen, wie de sociale verzorging v erricht; 
dat dit heelemaal geen bezwaar is, indien 
daardoor slechts wordt aangeduid, dat het 
werk geschiedt door een vrouw, die religieuse 
geloften heeft afgelegd, maar we!, indien men 
daarmede zou willen suggereeren, of dat hier 
van godsdienstige zorg sprake is, of dat de
gene, die de sociale v erzorging doet, een echte 
kloosterzuster is, en daarom niet geschikt is 
voor het voorgewende werk; dat de gods
dienstige zorg voor de gemeente geen enke
len zin zou hebben, daar voor dat doe! ande
ren geroepen en aanwezig zijn, namelijk de 
priesters, terwijl nog minder aan proselieten
makerij behoeft gedacht te warden bij een 
bevolking van 98 % Roomsch- Katholieken 
en waar bijvoorbeeld onder het maximum 
aantal van I 70 werkloozen twee gezinnen 
zijn, van dezelfde familie, die andersdenkend 
zijn; dat de catechisten van het E . K . werk 
van Monseigneur Frencken, te Breda, heele
maal geen kloosterzusters zijn, die in een 
eigen en eigenaardig ordeskleed zooveel mo
gelijk buiten de wereld !even; dat zij met 
dezen dit slechts gemeen hebben, dat zij reli
gieuse geloften hebben afgelegd; dat zij zich 
echter verder juist onder menschen bewegen 
en in het bijzonder werk maken van het 
stoffelijk en geestelijk welzijn, van de fa 
brieksmeisjes; dat zij daardoor de toestanden 
in de fabrieken, waar de meisjes werken en 
in de gezinnen, vanwaar de meisjes komen, 
op zeer bijzondere wijze k ennen; dat ieder
een weet, dat het hier vooral aankomt op de 
moreele zorg, om nu eens een antler gebied 
van geestelijke verzorging te noemen ; dat, 
wanneer Ged. Staten dus spreken van gods
dienstige zorg, daarvoor geen enkele reden 
is; dat het geen n ader betoog behoeft, dat 
er nog andere geestelijke belangen zijn dan 
enkel de godsdienstige en dat bij geestelijke 
herbewapening heelemaal niet alleen aan 
godsdienstige herbewapening behoeft ge
dacht te warden; dat, daar voorts de ge
meente zelf heelemaal geen sociale verzor
ging ter hand neemt en alleen maar aanwij
zingen en gegevens van de sociale verzorg
ster, die deze vrijwillig ter beschikking stelt, 
in de behoeften gaat voorzien op de gewone 
wettelijke wijze, zooals zij dat altijd zou doen, 
als zij maar weet, waar e n hoe en hoelang, 
er toch geen sprake van kan zijn, dat de ge
meente als overheid een terrein overschrijdt, 
waarop zij dient te treden; dat, wat voorts 
de tweede overweging van Ged. Staten be
treft, ,,dat, daar de Regeering de regeling 
der werkloozenzorg feitelijk aan zich heeft 
getrokken, de gemeente zich op dit terrein 
niet geheel zelfstandig client te bewegen", 
moet warden opgemerkt, dat de Regeering, 
of liever het Rijk, wel bijspringt, om tege-
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moet te komen in de zware lasten, ook richt
lijnen geeft voor materieele en geestelijke 
zorg van de werkloozen, maar daarom de 
gemeente tot niets op dit gebied kan en wil 
verplichten; dat, wordt eenmaal vrijwillig 
subsidie van het Rijk aanvaard, of daarop 
aanspraak gemaakt, het Rijk daaraan voor
waarden verbindt, die zich echter voor de 
zorg alleen beperken tot de financieele ge
volgen; dat de gemeente dus de zorg vol
komen in eigen hand behoudt; dat de auto
nomie der gemeente op dit stuk niet is prijs
gegeven, al wordt zij bij de uitvoering aan 
banden gelegd en administratief geregeld, 
voorzoover het Rijk zijn hulp wil bepalen en 
regelen; dat, wat betreft den door Ged. Sta
ten te berde gebrachten toestand van de 
financien der gemeente Hulst, zijns inziens 
op grond daarvan geen emstig bezwaar kan 
worden ingebracht, wanneer het gaat om een 
uitgaaf toe te staan op den dienst 1938, groot 
f 50 ; dat enkel de uitgaafpost van f 50 op de 
begrooting 1938 dient beoordeeld te worden, 
daar immers voor niets anders de goedkeu
ring van Ged. Staten noodig of gevraagd was; 
dat daarom het college op dezen financieelen 
grond de goedkeuring op dit besluit niet kan 
onthouden; dat echter, indien zelfs het jaar
subsidie tot een bedrag van f 600 zou be
oordeeld moeten worden, ook dan de vraag 
rijst, of we! gezegd kan worden, dat dit de 
draagkracht van de gemeente - gezien den 
financieelen toestand - te boven gaat; dat 
het antwoord op deze vraag ontkennend moet 
luiden; dat zeker in 1938 en 1939 een derge
lijke uitgaaf goed mogelijk was en Ged. Sta
ten toch den toestand van dat oogenblik had
den te beoordeelen en niet van Januari 1940, 
toen m en eerst w ist, dat ,,slechts een slui
tende begrooting 1940 kan worden verkregen 
door invoering van een buitensporig hooge 
straatbelasting" (zie de zesde overweging 
van het besluit van Ged. Staten van 26 Jan. 
1940); dat ook dan nog die financieele toe
stand een zeer zwak argument is, omdat een 
bedrag van f 600 toch op de een of andere 
wijze op een begrooting, als die van de ge
meente Hulst, moet kunnen gevonden wor
den; dat de financieele toestand van de ge
meente ontegenzeggelijk zorgwekkend is, om
dat de financieele verhouding tusschen Rijk 
en gemeenten voor de gemeente Hulst een 
groot nadeel beteekent, omdat de gemeente 
groote kosten heeft voor onderwijs en voor 
armen- en werkloozenzorg, voor welke laatste 
zorg geen of bijna geen Rijkssubsidie wordt 
ontvangen en omdat de gemeente zit met 
een in de gegeven omstandigheden niet ren
dabel te maken gasbedrijf; dat de opcenten 
op de gemeentefondsbelasting van meet af 
aan op 75 stonden en die op de personeele 
belasting op 200; dat deze belastingen met 
een matige belasting op markt- en staangel
d en, een vermakelijkheids- en een honden
belasting, met verder de inkomsten uit pre
cario's en enkele andere gewone en niet 
hooge retributies de uitgaven moeten dek
ken ; dat nu voor 1940 tot een wegbelasting 
is besloten van 8 % op de kadastrale huur
waarde van de perceelen, inderdaad om de 

begrooting sluitend te maken; dat de ge
meente daarmede, ofschoon met weinig soor
ten belastingen, is gekomen aan het einde 
van haar belastingscapaciteit; dat echter 
elke uitgaaf toch niet kan afstuiten enkel en 
alleen op financieele bezwaren, zeker niet 
dezulke, die in het belang van een dragelijk 
bestaan van de ingezctenen noodig worden 
geacht; dat toch de ontdekking van en voor
ziening in de allereerste levensbehoeften van 
degenen, die verborgen gebrek lijden, in de
zen tijd even primair voor de gemeente is als 
de werkloozenzorg ; d at, terwijl het hier gaat 
om de primaire stoffelijke belangen, dit even 
zwaar of nog zwaarder weegt voor de geeste
lijke, bijvoorbeeld moreele belangen, die 66k 
op het spel staan; dat het overigens niet 
alleen schromelijk overdreven is om tegen 
een uitgaaf van f 600 per jaar voor dat doe] 
- laat staan tegen de f 50 die in het geding 
zijn - onoverkomelijke bezwaren te hebben, 
wanneer men bedenkt, dat dit subsidie mo
gelijk maakt, dat de gemeente de waarheid 
leert kennen, waar zij anders niet achter 
komt, betreffende de gezinnen in nood, dat 
de behoeftigen door raad en daad op de voor 
hen meest geeigende wijze wordcn bijgestaan. 
dat voorlichting wordt gegeven, opdat alien 
op de voor hen meest voordeelige wijze pro
fiteeren van alles, wat aan sociale voorzie
ningen bestaat, dat bijvoorbeeld steungelden 
zoo effectief mogelijk worden besteed, dat 
het meest geschikte onderwijs wordt genoten 
om van de kinderen bruikbare menschen te 
maken enz., terwijl daarbij iedereen vrij is te 
spreken over wat hij wil en te vragen, te doen 
en te laten, wat hij wil; dat door die nieuwe 
gegevens toch van den eenen kant voor de 
gemeente nieuwe of hoogere kosten van on
derstand of sociale zorg zullen ontstaan, maar 
van den anderen kant voor nu of later groote 
kosten zullen worden gespaard, met daarbij 
het voordeel van een wel-verzorgde en te
vreden bevolking; 

0 . dat Ged. Staten van Zeeland t en on
rechte van oordeel zijn, dat het gemeente
bestuur van Hulst in het onderwerpelijke ge
val het terrein, waarop de Overheid dient op 
te treden, overschreden zou hebben; 

dat het gemeenteb estuur toch slechts, ten 
einde een betere verzorging van de werk
loozen te verkrijgen, een subsidie wil ver
leenen aan het E.K.werk, onder voorwaarde, 
dat deze instelling, welke zich vooral op de 
moreele verzorging der werkloozen toelegt, 
te Hulst een catechiste onder de werkloozen 
zou doen arbeiden; 

dat hier derhalve, al moge het E.K.werk 
een Roomsch-Katholieke instelling zijn, 
geenszins een godsdienstige bearbeiding van 
de werkloozen in de gemeente Hulst, zooals 
Ged. Staten blijkbaar meenen, wordt beoogd; 

dat er te minder bezwaar bestaat om voor 
het hierbedoelde werk onder de werkloozen 
te Hulst van de diensten van het E .K.werk 
gebruik te maken, nu het hier een gemeente 
betreft, welker bevolking voor98% R oomsch
Katholiek is, terwijl van de 1 70 werkloozen 
slechts twee gezinnen andersdenkend zijn; 

0. dat, al moge er derhalve uit dezen hoof-
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de tegen de onderwerpelijke uitgave geen 
bezwaar bestaan, zij niettemin niet kan wor
den toegelaten in verband met den finan
cieelen toestand der gemeente H ulst; 

dat deze namelijk van <lien aard is, dat 
elke niet noodzakelijke uitgave dient te wor
den vermeden, terwijl, hoe nuttig de onder
havige door het gemeentebestuur beoogde 
werkloozenverzorging ook moge zijn, deze 
toch niet als beslist noodzakelijk is te be
schouwen; 

dat het gemeentebestuur in beroep neg 
we! aanvoert, dat in 1938 en 1939 een uit
gave, als hierbedoeld, zeer geed mogelijk was 
en zij niet mag worden beoordeeld naar den 
toestand van Januari 1940, <loch dat dit niet 
opgaat; 

dat toch blijkens een te dezer zake uitge
bracht ambtsbericht van Ged. Staten de 
financieele toestand der gemeente Hulst ook 
in de jaren 1938 en 1939 reeds dermate on
gunstig was, dat de gewone dienst over die 
jaren een nadeelig slot opleverde van onder
scheidenlijk f 5582.47 en f 13562.74; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
meet worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

24 April r94r . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Waterstaat. (Wegen 
wet art. 17.) 
. Onder ,,wegen", in art. 1 7 bedoeld, 
moeten mede de in de wegen aanwezige 
kunstwerken als duikers en sluizen wor
den gerekend. Mitsdien rust op het wa
terschap ook ten aanzien van zoodanige 
kunstwerken , die het onderhoudt, de 
zorg voor het in goeden staat verkeeren 
daarvan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Hoofdingenieur-Directeur van . den Rijks
waterstaat in de directie Zuid-Holland tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 16 Januari 1940, G. S. n°. 356, waar
bij de !egger van de gemeente Goedereede 
gewijzigd werd vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
6 November 1940, n°. 581 en 2 April 1941, 
n°. 581 en 582 (1940) /34); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 16 J anuari 1940, G . S. n°. 
356, gewijzigd hebben vastgesteld den door 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Goedereede opgemaakten !egger van de 
wegen, gelegen buiten de door Ged. Staten 
van Zuid-Holland bij besluit van 10/25 Juli 
1934, B. n°. 5184 (1° afdeeling). G. S. n°. 363, 
ingevolge artikel 27, tweede lid, van de 

L . 1941 

Wegenwet vastgestelde bebouwde kom(men), 
van de wegen, bedoeld in artikel 28 van de 
Wegenwet, welke deels binnen, deels buiten 
die bebouwde kom(men) zijn gelegen, als
mede van de toegangswegen naar stations, 
als bedoeld bij artikel 70 van de Spoorweg
wet; 

dat hiertegen de Hoofdingenieur-Directeur 
van den R ijkswaterstaat in de directie Zuid
Holland in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat in den door burgemeester en wethouders 
van Goede1 eede opgemaakten ontwerp
legger een gemetselde sluis, gelegen in den 
bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnden 
Spuidijk, in het ontwerp aangeduid als weg 
n°. 1 is opgenomen in kolom VI, ender a, 
waarvan het geheele onderhoud blijkens de 
aanduidingen in de kolommen VII en VIII 
bij het aldaar genoemde waterschap berust , 
<loch ten aanzien van welke sluis kolom X 
oningevuld is gelaten, zoodat niet, naar zijn 
gevoelen ten onrechte, het onderhouds
plichtige waterschap in kolom X is aange
wezen a ls het gezag, dat volgens artikel 17 
van de Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg 
in goeden staat verkeert; dat voorts ir het 
vorenbedoelde ootwerp een drietal gemetsel
cle duikers, gelegen in den b ij het Rijk in 
beheer en onderhoud zijnden Noord-Haven
dijk, in het onderwerp aangeduid als weg 
n°. 13, is opgenomen in kolom VI, ender a, 
I> en c, waarvan het geheele onderhoud blij
kens de aanduidingen in de· kolommen VII 
en VI II bij de aldaar genoemde waterschap
pen berust en ten aanzien van welke duikers, 
naar zijn gevoelen terecht, ir1 kolom X de
zelfde waterschappen zijn aangewezen a ls 
het gezag, dat volgens artikel 17 van de 
Wegenwet heeft te zorgen, dat de weg in 
goeden staat verkeert; dat de ontwerp-legger 
door Gea. Staten van Zuid-Holland ongewij
zigd wordt behouden op het punt van het 
oningevuld laten van kolom X ten aanzien 
van de in den Spuidijk gelegen gemetselde 
sluis en dat de door dat college aangebrachte 
wijziging bestaat in het schrappen van de in 
kolom X vermelde namen van de onderhouds
plichtige waterschappen van de in den 
Noord-Havendijk ge!egen duikers, zoodat 
deze waterschappen voor geen der genoemde 
kunstwerken zijn aangewezen als het gezag, 
dat volgens artikel 17 van de Wegenwet heeft 
te zorgen, dat de weg in goeden staat ver
keert; dat in de toelichting tot deze wijziging 
door Ged. Staten het volgende wordt ver
meld: ,,Ged . Staten geven als hun opvatting 
te kennen, dat ten aanzien van een duiker of 
sluis als gezag, dat voor den goeden staat 
van zoodanig kunstwerk heeft te zorgen, 
hetzelfde gezag is aan te merken, hetwelk 
heeft te waken voor den goeden staat van 
den weg of het weggedeelte waarin de duiker 
of de sluis ligt. Vastlegging van den onder
houdsplicht van duikers en dergelijke in 
den !egger heeft namelijk uitsluitend ten 
doe! een waarborg te scheppen voor een 
behoorlijk onderhoud van den weg, waarop, 
gelijk hierboven reeds opgemerkt, de toe
stand van een duiker of sluis van invloed 
is. De verplichting tot het onderhoud van 
duikers en dergelijke betreft, voor zooveel 
de toepassing der Wegenwet aangaat, niet 
die kunstwerken als zoodanig en reikt dan 

8 
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ook niet verder dan een onderhoud in die 
mate, dat het verkeer over den weg door de 
aanwezigheid van den duiker en dergelijke 
niet wordt of dreigt te worden geschaad. 
Deze verplichting moet daarom worden ge
acht te bestaan jegens het gezag, dat voor 
den goeden staat van den weg heeft te wa
ken. Diensvolgens moet kolom X van den 
!egger ten aanzien van een duiker of sluis op 
gelijke wijze worden ingevuld (of eventueel 
oningevuld gelaten, indien het niet betreft 
een gezag, als bedoeld in de artikelen 16 en 
17 der Wegenwet), als met betrekking tot 
den weg of het weggedeelte, waarin het kunst
werk gelegen is, onverschillig wie volgens 
kolom VII onderhoudsplichtige daarvan is"; 
dat hij, Hoofdingenieur-Directeur, in het 
Rijkswaterstaatsbelang bij zijn aan Ged. 
Staten van Zuid-Holland gerichten brief 
van 27 November 1939, n°. 8415 Z. H., be
zwaar heeft ingediend tegen het behoud van 
den ontwerp-legger op het punt van het on
ingevuld laten van kolom X ten aanzien van 
de in den Spuidijk ge!egen sluis en tegen 
de bovenomschreven wijziging van den 
ontwerp-legger; dat Ged. Staten hun stand
punt in een overeenkomstig geval, betreffen
den den !egger der wegen in de gemeente 
Strijen, nader hebben toegelicht; dat naar 
zijnerzijdsch gevoelen hiertegen het volgende 
ware in t e brengen: dat in gevallen, als be
doeld in den brief van Ged. Staten van 19 
December 1939, B. n°. II375 (1• afdeeling) 
G. S. n°. 566, waarin het waterschap de on
derhoudsplichtige is van een duiker of sluis 
in een weg, die overigens bij het Rijk in 
beheer en onderhoud is, en het onderhouden 
van duiker of sluis niet voortvloeit uit een 
door het Rijk verleende vergunning, moet 
worden aangenomen, dat ook op het water
schap een dee! van den onderhoudsplicht van 
den weg rust, namelijk van den duiker of 
sluis, zijnde een onderdeel van den weg; dat 
het gezag, dat heeft te zorgen voor het onder
houd van den duiker of sluis, dan het water
schap is; dat het Rijk zoodanige zorg niet 
kan hebben; dat immers het Rijk in zijn hoe
danigheid van wegbeheerder den onder
houdsplichtige niet tot nakoming van de 
verplichting tot onderhoud kan dwingen; 
dat door geen wet, ook niet door de Wegen
wet, aan het Rijk de bevoegdheid is toegekend 
tot het gelasten van onderhoudswerken aan 
de onderhoudsplichtigen van duikers en 
sluizen, die in de bovenomschreven omstan
digheden verkeeren, of die werken zelf uit 
te voeren; dat het daarom niet juist zou zijn, 
door het oningevuld laten van kolom X, 
indirect aan het Rijk als wegbeheerder
onderhoudsplichtige als het ware de verplich
ting op te leggen om zorg te dragen voor den 
goeden staat van de bedoelde duikers en 
sluizen; dat, indien er wat aan het onderhoud 
ontbreekt, men zich uiteraard zal moeten 
wenden tot het waterschap; dat alleen Gede
puteerde Staten, wanneer het onderhoud on
voldoende is, krachtens artikel 38 der Water
staatswet 1900 de uitvoering van tot het 
onderhoud noodzakelijke werken kunnen 
bevelen ; dat, aangezien het gewenscht is, 
dat de wegenlegger den juisten toestand 
weergeeft, dus naar zijne meening in kolom X 
van den wegenlegger der gemeente Goederee-

de de onderhoudsplichtige waterschappen 
als het gezag, bedoeld in artikel 17 der 
Wegenwet, vermeld moeten blijven, c. q. 
behooren te word en vermeld; 

0 . dat uit de geschiedenis van het tot
standkomen van de Wegenwet, met name 
van artikel 1 dier wet, blijkt, dat in deze wet 
het begrip .,weg" zoodanig moet worden 
opgevat , dat daartoe ook de in den weg aan
wezige kunstwerken, zooals duikers en slui
zen, moeten worden gerekend; 

dat bieraan niet kan afdoen, dat, zooals 
Gedeputeerde Staten in een ter zake uitge
bracht ambtsbericht hebben opgemerkt, in 
artikel 1, tweede lid, onder II der genoemde 
wet slechts ten aanzien van bruggen en niet 
ten aanzien van andere kunstwerken wordt 
bepaald, dat deze mede onder wegen worden 
verstaan; 

dat immers blijkens de geschiedenis der 
wet deze afzonderlijke vermelding van brug
gen in genoemd artikel baar verklaring vindt 
in de omstandigheid, dat voor het betrokken 
wegvak de brug inderdaad als weg geldt, en 
niet alleen daartoe behoort; 

dat uit bet vorenstaande volgt, dat ook 
in artikel 17 der wet onder wegen mede de 
in de wegen aanwezige kunstwerken als 
duikers en sluizen moeten worden gerekend, 
en op het waterschap mitsdien ook ten aan
zien van zoodanige kunstwerken, die bet 
onderhoudt, de zorg rust voor bet in goeden 
staat verkeeren daarvan; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten ten onrechte de waterscbappen 
hebben geschrapt uit kolom X; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

n°. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdbeden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

met handhaving voor het overige van het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 16 Januari 1940, G. S. n°. 356, te beslis
sen, dat de voormelde wegenlegger der ge
meente Goedereede moet worden gewijzigd 
in dier voege, dat in kolom X van de sluis a 
in den Spuidijk, volgn°. 1, wordt vermeld 
,,Polder Oude Oostdijk", alsmede in kolom X 
van de duikers a, b en c in den Noord
Havendijk, volgn°. 13, respectievelijk wor
den vermeld: .,De polders Oud- en Nieuw
Westerloo en de Nieuwe Oostdijk", .,Polder 
Rooklaasplaat" en ,,Bokkepolder". 

(A. B.) 

24 April 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, lid r, P ensioenwet 
1922 art. 48, re lid, Gemeentewet art. 
224.) 

De buitengewoon dienaar van politie 
der gemeente R . kan geen recht doen 
gelden op vervroegd ouderdomspen
sioen, daar bij voor de inwerkingtreding 
der Pensioenwet 1922 tijdelijk dienaar 
van politie was en aan deze betrekking 
uitzicbt op zoodanig pensioen niet was 
verbonden. 
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Het besluit, hem met ingang van 1 Juli 
1940 eervol uit zijn functie te ontslaan 
wegens bet bereikt hebben van een pen
sioengerechtigden leeftijd, berustte 
mitsdien niet op goeden grond. 

Geen algemeen verbindend voor
schrift, ook niet art. 224, lid 3, der Ge
meentewet, verzet er zich tegen bet ont
slagbesluit, dat op onjuisten grond be
rust, in te trekken, ook al geschiedt <lit 
op den laatsten <lag voor bet ontslag in
gaat. 

Geen misbruik van bevoegdheid bij 
bet nemen van <lit intrekkingsbesluit, 
daar bet openbaar belang wordt behar
tigd door intrekking van een besluit, 
waarmede een onrecht werd begaan. 

Betrokkene maakte zich aan plichts
verzuim schuldig door geen gevolg te 
geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat bet ontslag
besluit was ingetrokken. Op grond van 
<lit plichtsverzuim mocht hij worden ge
schorst. 

U itspraak in zake : 
H . H. van Oosten, wonende te Rijswijk 

(Z.H.), eischer in hooger beroep, in persoon 
ter openbare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Burgemeester van Rijswijk (Z.H.), ge
daagde in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Jhr. Mr. J. H. de Brauw, ·advocaat, 
wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven-

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de .feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde: 
I. bij besluit, n eerge)egd in zijn aan eischer 

gericht schrijven, dd. 9 Mei 1940, aan eischer 
met ingang van I Juli 1940 eervol ontslag 
heeft verleend als buitengewoon dienaar van 
po Ii tie (nachtwaker) der gemeente Rijswijk; 

2. bij besluit, neergelegd in zijn aan eischer 
gericht schrijven, dd. 29 Juni 1940, het sub 1 
vermelde ontslag heeft ingetrokken; 

3. bij besluit van 4 Juli 194 0 heeft besloten 
eischer als buitengewoon dienaar van politie 
(nachtwaker) tot 15 Juli 1940 te schorsen, 
zulks na overweging : 

,,dat de buitengewoon dienaar van politie 
(nachtwaker) H. H. van Oosten op I Juli 
1940 geweigerd heeft, ondanks uitdrukkelijke 
schriftelijke aanzegging van hem, Burge
meester , zijn werkzaamheden als zoodanig te 
verrichten; 

dat deze dienstweigering als een zeer em
stige tekortkoming en een hoogst onbehoor
lijk en zeer desorganiseerend optreden moet 
worden aangemerkt en daarop een niet
eervol ontslag zou moeten v olgen; 

dat echter in aanmerking kan worden ge
nomen de omstandigheid , dat Van Oosten 
zijn optreden grondt op de - zij het ook 
onjuiste - meening, dat de aan hem gerichte 
brief van den Burgemeester dd. 29 Juni 
1940, n°. 179/ 1/ 10 (waarbij hem werd bericht, 
dat het hem bij schrijven dd. 9 Mei 
1940, n°. 179/1/4, met ingang van I Juli 

1940 verleende eervol ontslag werd inge
trokken) de ontslagverleening niet te niet 
kan doen; 

dat hierin aanleiding kan worden gevonden 
de bovengenoemde strenge straf niet direct 
op Van Oosten toe te passen, <loch hem vooraf 
in de gelegenheid te stellen, te doen blijken, 
dat hij zijn standpunt heeft herzien; 

dat het niet gewenscht is, dat Van Oosten 
gedurende <lien tijd actief dee) van het 
politiecorps uitmaakt;''; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 12 December 1940 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - het door eischer - toenmaals k)ager 
- tegen vorenbedoelde besluiten sub 2 en 3 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0 . dat eischer tegen die uitspraak tijdig 
hooger beroep heeft ingesteld en op de bij 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht de beide door hem bestreden be
sluiten als in strijd met recht en billijkheid te 
vernietigen en alsnog van kracht te verkla
ren bet aan hem dd. 9 Mei 1940 per I Juli 
d . a . v. gegeven eervol ontslag als buitenge
woon dienaar van politie (nachtwaker) der 
gemeente Rijswijk (Z .H .), met alle gevolgen 
daarvan, kosten rechtens; 

0 . dat Jhr. Mr. J. H. de Brauw, voomoemd, 
als gemachtigde van gedaagde op de in de 
contra-memorie gestelde gronden heeft ge
concludeerd, dat het dezen Raad behage de 
bestreden uitspraak van het Ambtenarenge
recht te 's-Gravenhage dd. 12 December 1940, 
n°. 354, te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat voor dezen Raad op grond van de 

gedingstukken vaststaat, dat voornoemde 
H. H. van Oosten, geboren 16 October 1882, 
die voor , en zoo ook op, 1 Juli 1922 in dienst 
was geweest van de gemeente Rijswijk (Z.H.) 
als tijdelijk buitengewoon dienaar van politie 
zonder een schriftelijke aanstelling, bij besluit 
van den Burgemeester dier gemeente van 1 
December 1925, gelet op art . 133, 1• lid , der 
Pensioenwet 1922, met ingang van I Juli 
1922 is benoemd t ot buitengewoon dienaar 
van politie, om dienst te doen op nader te 
bepalen dagen en uren, zulks op de op I Juli 
1922 aan deze betrekking verbonden wedde 
van f 364 per jaar en met vaststelling van zijn 
pensioensgrondslag op f 264; dat bij besluit 
van dien Burgemeester van 8 December 1926, 
ingaande I Januari 1927, is bepaald, dat door 
genoemden H. H . van Oosten, vast aange
steld als buitengewoon dienaar van politie 
der gemeente, nachtdiensten zullen worden 
verricht, zoo dikwijls hem deze door den 
Burgemeester zullen worden opgedragen; 
dat door hem tot nadere regeling 4 nachten 
per week dienst zal worden gedaan, de nacht 
gerekend van II uur n .m. tot 5 uur v.m., 
waarvoor hem een belooning van f 5 per 
nacht zal warden toegekend; zijnde bij dat 
besluit voorts het gemiddelde bedrag zijner 
wedde geschat op f 1040 per jaar en zijn 
pensioensgrondslag in die betrekking vastge
steld op f 1040 ; 

0. dat eischer als buitengewoon dienaar 
van politie vie! onder de bepalingen van het 
,,Ambtenarenreglement gemeentepolitie"; 

0. dat de Raad voorts op grond van de 
gedingstukken aanneemt, dat het hiervoor 
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sub 1 bedoelde ontslagbesluit kennelijk is 
genomen uit overweging, dat eischer reeds 
eenigen tijd den pensioengerecht igden leef
tijd had bereikt, zoodat hij in het genot zou 
kunnen warden gesteld van vervraegd ouder
d omspensioen, zulks dus m et toepassing van 
het bepaalde in art. 23, lid 1 aanhef en sub a, 
van het ,,Ambtenarenreglement gemeente
politie" , luidende: ,,Eervol ontslag, niet op 
verzoek, wordt den ambtenaar o. a. verleend: 
wegens het bereiken van den leeftijd, waarap 
hij voor pensioen in aanmerking komt. De 
Burgemeester kan, den Inspecteur gehoord, 
van dezen regel afwijken ;"; 

0 . dat aan het zoo juist overwogene niet 
a fdoet, dat het College van Burgemeester en 
W ethouders van Rijswijk meende de in dat 
geval vrijgekomen gelden van eischers salaris 
mede te kunnen besteden voor aanstelling 
van een bij den politiedienst noodig geoor
deelde administratieve kracht, vermits zulks 
den grand van het aan eischer gegeven ont
slag niet in eenig opzicht aantastte, en met 
name dit daardoor niet werd een ontslag 
wegens reorganisatie van den dienst of 
wegens opheffing van de be trekking; 

0. dat, nadat bedoeld ontslag was ver
leend, aan gedaagde is gebleken, dat eischer 
n iet in aanmerking kon komen voor ver
vraegd ouderdomspensioen - staande dit 
ook voor dezen Raad vast - omdat toch hij 
ten tijde dat de pensioenwet voor de gemeen
teambtenaren 1913 nog gold en v66r den 
dag van het in werking treden van de Pensi
oenwet 1922, S. n°. 240, zijnde 1 Juli 1922, 
slechts in tijdelijken dienst als ,,nachtwaker" 
is w~rkzaam geweest; aan welke tijdelijke 
d ienstbetrekking krachtens de Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913 uitzicht 
op pensioen op 55-jarigen leeftijd niet was 
verbonden, zoodat art. 2 van het Koninklijk 
Besluit van 24 Maart 1923 (S . 108). aangevuld 
b ij Koninklijk Besluit van 4 Juni 1926 
(S. n°. 161), niet ten gunste van eischer toe
p assing kan vinden; 

0 . dat de rhalve het genomen ontslagbe
sluit b erustte op een onjuisten grand, in 
v erband waarmede gedaagde dat besluit 
heeft ingetrokken ; 

0 . dat niet eenig algemeen verbindend 
voorschrift valt aan te wijzen, waarmede dit · 
intrekkingsbesluit fei t elijk of rechtens in 
strijd zoude zijn, en dit met name niet is art. 
224, lid 3, der Gemeentewet, tegen de bepa
lingen en de ratio waarvan dat besluit, al
thans volgens e ischer, zou indruischen, om
dat dat artikel den Burgemeester niet het 
recht zou geven een eenmaal gegeven en 
aangenomen ontslag weer, op den allerlaat
sten dag v66rdat dit ontslag ingaat , zonder 
meer in te trekken ; 

0. toch dat gemeld artikel niet in eenig op
zicht, noch in zijn b ewoordingen, noch in zijn 
ratio, inhoudt een verbod voor een Burge
meester om een ontslagbesluit, hetwelk op 
een onjuisten grand berust, in te trekken, ook 
op een tijdstip, als in casu. is geschied; 

0. voorts dat niet met recht kan warden 
beweerd, dat het intrekkingsbesluit van 
rechtswege nietig is en dus rechtsgeldigheid 
mist , waarvoor geen grand kan warden ont
leend aan de algemeene rechtsbeginselen, 
vermits dezelve juist meebrengen o. m . dat 
een op een foutieven grondslag genomen bed 

sluit - als n casu - wordt geredresseerij 
door hetzelve in te trekken ; wordende hierb
nog opgemerkt, dat eischer door het intrek
kingsbesluit ook niet financieel is gedupeerd; 

0. dat eischer weliswaar heeft betoogd, dar 
dit laatste we! het geval is, omdat hij 16 jaat 
Jang 4 nachten per week zijn arbeid deed en 
daarnaar zijn loon kreeg, terwijl na zijn 
schorsingstijd zijn werktijd is teruggebracht 
tot 3 nachten per week; en dat door inkrim
ping van zijn werkuren zijn pensioensgrand
slag daalt ; 

0. echter dat de Raad eischer daarin niet 
kan volgen, vermits toch, indien de intrek
king zou moeten warden geacht niet rechts
geldig te hebben plaats gehad, eischer a lsdan 
op 1 Juli 1940 aan zijn vroegere bet rekking 
recht op geldelijke uitkeering in het geheel 
niet zou hebben kunnen ontleenen, nl. niet 
op pensioen - gelijk bereids hiervoor is over
wogen - doch ook niet op wachtgeld; 

0. toch dat krachtens art. 1 der Verorde
ning op het verleenen van wachtgeld aan 
ambtenaren der gemeente Rijswijk (Z .H.) 
wachtgeld slechts wordt verleend aan den 
ambtenaar, die zijn betrekking verliest hetzij 
door opheffing, hetzij door reorganisatie van 
het dienstvak, waartoe hij behoort, en geen 
aanspraak op ouderdoms- of invaliditeits
pensioen kan d oen gelden; bevat tende a rt. 
24 der ,,Verardening gemeentepolitie" een 
bepaling, welke, voorzoover ten deze van 
belang, in strekking overeenkomt met voor
meld art. 1, in welk art . 24 sprake is van toe
kenning van wachtgeld aan den ambtenaar 
in vasten dienst, aan wien eervol ontslag 
wordt verleend wegens opheffing zijner be
trekking of wegens verandering in de organi
satie der gemeentepolitie, waardoor zij n 
werkzaamheden overbodig zijn geworden ; 

0. nu dat , gelijk mede hiervoren reeds is 
overwogen, aan eischer eervol ontslag was 
verleend op grand van het bereikt hebben 
van den pensioengerechtigden leeftijd, wes
halve hij zijn betrekking zou hebben verloren 
niet door-0pheffing of reorganisatie, als voren
b edoeld, zoodat recht op wachtgeld voor hem 
niet zou zijn ontstaan; 

0 . dat derhalve duidelijk is, dat eischer 
door de intrekking van het ontslagbesluit 
slechts kon warden en ook is gebaat, doende 
hieraan niet in eenig opzicht af, dat gedaagde 
gebruik heeft gemaakt van zijn aan de schrif
telijke aanstelling van eischer te ontleenen 
bevoegdheid, eischers werktijd van 4 op 3 
nachten per week terug te brengen; 

0. dat thans nog moet warden nagegaan, 
of gedaagde van zijn bevoegdheid tot intrek
king van het ontslagbesluit een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat eischer dit beweert , stellende dat de 
Burgemeester bij zijn intrekkingsbesluit niet 
in het oog heeft gehouden de behartiging van 
het belang van den polit iedienst of eenig 
antler openbaar belang en voorts dat dat 
besluit kennelijk alleen is genomen om te 
ont komen aan de verplichting om aan eischer 
wachtgeld te verleenen, waarap hij recht zou 
hebben, indien het ontslag niet was ingetrok
ken 

0. dat de Raad ook dit betoog niet kan 
onderschrijven; 

0. immers dat het openbaar belang behar-
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tigd wordt, indien een orgaan als gedaagde, 
in d e overtuiging een onrecht te hebben 
begaan met een ontslagbesluit, als ten deze 
bedoeld, dat onrecht ongedaan maakt doo1 
zoodanig besluit in te trekken; 

0 . nu dat voor dezen Raad vaststaat, dat 
gedaagde in casu enkel in die overtuiging 
heeft gehandeld en dat met name hij het 
intrekkingsbesluit niet heeft genomen om te 
ontkomen aan de verplichting om aan eischer 
wachtgeld te verleenen, vermits immers, 
gelijk uit de gedingstukken b lijkt, gedaagde · 
juist het standpunt innam - zulks terecht, 
naar blijkt uit hetgeen hiervoor ter zake is 
overwogen - dat b ij handhaving van het 
ontslagbesluit eischer recht op wachtgeld 
niet had ; 

0 . dat mitsdien het tegen het intrekkings
besluit ingestelde beroep door den eersten 
rechter terecht ongegrond is verklaard; 

0 . alsnu ten aanzien van het hiervoren 
sub 3 vermelde schorsingsbesluit, dat uit 
hetgeen d e R aad bereids heeft overwogen 
volgt, d a t voor eischer op I Juli 1940 de 
dienstbetrekking voortduurde, zoodat hij op 
vordering van gedaagde in den nacht van I 
op 2 Juli 1940 den hem opgedragen nacht
dienst moest vervullen, hetgeen hij echter 
niet heeft gedaan, waardoor - wat er zij van 
de door gedaagd e gebezigd e kwalificatie 
,,dienstweigering" - hij zich in elk geval aan 
plichtsverzuim, als in art . 18 van het ,,Amb
t enarenreglement gemeentepolitie" bedoeld, 
heeft schuldig gemaakt, ter zake waarvan 
gedaagde b evoegd was eischer eventueel te 
straffen; 

0 . nu dat art . 20 van dat reglement in zijn 
derde lid luidt : ,,De ambtenaar kan, in af
wachting van een onherroepelijke beslissing 
omtrent eventueel op te leggen straf, onmid
dellijk worden geschorst. " , zoodat gedaagde 
aan dit artikel de bevoegdheid k on ontleenen 
eischer te schorsen tot IS Juli 1940; 

0. dat dit schorsingsbesluit dus niet kan 
warden aangevochten wegens strijd , fe itelijk 
of rechtens , m et dat artikel , in overeenstem
ming waarmede hetzelve immers is genomen, 
zijnde den R aad ook overigens niet gebleken 
van het bestaan van eenig algemeen verbin
dend voorschrift, waarmede dat besluit 
zoude strijden; 

0 . dat eischer we! stelt, dat de op hem toe
gepaste schorsing in feit e is verlengd tot 4 
weken en hij in al dien tijd geen salaris heeft 
genoten , doch dat deze grief geheel buiten het 
schorsingsbesluit omgaat en eventueel een 
bezwaar zou kunnen zijn tegen een niet 
juiste uitvoering van het besluit, waarover 
echter in dit geding niet geoordeeld kan wor
den; 

0. dat ook niet met recht kan worden be
weerd dat gedaagde bij het nemen van dat 
schorsingsbesluit van zijn bevoegdheid ken
nelijk een antler gebruik heeft gemaakt dan 
tot d e d oele inden, waarvoor dezelve is gege
ven; 

0 . dat mitsdien ook het beroep tegen dat 
b esluit door het Ambtenarengerecht terecht 
ongegrond is verklaard; 

O. dat d erhalve de uitspraak, waarvan 
beroep , m oet worden bevestigd ; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak , waarva n beroep. 

(A. B.) 

30 Apri'l 194I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Waterstaat. (Wet hou
dende algemeene regelen Waterstaatsbe
stuur art. 22. ) 

Ook voorzoover het belang, dat een 
pachter veelal bij bestendiging van zijn 
pacht heeft, geen erkenning heeft gevon
den in de Pachtwet of in andere t erzake 
van de pacht vastgestelde wettelijke 
voorschriften, behoort de overheid bij 
het aangaan van pachtovereenkomsten 
met zoodanig belang rekening te hou
den in de gevallen en in de mate, waarin 
de omstandigheden zulks redelijkerwijze 
vorderen. Degeen, die tot tweemaal toe 
het onderhavige land bij openbare ver
pachting had verkregen en ook ditmaal 
voor eenzelfde som, als hij tot nu toe be
taalde, had ingeschreven, had zoo ster
ke aanspraken op bestendiging van zijn 
pacht, dat in het licht van de nieuwe 
wetgeving en onder de gegeven omstan
digheden het gunnen van de pacht aan 
een antler niet gerechtvaardigd is te ach
ten, Het als regel stellen, dat voorkeur 
wordt verleend aan dengeen, wiens in
schrijving een door het polderbestuur 
geschat bedrag het dichtst benadert, zou 
de inschrijving voor de gegadigden in 
een ongewenscht kansspel doen ontaar
den en licht tot willekeur leiden. 

De Secretaris-Ge neraal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door het 
bestuur van den polder Buitenland en F. 
Leenheer, te Barendrecht, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 23 
Juli 1940, G.S. No. 158, waarbij het besluit 
van het bestuur van den polder Buitenland 
inzake de verpachting van een perceel wei
land, gelegen westelijk van den Rijksweg No. 
19 te Barendrecht, is vernietigd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van B estuur, gehoord (adviezen 
van 15 Januari 1941, No. 638 (1940) en 23 
April 1941, No. 638(1940) /37; 

0. dat G:ed. S taten van Zuid-Holland bij 
besluit van 23 Juli 1940 G.S. No. 158, heb
ben vernietigd het besluit van den polder 
Buitenland (gemeen te Barendrecht), waarbij 
aan F. Leenheer aldaar is verpacht een per
ceel weiland, gelegen te Barendrecht, weste
Jijk van den R ijksweg No. 19 en met eene 
oppervlakte als bij de verpachting werd aan
genomen van 84 are, maar als bij nadere 
opmeting is gebleken van 91.11 are; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat het 
vorenbedoelde perceel weiland, dat A. de Ko
ning gedurende zes jaar in huur had voor 
f I47 per jaar, n a afloop van dien termijn 
door het polderbestuur opnieuw bij openbare 
inschrijving is verpacht, zulks met inachtne
ming van een aantal voorwaarden, waarvan 
de ge en roe luiden: ,,9. De verhuring ge
schiedt bij inschrijving, terwijl het polderbe
stuur beslist, aan welken inschrijver een per
ceel zal worden gegund, zonder eenige ver
antwoording aan de andere inschrijvers ; 10. 

Wie het dichtst benadert de door het bestuur 
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geschatte huurwaarde zal, -als alle overige 
omstandigheden gelijk zijn, door het bestuur 
warden uitgekozen. Te hooge inschrijvingen, 
die door de pachtkamer of door het pachtbu
reau niet warden getolereerd, zijn ongeldig, 
dus zeer hooge inschrijvers sluiten zich zelf 
voor de gunning uit"; dat blijkens de in
schrijvingsbiljetten met bedragen, varieeren
de tusschen f 147 en f 84, is ingeschreven 
door acht gegadigden onder wie A. de Koning 
als hoogste inschrijver en F. Leenheer met 
een inschrijving van f 100; dat aan den laatst
genoemde, die de door het bestuur geschatte 
waarde het dichtst heeft benaderd, de huur 
van het perceel is gegund; dat de Pachtwet 
het algemeen belang aldus verstaat, dat bij 
voorkeur gestreefd moet warden naar het mo
gelijk maken van continuatie der pacht, zoo 
zeer zelfs, dat de wet als regel (art. 4) voor
schrijft, dat de pacht voor onbepaalden t ijd 
wordt aangegaan; dat de voorwaarden voor 
de verhuring van het hier bedoelde perceel 
voldoende mogelijkheid open lieten voor een 
verpachting in den geest der Pachtwet, mits 
de bedoeling van continuatie bij de toepas
sing voldoende meespreekt; dat echter prac
tisch tegen het beginsel van de continuatie 
wordt ingegaan, wanneer deze voorwaarden 
in dier voege worden toegepast, dat een be
paald bedrag, dat het bestuur voor zichzelf 
tevoren vaststelt, beslissend wordt en hij, die 
dat bedrag bij de inschrijving het dichtst be
nadert, huurder wordt; dat weliswaar het be
stuur, naar het zelf ter openbare zitting ver
klaarde, zich niet absoluut daaraan gehouden 
heeft, doch acht heeft geslagen op ,,alle ove
rige omstandigheden" waarvan art. 10 der 
verhuringsvoorwaarden gewaagt, maar dat 
het bestuur blijkbaar den wensch om te con
tinueeren niet voldoende heeft la ten gelden ; 
dat dit laatste a fortiori aangenomen kan 
warden wegens de bevoegdheid van het be
stuur oak beneden de som van inschrijving 
te verhuren; dat het door een zoodanige ver
huring beneden inschrijvingsprijs in het al
gemeen misbruik in de hand kan werken, in 
dien zin namelijk, dat men door extra hoog 
in te schrijven de pacht zou verkrijgen onder 
speculatie, dat de pachtprijs door ingrijpen 
van den rechter toch wel verlaagd zal wor
den, doch dat in casu van willekeurig en 
doelbewust te hoog inschrijven door A. de 
Koning geen sprake is, vermits deze voor 
het huurbedrag, dat hij feitelijk jaren heeft 
betaald, inschreef en aldus een normale han
delwijze toepaste, dat, zoo ooit, in dit geval 
continuatie een gezonde toepassing zou heb
ben kunnen vinden, daar oak door het be
stuur ter openbare zitting werd verklaard, 
dat voor niemand de huur van het bedoelde 
perceel van evenveel nut zou zijn als juist 
voor A. de Koning; dat het bestuur blijkens 
schriftelijke mededeeling zich heeft laten lei 
den door wat men als een verklaring van den 
kantonrechter heeft opgevat, dat namelijk 
een pacht van f 147 niet meer zou warden 
toegestaan; dat deze verklaring volgens de
zelfde mededeeling gegeven is, toen een 
heemraad van den polder Buitenland ter ge
legenheid van de behandeling van andere 

pachtzaken dit perceel terloops ter sprake 
heeft gebracht en de kantonrechter zou heb
ben verklaard, dat deze pacht (namelijk f 147 
voor, zooals toen nag aangenomen werd, 84 
are) niet meer zou warden toegestaan; dat 
deze zienswijze echter in geen geval door den 
kantonrechter als een beslissing van de pacht
kamer is gegeven of kan bedoeld zijn en het 
bestuur, door zich door zulk een nict-beslis
sende uiting (gesteld al dat zij juist is weer
gegeven) te laten leiden, op de beslissing 
van de pachtkamer is vooruitgeloopen, aan
nemende, dat de door A. de Koning inge
schreven huursom een te hooge was in den 
zin van het tweede lid van art. 10 der ver
pachtingsvoorwaarden; dat de zoogenaamde 
verklaring van den kantonrechter mitsdien 
ter zake in het geheel niet dienende is; dat, 
wanneer de oude pachtsom door de pachtka
mer te hoog wordt geacht, het beginsel der 
continuatie vordert, dat de pacht aan den 
ouden pachter gegund wordt tegen den la 
geren toegelaten prijs, maar niet dat in zijn 
plaats gesteld wordt een derde, die toevallig 
een som hood, die onder de gedachte limite 
valt; dat door deze verpachting het bestuur 
heeft gehandeld tegen het algemeen belang; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
bestuur van den polder Buitenland en F . 
Leenheer, voomoemd, in beroep zijn geko
men; 

dat het polderbestuur aanvoert, dat de 
laatste pachtovereenkomst met A. de Koning 
is aangegaan bij publieke verpachting in het 
voorjaar 1937, v66rdat de nieuwe Pachtwet 
bestond ; dat, evenals de daaraan voorafgaan
de openbare verpachting, A. de Koning de 
hoogste bieder was, aan wien het perceel is 
gegund; dat op het oogenblik der pachtover
eenkomst De Koning, evenals elke andere 
huurder, zich bewust was, dat over 3 ja ren 
weer nieuwe openbare verpachting zou plaats 
hebben en dat dus van continuatie der ge
sloten pacht geen sprake kon zijn; dat die 
huur I Nov. 1939 eindigde en de overeen
komst van dat tijdstip af dus afgeloopen was 
en De Koning oak volgens de nieuwe Pacht
wet van 31 Mei 1937 geenerlei rechten meer 
op dat land had; dat in het voorjaar 1940 
door zijn bestuur met het oog op de inmid
dels van kracht geworden Pachtwet een pu
blieke verpachting bij inschrijving plaats had 
op voorwaarden, die bij het beroepschrift zijn 
overgelegd; dat het gevolg was, dat een nieu
we pacht werd aangegaan met F. Leenheer, 
te Barendrecht, die aan de voorwaarden 9 en 
10 het best voldeed en oak overigens als goed 
gebruiker bekend stand; dat volgens zijn be
stuur dus onomstootelijk vast staat, dat de 
genoemde A. de Koning geenerlei recht van 
continuatie kan doen gelden en voor de ver
pachting gelijk moest worden gesteld met el
ken anderen inschrijver; dat dit argument 
voor zijn bestuur nag zooveel te meer klem
de, omdat men nu niet stand voor een ande
ren huurder, <loch voor zeven personen, die 
alien gelijktijdig 7 perceelen weiland van den 
polder hadden gepacht tegen hooge prijzen 
onder gelijke omstandigheden en nu slechts 
een perceel weiland was overgebleven door 
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de egaliseering en verkaveling in werkver
schaffing van des polders overige eigendom
men door de Nederlandsche Heide-Maat
schappij; dat hier dus noodwendig zes perso
nen moesten worden teleurgesteld en bevoor
rechting van den huurder van dit eene over
gebleven perceel zijns inziens in hooge mate 
onrechtmatig was geweest ; dat, wat de be
wering betreft, als zou zijn bestuur zijn voor
uitgeloopen op een te nemen beslissing der 
Pachtkamer, ook dit door hem ten stelligste 
wordt ontkend; dat elke verpachter en dus 
nog zooveel te meer een overheidslichaam. 
als het polderbestuur dan toch is, zich bij 
zijne handelingen rekenschap dient te geven 
van de sociale eischen, die een hooger regee
ringslichaam aan pachters en verpachters en 
pachtovereenkomsten stelt, in casu het hoog
ste gezag in de pachtwet van 31 Mei 1937; 
dat de pachtwet v66r alles als eisch stelt een 
redelijke pachtsom en de hooge pachten, die 
bij openbare verpachtingen werden besteed, 
tracht te voorkomen zoo zelfs, dat een be
paald college sanctie moet verleenen aan de 
pachtsom; dat het daarom alleszins redelijk 
is, dat de verpachter zich tevoren en in zijn 
belang en in dat van den toekomstigen pach
ter vrijwaart tegen het onwaardig gedoe van 
!oven en bieden voor de Pachtkamer en zich 
bij voorbaat dus onderwerpt en mede toe
past de goede sociale gedachten, die aan die 
wet ten grondslag liggen; dat juist die over
weging de reden is geweest, dat zijn bestuur 
met beide handen aangreep de regeling, aan 
zijn bestuurslid in overweging gegeven bij 
een onofficieel gesprek met den voorzitter 
der Pachtkamer te Rotterdam na afloop der 
officieele zitting over pachtzaken, waar zijn 
bestuurslid den polder vertegenwoordigde; 
dat zijn bestuur nog op dit oogenblik meent, 
daarmede gehandeld te hebben in het alge
meen belang en in den geest van den wet
gever, die de Pachtwet 1937 heeft vastge
steld; dat anders handelen onsociaal ware ge
weest en tegen het algemeen belang, dat door 
de Pachtwet toch zeer zeker geacht wordt ge
diend te zijn; 

dat F . Leenheer aanvoert, dat de in het 
besluit van Ged. Staten aangevoerde motie
ven van strijd met het algemeen belang ge
motiveerd worden met een recht, althans 
voorrang voor den gewezen huurder, hetgeen 
hem onjuist voorkomt te zijn; dat immers de 
genoemde A. de Koning, reclamant tegen het 
besluit van het polderbestuur, geen recht had 
op continuatie, zooals de Pachtwet die kent; 
dat hij tweemaal bij openbare verhuring als 
hoogste bieder telkens voor drie jaren het be
doelde perceel gehuurd heeft, wetende, dat 
na beeindiging van dien termijn opnieuw een 
openbare verhuring zou plaats hebben en hij 
dus daarbij geenerlei voorrang genoot; dat 
de Jaatste termijn was geeindigd op 1 Nov. 
1939 en dus het perceel, evenals andere bij 
die verhuring betrokken eigendommen des 
polders, finaal uit de huur was; dat, daar nu 
in het voorjaar 1940 het polderbestuur had 
besloten, met het oog op de inmiddels in wer -
king getreden Pachtwet het land bij inschrij 
ving te verhuren voor onbepaalden tijd onder 

ter visie liggende voorwaarden, waarvan de 
nummers 9 en 10 duidelijk deden uitkomen, 
dat te hooge pachtsommen (zooals bij open
bare verhuringen steeds worden betaald) zou
den zijn uitgesloten en die inschrijvers zich
zelf buiten gunning stelden, door hem, ap
pellant, daarmede bij zijne inschrijving ter
dege rekening is gehouden; dat hij anders 
ook eene hoogere inschrijving had ingeleverd; 
dat daarmede door den genoemden reclamant 
A. de Koning niet is gerekend; dat hij immers 
inschreef voor de oude pachtsom van de vo
rige periode; dat, daar nu de gunning van 
het perceel aan hem, appellant, volkomen re
gelmatig en wettig is geschied, zooals ook 
blijkt uit de inmiddels door het Pachtbureau 
Zuid-Holland goedgekeurde pachtovereen
komsten, hij meent dat het bestreden besluit 
van Ged. Staten behoort te worden vemie
tigd; 

0. dat, ook voorzoover het belang, dat een 
pachter veelal bij bestendiging van zijn pacht 
heeft, geen erkenning heeft gevonden in de 
Pachtwet of in andere ter zake van de pacht 
vastgestelde wettelijke voorschriften, de over
heid bij het aangaan van pachtovereenkom
sten uiteraard met zoodanig belang rekening 
behoort te houden in de gevallen en in de 
mate, waarin de omstandigheden zulks rede
lijkerwijze vorderen; 

dat Ged. Staten terecht de wijze, waarop 
deze verpachting is bewerkstelligd, strijdig 
met het algemeen belang achten; 

dat A. de Koning, die tot tweemaal toe 
het onderhavige land bij openbare verpach
ting had verkregen en ook ditmaal voor een
zelfde som, als hij tot nu toe betaalde, had 
ingeschreven, zoo sterke aanspraken had op 
bestendiging van zijn pacht, dat in het licht 
van de nieuwe wetgeving en onder de gegeven 
omstandigheden het gunnen van de pacht 
aan een ander niet gerechtvaardigd is te ach
ten; 

dat de door het polderbestuur vastgestelde 
voorwaarden van verpachting niet kunnen 
geacht worden aan de eischen, welke daaraan 
mogen worden gesteld, te beantwoorden, ver
mits aldus de waarborgen voor een onpartij
dige toewijzing, welke de openbaarheid der 
verpachting beoogt te verschaffen, ten eenen
male illusoir zouden worden en het als regel 
stellen, dat voorkeur wordt verleend aan den. 
geen, wiens inschrijving een door het polder
bestuur geschat bedrag het dichtst benadert, 
de inschrijving voor de gegadigden in een on
gewenscht kansspel zou doen ontaarden en in 
voorkomend geval licht tot willekeur zou 
kunnen lei den; 

dat voorts weliswaar uit de stukken blijkt, 
dat niet alleen De Koning, doch tevens een 
zestal andere pachters van aan den polder 
toebehoorend land hun pachtovereenkomst 
zagen beeindigd, doch dat, zooals ook van de 
zijde van het polderbestuur bij de openbare 
behandeling voor Ged. Staten is toegegeven, 
voor niemand de pacht van het onderhavige 
land van evenveel nut is te achten als juist 
voor D e Koning; 

dat dus het besluit van Ged. Staten tot 
vemietiging van het vermeld besluit van het 
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polderbestuur behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

z Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Gemeentewet art. 228i.) 

Bij de hanteering van het goedkeu 
ringsrecht op een dading door Ged. Sta
ten vermag alleen het gemeentelijk be
Jang in het geding te komen. Het belang 
der wederpartij, dat in casu aan Ged. 
Staten tot onthouding van goedkeuring 
aanleiding gaf, behoort niet tot zooda
nige onthouding te leiden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Leeuwarderadeel tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van II December 1940, no. 48, 2e af
deeling, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit d.d. 18 Sep
tember 1940, tot het treffen van een schikking 
nopens den eigendom van enkele aan de 
Verlengde Schrans te Huizum gelegen per
ceelen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 12 Maart 1941, n°. 7.5); 

0. dat de raad der gemeente Leeuwardera
deel in zijne vergadering van 18 September 
1940 heeft besloten, ter voorkoming van een 
rechtsgeding tusschen deze gemeente en de 
eigenaren der perceelen te Huizum aan de 
Verlengde Schrans, kadastraal bekend ge
meente Huizum, sectie B, nos. 2766, 2767, 
2768, 3367, 3368 en 3369, een minnelijke 
schikking te treffen, waarbij in hoofdzaak 
wordt overeengekomen: 

a. de gemeente Leeuwarderadeel neemt 
van den bij de eigenaren in gebruik zijnden 
grond, eigen aan die gemeente, terug de 
gedeelten, welke op de bijbehoorende teeke
ning in rood zijn aangegeven; 

b. de eigenaren koopen van de gemeente 
Leeuwarderadeel den grond, op de sub a 
bedoelde teekening in blauw aangeduid, voor 
den prijs van f 4.- per m 2, in totaal derhalve 
192.44 X f 4.- is f 769 .76; 

c. de eigenaar R. Bontekoe betaalt de 
declaratie van den advocaat en procureur der 
gemeente over 1939 en 1940 ten bedrage van 
f 30.60; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
hun besluit van 11 December 1940, n°. 48, 
2 ° afdeeling, aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat de belanghebbende eigenaren, of
schoon zij zich tevoren tot het aangaan der 
schikking bereid hadden verklaard, thans 
niet-goedkeuring van het raadsbesluit ver-

zoeken, omdat zij de schikking onbillijk ach
ten en teleurgesteld zijn in hunne verwach
ting, dat de raad het voorstel van burge
meester en wethouders we! zou wijzigen; dat 
de onbillijkheid naar hunne meening zit in 
den te hoogen koopprijs van den grond en in 
de bepaling, dat de eigenaren de declaratie 
van den advocaat en procureur der gemeente 
moeten betalen; dat hunne vergadering, hoe
wel met de adressanten van oordeel, dat de 
koopprijs van den grond ad f 4.- per m 2 aan 
den hoogen kant is, dezen prijs niet zoo hoog 
acht, dat hij een overwegend bezwaar tegen 
goedkeuring van het besluit vormt; dat dit 
laatste we! het geval is met de bepaling be
treffende de betaling der declaratie van den 
advocaat en procureur der gemeente, welke 
bepaling naar de meening hunner vergadering 
onbillijk is en in strijd met het begrip ,,da
ding"; dat burgemeester en wethouders geen 
termen hebben gevonden, om te bevorderen, 
dat de laatstbedoelde bepaling uit het raads
besluit worde geschrapt; 

dat van deze beslissing de raad van Leeu
warderadeel in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat Gedeputeerde Staten, hoewel blij 
kens hun resolutie de koopprijs van f 4.
per m 2 aan den hoogen kant achtende, daar
in geen overwegend bezwaar tegen goedkeu
ring van het besluit hebben gezien; dat zij 
echter de bepaling, betreffende de betaling 
van de declaratie van den advocaat en 
procureur der gemeente onbillijk achten; 
dat, zooals uit de overwegingen van 
Gedeputeerde Staten blijkt, de belangheb
bende ,,eigenaren" zich met de bepalingen 
der schikking hebben vereenigd en zij dus 
ten tijde van het betuigen hunner instem
ming de genoemde bezwaren van dat colle
ge niet deelden; dat de bewering in de reso
lutie van Gedeputeerde Staten a ls zouden 
belanghebbenden hun instemming hebben 
betuigd in de verwachting, dat de raad het 
voorstel, van burgemeester en wethouders 
we! zal wijzigen, moeilijk au serieux kan wor
den genomen, temeer niet, waar van een 
voornemen bij den raad om het door burge
meester en wethouders aangeboden concept
besluit gewijzigd vast te stellen, nimmer is 
gebleken; dat de billijkheid van de bepalin
gen der schikking ten duidelijkste blijkt uit 
het feit, dat de gemeente krachtens raads
besluit van 21 November 1940 voor soortge
lijken grond, eveneens gelegen aan de Ver
lengde Schrans, een koopprijs van f 10.
per m 2 dient te betalen, waartegen Gedepu
teerde Staten niet het minste bezwaar heb
ben gemaakt; dat de bepaling, ingevolge 
welke de ,.eigenaar" R. Bontekoe de declara
tie van den advocaat en procureur der ge
meente over 1939 en 1940, ten bedrage van 
f 30.60 dient te bet alen, evenmin onbillijk 
is, aangezien de door R. Bontekoe over te 
nemen grond een oppervlakte heeft van 
27.27 m 2 en de door hem te betalen grond
prijs derhalve met ± f 1.12 per m 2 wordt 
verhoogd, zulks als uitvloeisel van de door 
dezen ,,eigenaar" gevoerde actie; dat, afge
zien van de hierboven uiteengezett e bezwa
ren tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten het repressief toezicht ex artikel 228 
der gemeentewet ten doe! heeft, de belangen 
van de gemeente te waarborgen en da t 
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derhalve van dat artikel een met het doe! 
strijdig gebruik wordt gemaakt, wanneer, 
zooals in het onderhavige geval het toezicht 
wordt gebezigd teneinde de positie der ge
meente te verzwakken; dat in de resolutie 
van Gedeputeerde Staten ten slotte wordt 
aangevoerd, dat een bepaling, volgens welke 
een der partijen verplicht is. de declaratie 
van den advocaat en procureur der tegen
partij te betalen, in strijd zou zijn met het 
begrip ,,<lading"; dat onder dading is te 
verstaan een overeenkomst, waarbij beide 
partijen zich verbinden een offer te brengen, 
van welken aard dit ook zij. zulks teneinde 
een aanhangig geding ten einde te brengen 
of een te voeren geding te voorkomen; dat 
dit offer in de eerste plaats moet strekken 
tot vaststelling van den te voren betwisten 
rechtstoestand; dat het offer daarnaast ech
ter iets anders dan den rechtstoestand kan 
betreffen en dat men zich, met name, afge
zien van dien rechtstoestand, tot prestaties 
kan verbinden; dat derhalve de door Gede
puteerde Staten gewraakte bepaling niet 
in strijd is met het begrip dading; 

0. dat de overeenkomst, welke de gemeen
te Leeuwarderadeel met de eigenaren van de 
perceelen aan de Verlengde Schrans te Hui
zum, kadastraal bekend gemeente Huizum, 
sectie B, nos. 2766, 2767, 2768, 3367, 3368 en 
3369 wenscht aan te gaan, ten doe! heb
bende door het brengen van een wederzijdsch 
offer een te voeren rechtsgeding te voor
komen, het karakter draagt van een dading, 
als bedoeld bij artikel 1888 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

dat een besluit van het gemeentebestuur 
betreffende het treffen van dadingen inge
volge artikel 228 onder i der gemeentewet 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
is onderworpen ; 

dat de bepaling van dit artikel, blijkens de 
geschiedenis van hare totstandkoming, haar 
grond vindt in de noodzakelijkheid om het 
vermogen der gemeente tegen onbedacht
zaamheid, verzuim of misbruik van het 
besturend personeel te beschermen; 

dat bij de hanteering van het voormelde , 
aan Gedeputeerde Staten opgedragen, goed
keuringsrecht derhalve alleen het gemeente
lijk belang in het geding vermag te komen; 

dat het bezwaar van Gedeputeerde Staten 
van Friesland tegen het onderwerpelijke 
raadsbesluit niet ontleend is aan het belang 
van de gemeente, maar aan dat van de we
derpartij; 

dat zulks niet tot onthouding van goedkeu
ring behoort te leiden; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
rr December 1940, n°. 48, 2• afdeeling, het 
besluit van den raad der gemeente Leeuwar
deradeel van r8 September 1940 alsnog goed 
te keuren. 

(A. B.) 

I Mei z94z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Woningwet art. 2.) 

Ten onrechte heeft appellant betoogd, 
dat hij door de vaststelling van de on
derwerpelijke rooilijn ernstig wordt be
nadeeld, doordat hem geen ruimte meer 
overblijft om op zijn perceel een woon
huis te bouwen. Immers zou de bouw 
daarvan slechts mogelijk zijn geweest, 
indien appellant vrijstelling ware ver
leend van de bepaling der bouwverorde
ning, dat bij elke woning of een antler 
gebouw aan de achterzijde een onbe
bouwd en onoverdekt erf aanwezig moet 
zijn, terwijl moet worden aangenomen, 
dat voor cen woonhuis een zoodanige 
vrijstelling niet zou zijn verleend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door J . Smit 
te Emmerschans, gemeente Emmen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
31 Januari 1940, no. 3,3, waarbij het besluit 
van den raad der gemeente Emmen van 16 
November 1939, no. 14 tot het vaststellen 
van bijzondere rooilijnen, is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 23 April 1941, no. 117); 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 31 Januari 1940, no. 33, hebben 
goedgekeurd het besluit van 'den raad der 
gemeente Emmen van 16 November 1939 no. 
14, tot het vaststellen van bijzondere rooi
lijnen voor het kruispunt van de verharde 
wegen te Emmerschans en voor den weg van 
Emmerschans naar Emmer Erfscheiden
veen; 

dat van deze beslissing J. Smit te Emmer
schans, gemeente Emmen, in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat hij in zijn eigen
dom, liggende te Emmerschans, gemeente 
Emmen, kadastraal sectie E, no. 4384, em
stig geschaad zal worden, aangezien door de 
vastgestelde bijzondere rooilijn geen ruimte 
overblijft voor het bouwen van een woonhuis 
op het genoemde perceel; dat hij, indien het 
bestreden besluit van Ged. Staten en het 

· raadsbesluit niet vernietigd worden, schade
vergoeding verzoekt voor het verlies, in zijn 
eigendom geleden; dat hij ter toelichting nog 
opmerkt, dat hij het perceel gekocht heeft, 
toen de oude rooilijn nog van kracht was, die 
we! ruimte overliet voor het bouwen van een 
woonhuis; 

0. dat de appellant weliswaar betoogt, dat 
hij door de vaststelling van de onderwerpe
lijke rooilijn emstig wordt benadeeld, door
dat hem thans geen ruimte meer overblijft 
om op zijn perceel een woonhuis te bouwen, 
doch dat dit niet opgaat; 

dat immers blijkens de ter zake uitge
brachte ambtsberichten de bouw van een 
zoodanig woonhuis ter plaatse slechts moge
lijk zou zijn geweest, indien den appellant 
vrijstelling ware verleend van de bepaling, 
vervat in art. 15 van de bouwverordening 
der gemeente Emmen, dat bij elke woning of 
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een ander gebouw aan de achterzijde een on
bebouwd en onoverdekt erf aanwezig moet 
zijn, terwijl moet worden aangenomen, dat 
voor een woonhuis een zoodanige vrijstelling 
niet zou zijn verleend; 

dat ook overigens niet gebleken is van be
nadeeling van den appellant als gevolg van 
de hierbedoelde rooilijn; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
bet bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

3 Mei z94z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Nu appellant geen gebruik heeft ge
maakt van de hem geboden gelegenheid 
om op te geven wat hij , v66r zijn ont
slag als onderwijzer aan een openbare 
school, met het geven van prive-lessen 
gemiddeld per jaar verdiende, kan wor
den aangenomen, dat de sinds zijn her
benoeming door hem uit <lien hoofde ge
noten inkomsten haar grond vindt in 
andere overeenkomsten dan die, welke 
v66r zijn ontslag door appelant zijn aan
gegaan, zoodat de bron van inkomsten 
eerst daarna is ontstaan. D erhalve moet 
worden geoordeeld, dat bet bier betreft 
arbeid, door appellant ter hand genomen 
na den dag, waarop hem ontslag is ver
leend, weshalve de door hem bestreden 
vermindering van zijn wachtgeld terecht, 
overeenkomstig art. 51 5e lid onder b ., 
is toegepast. 

De Secretaris-Generaa.l van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door N. J . 
Scheren, te Kerkrade, tegen de beschikking 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 8 April 1940, n°. 20995 
W ', afdeeling L.O., waarbij zijn wachtgeld is 
verminderd; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 April 1941, n°. 493 (1940); 

0 . dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W ete n s chappe n bij zijne beschikking van 
8 April 1940, n°. 20995 W4, afd . L .O., het 
wachtgeld van N. J. Scheren als gewezen 
onderwijzer aan de openbare school voor uit
gebrcid lager onderwijs t e Kerkrade over bet 
tijdvak van r Januari tot en met 31 Maart 
r 940 heeft verminderd tot f r r 6.- , zulks 
in verband met nieuwe inkomsten, door den 
belanghebbende sinds r Januari 1940 ge
noten r0. als vast onderwijzer aan de open
bare lagere school te Kerkrade en 20. uit 
privelessen; 

dat van deze beslissing N. J. Scheren in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijn 
wachtgeld me-ie is verminderd wegens in-

komsten uit privelessen, die hij na de ge
wone schooluren heeft gegeven, daar hij als 
vast onderwijzer is benoemd aan de openbare 
lagere school te Kerkrade; dat hij ook v66r 
het genieten van wachtgeld zulke inkomsten 
in ruimere mate had en dat er van inkomen 
pas gesproken kan worden na aftrek van 
studiekosten voor bijakten en andere kosten; 
dat bet niet in de bedoeling van den wetgever 
heeft gelegen een herbenoemd wachtgelder 
nog achter t e stellen, die toch a l groot nadeel 
ondervindt, doordat zich bij hem het eigen
aardige geval voordoet, dat zijn wachtgeld 
is berekend naar zi j n pensioensgrondslag; 
dat het onmogelijk is, in Limburg nog pro
m otie te maken bij het openbaar onderwijs, 
dat zoo goed als niet meer bestaat, en ver
vangen is door bet bijzonder onderwijs , waar
b ij werkzaam zijn honderden buitenlanders, 
al of niet genaturaliseerd, die de betere 
betrek kingen innemen; 

0 . dat de appellant in de gelegenheid is 
gesteld op te geven wat hij, v66r zijn ontslag 
als onderwijzer aan de openbare lagere school 
voor uitgebreid lager onderwijs te Kerkrade, 
m et bet geven van prive-lessen gemiddeld 
per jaar verdiende; 

dat hij van deze gelegenheid geen gebruik 
heeft gemaakt en dat in verband hiermede 
kan word en aangenomen, dat de sinds r Ja
nuari 1940 door hem genoten inkomste haar 
grond vindt in andere overeenkomsten dan 
die , welke v66r zijn ontslag door den appel
lant zijn aangegaan, zoodat de bron van in
komste eerst daarna is ontstaan; 

dat dus m oet worden geoordeeld dat bet 
hier betreft arbeid, door den appellant ter 
hand genomen, na den dag, waarop hem ont
slag is verleend , weshalve de bovenbedoelde 
vermindering terecht, overeenkomstig artikel 
sr , 5• lid, onder b, der Lager-Onderwijswet 
1920, is toegepast; 

Gezien de wet; 
Heeft op grond van par. r der Verordening 

n°. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederl. gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de Nederl. Departementen van Algemeen 
Bestuur besloten: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

3 Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 101 j 0

• art. 72.) 
D e uitgaven wegens bet aanbrengen 

van nieuwe buizen voor de centrale ver
warming in verband met vervanging van 
de bestaande stoomverwarming door 
warmwaterverwarming zijn te rekenen 
tot de kosten der school, welke krach
tens art. 101 voor vergoeding in aan
merking komen. Daaraan doet niet af, 
dat, indien ljet schoolbestuur te dezer 
zake een aanvraag, als bedoeld in art. 
72, zou hebben ingediend, de bedoelde 
uitgaven, in plaats van langs den weg 
van art. 103, k rachtens art. 72 t en laste 
der gemeente zouden kunnen zijn ge
bracht. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap er Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het Be
stuur der Vereeniging tot oprichting en in
standhouding van scholen met den Bijbel 
te Wezep, gemeente Oldebroek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
II Februari 1941, n°. 185 , tot ongegrondver
klaring van het beroep van den appellant 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Oldebroek van I October 1940, n°. 1564, 
waarbij onder meer het bedrag der voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
overeenkomstig artikel IOI, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van de 
bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs te Wezep, gemeente Oldeboek, over het 
jaar 1939 is vastgesteld op f 1.789.005; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
23 April 1941, n°. I 19); 

0. dat het genoemd besluit van Ged. Sta
ten o.a. steunt op de overwegingen, dat de 
appellant zich met het bestreden raadsbe
sluit bezwaard gevoelt, voor zoover daarbij 
is beslist, dat tot de voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven niet mag worden 
gerekend de door het schoolbestuur opge
geven som ad f 944.-, uitmakende de 
kosten wegens het vervangen van de cen
trale verwarmingsbuizen in de leslokalen door 
nieuwe buizen; dat de appellant in zijn be
roepschrift aanvoert, dat de voormelde ver
vanging in 1939 plaats vond in verband met 
de vervanging van de in 1923 aangebrachte 
stoomverwarming der school door warm
waterverwarming, zoodat hier dus zonder 
eenigen twijfel sprake is van een uitgave 
,,voor de school" in den zin van het eerste 
lid van artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 ; dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
blijkt, dat in 1939 in de betrokken school de 
stoomverwarming is veranderd in een warm
waterverwarming, tengevolge waarvan de 
aanwezige buizen, als voor verwarming 
volgens de laatste methode te nauw, door 
zwaardere buizen vervangen zijn; dat het 
hier dus kennelijk gaat om een verandering 
van inrichting, bedoeld in de artikelen 72 
en volgende der wet , en het schoolbestuur 
mitsdien de daarvoor benoodigde gelden had 
kunnen aanvragen op de wijze in de laatst
bedoelde wetsartikelen aangegeven; dat de 
raad der gemeente Oldebroek derhalve te
recht het bedrag ad f 944.- niet gerekend 
heeft tot de volgens artikel I o I, eerste lid 
der wet voor vergoeding in aanmerking ko
mende uitgaven; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat in casu de vraag, of het schoolbestuur 
voor de betwiste uitgave toepassing van ar
tikel 72 en volgende der wet had kunnen 
vragen, niet ter zake doet, aangezien voor 
de toepassing van artikel IOI t en deze uit
sluitend relevant is de vraag, of de in het 
geding zijnde uitgave naar haren aard is te 
beschouwen als een uitgave ,.voor de school" 
in den zin van het eerste lid van artikel IOI; 
dat de voorziening, waarop de betwiste uit
gave betrekking heeft, is uitgevoerd in 1939 
in verband met de vervanging van de in 1923 
aangebrachte stoomverwarming der school 

door een warmwaterverwarming, zoodat hier 
onbetwistbaar aanwezig is een voorziening 
ten behoeve van de school in den zin van het 
eerste lid van artikel IOI; dat reeds met in
gang van I Januari 19 3 4 het eerste lid van 
artikel 101 werd gewijzigd in den bovenver
melden zin met de uitdrukkelijke bedoeling, 
dat voor de in dit artikel bedoelde vergoe
ding ook in aanmerking zouden kunnen 
komen uitgaven voor de school, waarvoor het 
schoolbestuur desgewenscht ook toepassing 
van artikel 72 had kunnen vragen, doch van 
die mogelijkheid geen gebruik had gemaakt; 

0. dat de uitgaven wegens het aanbrengen 
van nieuwe buizen voor de centrale verwar
ming in de leslokalen zijn te rekenen tot de 
kosten der school, welke krachtens artikel 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoe
ding in aanmerkine: komen; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat , indien 
het sehoolbestuur te dezer zake een aanvra
ge, als bedoeld in a rtikel . 72 der wet, zou 
hebben in7,ediend, de bedoelde uitgaven, in 
plaats van langs den weg van artikel 103, 
krachtens artikel 72 ten laste der gemeente 
zouden kunnen zijn gebracht; 

dat dus het door den gemeenteraad ten 
deze vastgestelde bedrag alsnog behoort te 
worden verhoogd ; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 19110 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Sec
retarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten en - voor zoover noodig -
van het vorengenoemd raadsbesluit, het be
drag van de volgens artikel 101 , eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoe
ding in aanmerking komende uitgaven vast 
te stellen op f 2733 .005. 

(A. B.) 

5 Mei 194z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
art. 10; Vestigingsbesluit Automobiel
en Garagebedrijf 1939, art. 2.) 

Een ,,wijziging in de personen van de 
ondernemers" als bedoeld in art. 10 van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 en 
in art. 2 van het Vestigingsbesluit Auto
mobiel- en Garagebedrijf 1939 doet zich 
ook voor, wanneer een van hen, die te
zamen de ondememers van een bedrijf 
uitmaakten, als zoodanig uittreedt en 
de overblijvende of overblijvenden het 
bedrijf voortzetten, zonder dat de uitge
tredene door een nieuwen ondernemer 
\Vordt vecvangen. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Sneek, requirant 
van cassatie tegen een schriftelijk vonnis 
van dat Kantongerecht van den 20 D ec. 1940, 
waarbij E. van D., garagehouder, wonende 
te Bolsward, ter zake van het daarbij bewe
zen verklaarde van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 
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De Hooge Raad, enz.; 
G ehoord het verslag van den Raadsheer 

Hij ink ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: 

,,S., immers niet-toepassing van de artt. 
1, ro en 14 der Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937, artt. 1 en 2 van het Vestigingsbesluit 
AutomobieL en Garagebedrijf 1939, in ver
band met artt. 350, 351, 352 en 398 Sv., zulks 
C!oordien de E.A. Heer Kantonrechter, het 
t en laste gelegde feit niet achtende te zijn 
een strafbaar feit, den verdachte ten deze 
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging"; 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, dat hij (gerequireerde, Red.) op 14 
Aug. 1940 te Bolsward, een automobiel- en 
garagebedrijf in stand heeft gehouden, het
welk uitgeoefend werd in een in perceel Ach
ter de Smeden No. 2 gevestigde inrichting· 
en waarvan de uitoefening bestond in het ten 
verkoop aan het publiek in voorraad hebben 
en aan het publiek verkoopen van automo
bielen, auto-onderdeelen , auto-toebehooren 
en auto-banden, en het ten behoeve van het 
publiek verrichten of doen verrichten van 
herstellings_ en onderhoudswerkzaamheden 
(welke laatstgenoemde werkzaamheden meer 
omvatten dan het wasschen van automobie
len), zulks een en ander terwijl hij , ver
dachte, genoemd bedrijf, - hetwelk tot op 
of omstreeks 2 Juni 1940 door hem, ver
dachte, als ondememer, tezamen met een 
anderen ondememer onder de firma ,,van 
der Hem en van D ijk" werd uitgeoefend, n ?-i 
de op of omstreeks laatstgenoemden datum 
plaats gehad hebbende uittreding van dien 
anderen ondememer, tevens medefirmant 
alleen en zonder laatstgenoemde, als onder
nemer in de onderhavige inrichting heeft 
voortgezet zonder de daartoe ingevolge de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte 
vergunning; 

0. dat de Kantonrechter het gegeven ont
slag van rechtsvervolging heeft doen steunen 
op de navolgende overwegingen: 

,,dat bij K. B . van 31 Mei 1939 S. 668 tot 
uitvoering onder meer van de art~. :, cerste 
lid en 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, is bepaald, dat het ver
boden is een inrichting bestemd of mede be
stemd voor de uitoefening van het automG
biel- en garagebedrijf, voor zoover die uit
oefening betreft, voort te zetten, ingeval van 
wijziging in de personen van ondememers of 
beheerders, zonder daartoe van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken verkregen 
vergunning, overtreding van welke verbods
bepaling strafbaar is gesteld bij art. 14 van 
gemelde Wet; 

dat zich nu de vraag voordoet of we in 
dezen te doen hebben met ,,wijziging in de 
personen van ondememers of beheerders"; 

dat dit niet het geval is , immers zoodanige 
wijziging alleen plaats heeft ingeval er een 
of meer personen toetreden tot de onder
nemers of beheerders of een of meer der on
dememers of beheerders door een of meer 

andere worden vervangen, niet wanneer, ge
lijk in dezen, een der ondememers of beheer
ders uittreedt zonder meer; 

dat het feit dan ook niet valt onder de 
vorenaangehaalde verbodsbepaling en niet 
strafbaar is volgens art. 14 van gemelde wet; 

dat het ook niet bij eenig andere wettelijke 
bepaling strafbaar is gesteld." 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat, zooals in de toelichting terecht wordt 

betoogd, een ,,wijziging in de personen var. 
de ondememers" als bedoeld in art. 2 lid 2 

van voormeld K. B . en art. ro der Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 zich ook voordoet. 
wanneer een van hen, die tezamen de onder
nemers van een bedrijf uitmaakten, als zoo
danig uittreedt en de overblijvende of over
blijvenden het bedrijf voortzetten, zonder 
dat de uitgetredene door een nieuwen onder
nemer wordt vervangen; 

dat immers deze uitlegging met den tekst 
dier bepalingen in overeenstemming is en zij 
bovendien wordt gesteund, niet alleen door 
de geschiedenis van het wetsartikel, maar ook 
onder meer hierdoor, dat volgens art. 3 lid 
2 en lid 3 der wet bij de vestiging van een 
inrichting, indien er tw~e of meer ondeme
mers zullen zijn, slechts door hen gezamenlijk 
- niet dus door ieder of sommigen hunner 
voor zich - aan zekere vestigingseischen 
moet worden voldaan, zoodat het zeer wel 
mogelijk is, dat, al waren ook oorspronkelijk 
de door de wet gewilde waarborgen van cre
dietwaardigheid, handelskennis en vakbe
kwaamheid, respectievelijk van credietwaar
digheid alleen, voorhanden, zulks bij uittre
ding van een of meer der ondememers en 
voortzetting van het bedrijf door den over
blijvende of de overblijvenden niet !anger 
het geval zal zijn, en het voor de hand ligt, 
dat de wetgever voor dat geval een nieuw 
onderzoek omtrent het al dan niet voorhan
den zijn van die waarborgen heeft gewild ; 

dat het middel derhalve is gegrond; 
Vemietigt het bestreden vonnis, doch al

leen voor zoover het bewezen verklaarde 
daarbij niet strafbaar is verklaard en gere
quireerde te dier zake van rechtsvervolging 
is ontslagen; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der W et 
R. 0 .: 

0 . dat het bewezen verklaarde strafbaar 
is, immers oplevert de na te noemen overtre
ding; 

0. dat gerequireerde deswege strafbaar is. 
nu van eenige omstandigheid, waaruit het 
tegendeel zou volgen, niet is gebleken; 

0. dat na te melden straf in overeenstem
ming is met den emst van het gepleegde; 

Gezien de artt. 14 aanhef en onder d. der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 en 23 Sr. ; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
het in een inrichting uitgeoefende bedrijf, 
voortgezet zonder de daartoe ingevolge de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte 
vergunning, in stand houden; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar; 
Veroordeelt hem tot een geldboete van 

vijf gulden en vervangende hechtenis van 
vijf dagen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
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[ Gewezen overeenkomsti[J. de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt, die in zijne 
conclusle de hierna volgende toelichting van 
req. heelt opgenomen: 

,,De opvatting van den Heer Kantonrech
ter, als zoude door uittreding van een der 
vennooten en voortzetting door den overblij
venden vennoot geen wijziging komen in de 
personen van de ondememers of beheerders, 
wordt naar het gevoelen van requirant weer
sproken door (1) de bedoeling van den wet
gever (zooals deze blijkt uit de geschiedenis 
van de totstandkoming der wet), terwijl (2) 
,de consequenties van die opvatting leiden tot 
toestanden op het door de Vestigingswet be
streken economisch gebied, welke gezegde 
wet juist wil voorkomen en bestrijden. 

Ad 1) . Het vonnis a quo houdt implicite 
in, dat onder ,,wijziging in de personen der 
ondememers of beheerders" slechts kan wor
den verstaan een verandering in die perso
nen, voorzooverre daardoor een nieuw ele
ment in de bedrijfsleiding der zaak komt. 
M. i. ten onrechte: uittreding van een ven
noot en voortzetting door den overblijvenden 
vennoot brengt zeker nieuwe elementen aan. 
Vooreerst in den rechtsvorm, vervolgens in 
het aantal personen, en, ten derde, in de per
sonen, die de zaak drijven, zelve. 

Bovendien: in de Memorie van Toelich
ting ad art. 10 der Vestigingswet wordt door 
den Minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart het woord ,,wijziging" gelijk ge
steld met ,,verandering" (zie Nederl. Staats
wetten, Ed. Schuurman en Jordens No. 121, 

4e ,:Ir., p. 128). Uitgaande van deze gelijk
stelling, kan men bezwaarlijk volhouden, dat 
in het voorliggend geval geenerlei verande
ring in de personen van de ondememers en 
beheerders zoude hebben plaats gevonden, 
ook al neemt men zelfs aan, dat deze veran
dering geen vemieuwing in de bedrijfsleiding 
teweeg bracht. 

Dat het voorts de bedoeling van den wet
gever geweest is een geval als het thans ge
gevene binnen het bereik van de Vestigings
wet te brengen, moge blijken uit de geschie
denis van de totstandkoming van art. 10 dier 
wet, met name uit het voorloopig verslag en 
de memorie van antwoord in de Eerste Ka
mer (t. a. p., p. 133/134) . De Minister wijst 
er met zooveel woorden op, dat bij uittreden 
van een vennoot voor voortzetting door den 
overblijvende vergunning noodig is. 

Ad 2) . De consequenties, waartoe het von
nis a quo leidt, zijn niet te rijmen met doe! 
en strekking der Vestigingswet; immers zij 
maken wetsontduiking op ruime schaal mo
gelijk. Een dier consequenties is deze: 
I emand, die aan de eischen voldoet, kan tel
kenmale, wanneer een antler, niet aan die 
eischen voldoende persoon een zaak wil ves
tigen of voortzetten, helpen, door met den 
andere een vennootschap onder firma aan te 
gaan voor zeer korten tijd. Daama kan de 
aan de eischen voldoende persoon weder uit
treden en de voortzetting van de zaak over
laten aan den antler, zonder dat deze laatste 
op grond van de Vestigingswet zal getoetst 
worden. Een dergelijk iemand zou er zijn be-

roep van kunnen maken zaken te helpen op
richten, zonder dat de wet daarop kan wor
den toegepast. 

Men neme b.v. het geval, dat ieder der 
vennooten aan de eischen van handelskennis 
en vakbekwaamheid voldoet, en dat zij te
zamen aan den eisch van credietwaardig
heid voldoen, zooals in de meeste gevallen 
ieder der vennooten een financieel dee! bij
draagt. Bij ontbinding der vennootschap en 
voortzetting door een der vennooten zal dan 
de credietwaardigheid wijziging ondergaan, 
zoodat het mogelijk is, dat aan den te stel
len eisch van credietwaardigheid niet kan 
worden voldaan. 

T enslotte nog een andere consequentie van 
de stelling, dat de overblijvende vennoot de 
zaak zonder vergunning zou kunnen voort
zetten: de positie van den anderen vennoot. 
Niet iedere vennootschap wordt ontbonden 
door overlijden, faillissement, ouderdom e. d. 
Herhaaldelijk gebeurt het, dat, doordien de 
vennooten niet bij elkaar passen, of omdat 
er niet voldoende inkomsten zijn, de ven
nootschap moet worden ontbonden. De be
nadeeling van een der vennooten spreekt in 
dit geval voor zich, hetgeen noch rechtvaar
dig, noch billijk is. De uitgetreden vennoot 
zou dan bij het vestigen van een zaak voor 
eigen rekening we! aan de eischen der wet 
moeten voldoen, de blijvende vennoot, die 
overigens in gelijke omstandigheden ver
keert, zou zonder meer kunnen doorgaar1 !"] 

(N. J.) 

s Mei x94x. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hinderwet artt. 2, 2 2; Wet R. 0. 
art. 99.) 

Een inrichting ,,tot" het bewaren van 
vluchtige koolwaterstoffen (waarvan de 
telastlegging spreekt) is een inrichting 
,,bestemd tot" bewaring van die stoffen. 

Al moest de kelder, zooals Rechtb. en 
Kantonr. blijkbaar hebben aangenomen, 
in de eerste plaats dienen tot het bewa
ren van fruit, dit verhinderde geenszins, 
dat hij tevens bestemd kon zijn tot en 
gebruikt kon worden als bewaarplaats 
van benzine. 

Niet reeds elk plaatsen van eenige 
hoeveelheid benzine in een besloten 
ruimte kan deze ruimte tot een inrich
ting als bedoeld in art. 2 onder IV der 
Hinderwet maken; uit de grootte van 
den vooraad en de wijze waarop de va
ten achter ledige fruitmanden verstopt 
waren hebben Kantonr. en Rechtb. on
getwijfeld kunnen afleiden, dat hier te
recht van een in werking gehouden, tot 
bewaring van benzine bestemde inrich
ting in den zin der wet was gesproken; 
hieraan kan niet afdoen, of req. wellicht 
door benzine en fruit in een ruimte op
geslagen te houden, de qualiteit van het 
fruit bedierf, terwijl uit de vermelde 
omstandigheden zeer zeker was op te 
maken, dat het hier gold een bestem
ming van meer blijvend karakter. 

Art. 22 lid 2 der Hinderwet geeft den 
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Rechter de bevoegdheid om bij veroor
deeling ter zake van een der in het eer
ste lid genoemde feiten de vernietiging 
van de inbeslag genomen gevaarlijke 
stoffen te bevelen; in cassatie kan niet 
worden onderzocht, of in dit geval te
recht van die bevoegdheid is gebruik 
gemaakt. 

Op het beroep van J . J. H. S ., koopman, 
te Eysden, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Maastricht 
van 27 Jan. 1941, in hooger beroep bevesti
gende een schriftelijk vonnis van bet Kan
tongerecht te Maastricht van 2 Nov. 1940, 
waarbij requirant ter zake van het ,,als hoofd 
eener onderneming zonder de vereischte ver
gunning eene in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden", met 
aanhaling van de artt. r, 2, 22 en 33 der Hin
derwet en 23 en gr Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van tien gulden en vervan
gende hechtenis van vijf dagen, met bevel tot 
vernietiging van de ter dagvaarding vermd
de, in beslag genomen benzine; 

De Hooge Raad. enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de: 

,,S., althans v . t . van de artt. 1 , 2, 22 en 
33 der Hinderwet, 23 en gr Sr., 348, 350, 351. 
352, 358, 359 juncto 398, en 423 juncto 425 
Sv., doordat het ten laste gelegde geen straf
baar feit is, geen bewijs is geleverd van een 
volgens de Hinderwet strafbaar feit, zooals 
<lit aan requirant had moeten zijn ten laste 
gelegd, en ten slotte bij de bepaling der straf 
geen rekening is gehouden met requirant's 
goede trouw;" 

0. dat bij het bevestigde vonnis van het 
aan requirant telaste gelegde is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat hij te Eysden op of omstreeks 
25 Sept. 1940 als hoofd van een benzinebe
waarplaats , zonder de vereischte vergunning 
een inrichting tot bewaring van vluchtige 
koolwaterstoffen, te weten van ± Boo Kilo
gram benzine, in werking heeft gehouden ; 

0. dat een, in het vonnis van den Kanton
rechter en ook door de Rechtbank - die dat 
vonnis met wijziging van gronden bevestigde 
- als bewijsmiddel gebezigd ambtseedig pro
ces-verbaal van een opsporingsambtenaar 
onder meer inhoudt, dat een nader aangedui
de hoeveelheid benzine op 25 Sept. 1940 te 
Eysden in 7 vaten aanwezig was in een kel
der van het fruitveilingsgebouw ,,Eysden"; 
dat die vaten verborgen waren achter een 
aantal opeengestapelde ledige fruitmanden 
en met papier waren afgedekt; dat requirant 
aa.1. den verbalisant verklaarde, d at die in 
zijn kelder aanwezige vaten met benzine aan 
hem in eigendom toebehoorden, die voor
raad na het begin van den oorlog, 10 Mei 
1940, door hem was bijeengegaard, en hij de 
vaten aan het oog had onttrokken door er 
fruitmanden om heen te stapelen; 
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dat de Rechtbank nog heeft overwogen, 
dat requirant door in een kelder, waarover 
hij als hoofd der fruitveiling de beschikking 
had, die vaten met benzine nedergelegd te 
hebben en te houden, aan <lien kelder de be
stemming had gegeven van bewaarplaats van 
evengemeld product; dat toch zoowel de 
groot~e van den aanwezigen voorraad, als de 
wijze waarop de vaten aan het oog waren 
onttrokken, er op wees, dat de benzine niet 
voor dadelijke aanwending of aflevering be
stemd was, <loch het hier gold een opslag van 
meer duurzamen aard, hetgeen ook was af te 
leiden uit de door requirant voor de Rechtb. 
afgelegde verklaring, dat hij de benzine had 
opgekocht met het oog op de te verwachten 
schaarschte; dat requirant dus een inrichting, 
bestemd tot bewaring, of, zooals de inleiden
de dagvaarding het kort, doch niet minder 
duidelijk uitdrukte, een inrichting tot bewa
ring van vluchtige koolwaterstoffen, te we
ten benzine, in werking had gehouden; 

0 . dat de toelichting tot het middel de vol
gende grieven bevat: 

1. dat de telastelegging niet inhoudt, dat 
de inrichting tot bewaring van benzine .,be
stemd" was; 

2. dat de kelder, waarin de benzine zich 
bevond, was ingericht tot en dienst deed als 
bewaarplaats van fruit, en dus geenszins be
stempeld kon worden als een plaats voor ben
zine-opslag; 

3. dat onder een inrichting, bestemd tot 
bewaring van benzine, als bedoeld in art. 2 

onder IV der Hinderwet, is te verstaan een 
inrichting ,,van duurzamen aard" en het 
geenszins requirant's bedoeling is geweest de 
benzine gedurende een eenigszins langen tijd 
in den kelder te bewaren, daar dan het daar 
aanwezige fruit door den reuk der benzine 
zou zijn bedorven en requirant bovendien 
de benzine noodig had voor het bedrijf der 
fruitveiling, en we! in die mate, dat de ge
heele partij reeds in de eerste week van Oc
tober 1940 zou zijn verbruikt; 

4. dat, waar de benzine niet voor fraudu
leuzc doeleinden bestemd was, requirant door 
de uitgesproken verbeurdverklaring onver
diend zwaar is gestraft; 

0. dat de eerste grief niet gegrond is, daar 
een inrichting ,,tot" het bewaren van vluch
tige koolwaterstoffen is een inrichting, ,,be
stemd tot" bewaring van die stoffen; 

0. dat de tweede grief evenmin opgaat, 
omdat, al moest de kelder, zooals Kanton
rechter en Rechtb. blijkbaar hebben aange
nomen, in de eerste plaats dienen tot het be
waren van fruit, <lit geenszins verhinderde, 
dat hij tevens bestemd kon zijn tot en ge
bruikt kon worden als bewaarplaats van ben
zine; 

0. omtrent de derde grief, dat, al kan aan 
requirant worden toegegeven, dat niet reeds 
elk plaatsen van eenige hoeveelheid benzine 
in een besloten ruimte deze ruimte tot een 
inrichting als bedoeld in art. 2 onder IV der 
Hinderwet kan maken, Kantonrechter en Rb. 
uit de grootte van den voorraad en de wijze 
waarop de vaten achter ledige fruitmanden 
verstopt waren, ongetwijfeld hebben kunnen 
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afleiden, dat hier terecht van een in werking 
gehouden, tot bewaring van benzine bestem
de inrichting in den zin de:r wet was gespro
ken; 

dat hieraan toch r,iet kan afdoen, of re
quirant wellicht door benzine en fruit in een 
ruimte opgeslagen te houden, de qualiteit 
van het fruit bedierf, te,wijl uit de zo;:, juist 
vermelde omstandighede"l zeer zeker was op 
te maken, dat het hier gold een bestemming 
van meer blijvend karakter; 

0. dat eindelijk de vierde grief, waarin ten 
onrechte van verbeurdverklaring, in plaats 
van van vemietiging wordt gesproken, hier
op moet afstuiten, dat art. 22 lid 2 der Hin
derwet den Rechter de bevoegdheid geeft om 
bij veroordeeling ter zake van een der in het 
eerste lid genoemde feiten de vemietiging 
v an de inbeslag genomen gevaarlijke stoffen 
te bevelen en in cassatie niet kan worden 
onderzocht, of in dit geval terecht van die 
bevoegdheid gebruik is gemaakt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

6 Mei z94z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 55ter j 0

• art. 
55bis.) 

Nu de nieuwe vloeren in de o. I. school 
zijn aangebracht, omdat de oude vloe
ren niet meer in behoorlijken toestand 
verkeerden, moeten de kosten daarvoor 
worden aangemerkt als kosten van in
standhouding. Hieraan doet niet af, dat 
men in plaats van de bestaande vloeren 
te herstellen, tot algeheele vemieuwing 
daarvan is overgegaan, en evenmin de 
omstandigheid, dat men gebruik heeft 
gemaakt van planken, welke, wat afme
tingen en afwerking betreft, van de oude 
planken verschilden. 

De kosten van werkzaamheden aan de 
muren van het schoolgebouw, noodzake
lijk wegens de schade, aan deze muren 
toegebracht door een tweetal construc
tiefouten, behooren niet tot die van in
standhouding. of onderhoud. 

Kosten van een nieuwe betonschut
ting voor het schoolplein moeten als kos
ten van instandhouding worden aange
merkt, nu vaststaat, dat de schutting is 
geplaatst omdat zulks met het oog op 
den slechten toestand van de bestaande 
schutting noodzakelijk was. Hieraan doet 
niet of, dat voor de nieuwe schutting 
beton in plaats van hout als materiaal 
gekozen is. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien de beroepen, ingesteld door a. den 
raad der gemeente IJlst, b. het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk onderwijs te 
IJlst en het bestuur der Vereeniging voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs, aldaar, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 13 Nov. 1940, No. 46, 2e afdeeling F ., 
waarbij, met vemietiging van het besluit van 
den raad der gemeente IJ!st van 22 Aug. 
1940, No. 1.851.22 B /07.2, de bedragen, be
doeld in art. 55ter, eerste lid onder a, b en c 
der Lager Onderwijswet 1920 voor de open
bare lagere school in die gemeente nader 
voorloopig zijn vastgesteld op respectievelijk 
f 1077.56, f 535.94 en f 541.62: 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
23 April 1941, No. 1n); 

0. dat de raad der gemeente IJlst in zijne 
openbare vergadering van 22 Aug. 1940 be
sloot ingevolge art. 55ter, 1e lid der Lager 
Onderwijswet 1920 voorloopig vast te stel
len: 

a. de uitgaven terzake de kosten voor ge
woon openbaar lager onderwijs in deze ge
meente over 1939, welke door de gemeente 
werkelijk zijn gedaan, op f 702.81 of f 14.15 
per leerling; 

b. het bedrag, dat over 1939 beschikbaar 
was gesteld (f 10.79 per leerling) in verband 
met het aantal leerlingen van de openbare 
lagere school over 1939 op 492/3 X f 10.79 
is f 535.94; 

c. het verschil tusschen de bedragen, ge
noemd sub a en b als volgt: 

werkelijk uitgegeven (a) f 702.81 
beschikbaar gesteld (b) f 535.94 

verschil f 166.87 of f 3.36 
per leerling; 
dat, nadat het bestuur der Vereeniging 

voor Gereformeerd Schoolonderwijs en het 
bestuur der Vereeniging voor Christelijk on
derwijs, beide te IJlst, tegen het evenvermel
de raadsbesluit in beroep waren gekomen bij 
Ged. Staten van Friesland, dit college bij be
sluit van 13 Nov. 1940, No. 46, 2e afdeeling 
F ., met vernietiging van het bestreden raads
besluit, voorloopig heeft vastgesteld: a. het 
bedrag, dat de gemeente IJlst in 1939, ter
zake van de in art. 55bis der Lager Onder
wijswet 1920 bedoelde kosten ten behoeve 
van de school voor openbaar gewoon lager 
onderwijs werkelijk heeft uitgegeven op 
f 702 .81 + f 311.40 + f 30 + f 2r.35 + f 12 = f 1077.56; b. het bedrag, dat over 1939 
beschikbaar was gesteld in verband met het 
aantal leerlingen van de openbare lagere 
school over dat jaar, op 492/3 X f 10.79 = 
f 535.94; c. het verschil tusschen de bedra
gen, genoemd sub a en b als volgt: 

werkelijk uitgegeven (a) f 1077.56 
beschikbaar gesteld (b) f 535.94 

f 541.62; 
dat Ged. Staten daarbij hebben overwo

gen, dat de appellanten zich met de door den 
raad van IJlst voorloopig vastgestelde be
dragen niet kunnen vereenigen, omdat bij de 
vaststelling geen rekening werd gehouden 
met de volgende, door de gemeente over 1939 
ten behoeve van de openbare lagere school 
te IJ!st gedane uitgaven, te weten die van: 

J 
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a. vernieuwing van vloeren . 3n.40 
b. afbikken van muren, 220 

m2 bepleisteren, 75 kg ceresiet 
en 12 m 2 stucadoorwerk . ., 287.-

c. een nieuwe betonschutting 
om het schoolplein . . f 315.-

extra fundeering daar-
voor . f 39.85 

., 354.85 
d. te weinig berekend aan-

deel in het verfwerk 30.-
e. te weinig berekend aan-

deel in de kosten der sociale las-
ten en der winst . 65.18 

/. te weinig gerekend voor 
het afhalen der faecale stoffen 
door gemeentepersoneel, waar-
voor te stellen voor 3 privaten 12.-

Totaaal . f 1060.43; 

dat het betoog van de appellanten hierop 
neerkomt: 

ad a en b, dat de hier genoemde uitgaven 
betreffen werkzaamheden ten behoeve van 
de instandhouding van het gebouw, noodig 
tengevolge van den toestand van verwaar
loosd onderhoud, waarin dit gebouw ver
keerde; ad c, dat ten aanzien van de nieuwe 
betonschutting c.a., welke de vroegere hou
ten schutting vervangt, de gemaakte kosten 
eveneens, als kosten van vernieuwing, naar 
haren aard, vallen onder die van instand
houding; ad d, dat als kosten van verfwerk 
ten behoeve van de instandhouding gere
kend is met een uitgaaf van f 50; dat echter, 
volgens de appellanten, ter zake rekening 
moet worden gehouden met de kosten en 
van het buitenverfwerlt en van het lakken 
der vloeren, waarmede een totale uitgaaf 
van f Bo gemoeid is geweest; ad e. dat onder 
de afrekening der totale kosten van de ver
bouwing en vernieuwing is opgenomen voor 
sociale verzekeringen f 50 en voor winst een 
bedrag van f 100, terwijl van het totaal, ad 
f 150, gerekend is te behooren tot de kosten 
van instandhouding een gedeelte, groot 8% 
of f 12; dat dit percentage blijkbaar is ge
baseerd op de sommen, welke de gemeente
raad heeft aangemerkt als kosten van in
standhouding, ad f 263.97 en kosten van ver
andering van inrichting, ad f 2284.89; dat 
volgens de door de appellanten onder a tot 
en met d genoemde cijfers voor instandhou
ding f 983 .25 meer is uitgegevcn dan de raad 
becijferde; dat de laatste is uitgegaan van 
een instandhoudingsuitgaaf (de berekende 
f 12 als aandeel in de sociale lasten en winst 
buiten beschouwing gelaten) groot f 251.97; 
dat de totale kosten van instandhouding bui
ten het aandeel in de winst en de sociale 
lasten naar de meening van de appellanten 
dus f 1235.22 hebben bedragen; dat, naar 
dit aandeel en de daaraan ontleende verhou
ding, onder de instandhoudingskosten moe
ten worden opgenomen een bedrag van 
f 77.18, zijnde f 65.18 meer dan door den 
raad is geschied; ad f, dat de raad ten on
rechte buiten beschouwing heeft gelaten de, 
volgens de bestaande desbetreffende distri-

butieregeling, berekende aan het weghalen 
van faecale stoffen uit de openbare lagere 
school verbonden kosten ad 3 X f 4 = f 12; 
dat hun college er op wijst, dat uit de inge
wonnen ambtsberichten, waaronder een door 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs 
overgelegd rapport van den Bouwkundig In
specteur d.d. 26 October 1940 blijkt: dat het 
gemeentebestuur van IJ!st bij de verbete
ring der openbare lagere school verder is ge
gaan dan het doen verrichten van noodzake
lijk onderhoudswerk; dat de werkzaamheden 
ten deele het karakter hebben gedragen van 
verbouw en moderniseering, waardoor is te
gemoetgekomen aan het bezwaar, dat het 
gebouw in menig opzicht was verouderd en in 
bruikbaarheid en uiterlijk aanzien bij de in 
de gemeente aanwezige beide andere scholen 
ten achter stond; dat men bij de herstel
werkzaamheden diensvolgens tevens reke
ning heeft gehouden met hetgeen, ter ver
krijging van een uit een oogpunt van wel
stand en hygiene behoorlijk geheel, noodig 
was; dat hun college van oordeel is, dat: 
a. de aangebrachte nieuwe v loeren op ge
lijke wijze en van hetzelfde materiaal zijn 
samengesteld als de oude en in casu dus niet, 
als het gemeentebestuur meent, sprake is 
van eene verandering van inrichting; dat 
derhalve het met deze voorziening gemoeide 
bedrag, ad f 311.40, als een uitgaaf wegens 
instandhouding van het gebouw moet wor
den aangemerkt; dat b. door het afbikken en 
bepleisteren der muren, het gebruik van ce
resiet en het verrichten van stucadoorwerk 
een euvel moest worden verholpen, veroor
zaakt door een reeds tientallen van jaren 
geleden begane constructiefout; da t toch 
voor waterafvoer bestemde goten indertijd 
te smal waren geconstrueerd en het aange
brachte trasraam ondeugdelijk was, waar
door de muren waren ingewaterd en door 
afschilfering een onoogelijk aanzien hadden 
verkregen; dat de onderwerpelijke kosten 
met het oog hierop niet geacht kunnen wor
den te behooren tot die van instandhouding 
of onderhoud en door den raad dus terecht 
niet zijn medegeteld; dat c. een nieuwe be
tonschutting, ter vervanging van de bestaan
de houten schutting, noodig was, als gevolg 
van de vervanging der grintbedekking van 
het schoolplein door een tegelverharding, 
waardoor een gewapend beton kantopslui 
ting, welke tevens als grondkeering moest 
dienen, niet !anger kon worden gemist ; dat 
in deze constructie een houten schutting aan 
het beoogde doe! niet zou kunnen beant
woorden; dat het aanbrengen der betonschut
ting dan ook als een verandering van in
richting moet worden beschouwd, en de 
daaraan verbonden kosten eveneens buiten 
beschouwing moeten blijven; dat d. het lak
ken der vloeren als onderdeel der vloerver
nieuwing moet worden aangemerkt en de 
desbetreffende uitgaaf, ad f 30, dan ook als 
nog behoort te worden meegeteld; dat e. in 
verband met het voorgaande het alsnog on
der de kosten van instandhouding v an het 
gebouw op te n emen hoogere bedrag voor 
sociale lasten en winst zal moeten worden 
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bepaald met inachtneming van de kosten 
der voorzieningen, bedoeld sub a ad f 311.40 
en sub d ad f 30 of samen f 341.40; dat de 
totale verbouwingskosten hebben bedragen 
f 2284.89 + f 263 .97 = f 2548.86 of, na ver
mindering van rlen post voor sociale lasten en 
winst, ad f 150, f 2398.86; dat het hoogere 
aandeel in die lasten en winst dus bedraagt 
341.40/2398.86 X f 150 = f 21.35; dat f. het 
door de appellanten aangevoerde ten aan
zien van de kosten van het afhalen van fae
cale stoffen, gelijk door burgemeester en 
wethouders wordt erkend, juist moet worden 
geacht; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

1 °. de raad der gemeente IJ!st, in hoofd
zaak aanvoerende, dat het aanbrengen van 
nieuwe vloeren in de openbare lagere school 
een langdurig punt van bespreking heeft uit
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders; dat de vraag was, of zulks we! 
noodig was; dat de bestaande planken in de 
vloeren b.v. aan de zijkanten bijgeschaafd 
zouden kunnen worden en alzoo de oude 
planken, aangevuld met enkele nieuwe plan
ken (omdat de oude planken door het scha
ven ietwat smaller zouden worden) nog wel 
gebruikt zouden kunnen worden; dat de 
meerderheid van het college van burgemees
ter en wethouders echter ten slotte oordeelde, 
dat dit prutswerk was en de zaak van den 
verbouw van de school nu ook radicaal en 
goed moest worden aangepakt, opdat het 
schoolgebouw - en dus ook de vloeren -
zou voldoen aan de eischen van het heden en 
niet aan die van het stichtingsjaar der school 
(in 1878); dat de minderheid van het col
lege van burgemeester en wethouders van 
een tegenovergesteld gevoelen was en zulks 
tot uitdrukking wenschte te zien gebracht in 
het betrekkelijke raadsvoorstel; dat dit lid 
van het meergenoemde college dienaangaan
de in de vergadering van den gemeenteraad 
op 19 Aug. 1938 blijkens de notulen sprak: 
,,vindt de verbetering ook wel noodig, maar 
is het toch niet in alle deelen met de wijzi
ging eens. De gemeente moet de school we! 
in orde houden, maar de weelde behoeft niet 
te worden gevolgd. De vloeren zijn nog be
hoorlijk goed. Hij is tegen het doen van uit
gaven, welke niet bepaald noodzakelijk zijn. 
Hij stelt voor geen nieuwe vloeren in de 
school aan te brengen. De oude kunnen wor
den geolied"; 

dat het andere lid van het college van bur
gemeester en wethouders opkwam ,,tegen 
hetgeen door den heer C. Nauta (geciteerd 
in de vorige alinea) is gezegd omtrent de 
vloeren. Spreker heeft zelf sterk aangedron
gen op het aanbrengen van nieuwe vloeren 
en geeft nauwkeurig aan welk belang daarin 
is gelegen. D e zeer kleine naden bevorderen 
de hygiene"; dat uit deze aanhalingen dui
delijk moge blijken, dat de nieuwe vloeren 
niet zijn aangebracht, omdat het onderhoud 
zulks vroeg, maar omdat de school verbouwd 
moest worden en alzoo de vloeren ook onder 
handen zijn genomen om redenen van ,,hy
giene" (aldus een lid van het college van 
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burgemeester en wethouders) en ,,om de 
weelde te volgen" (aldus een ander lid van 
het college van burgemeester en wethouders 
in de vergadering van den gemeenteraad); 
dat het laatstgenoemde lid bovendien nog 
verklaarde : ,,De vloeren zijn nog behoorlijk 
goed. Hij is tegen het doen van uitgaven, 
welke niet bepaald noodzakelijk zijn. Hij 
stelt voor geen nieuwe vloeren in de school 
aan te brengen"; dat uit dit laatste duidelijk 
moge blijken, dat de vloeren niet versleten 
waren, daar anders een lid van den gemeen
teraad niet kan voorstellen om geen nieuwe 
vloeren aan te brengen; dat, wat het motief 
van de ,,weelde" betreft, hij moge opmerken, 
dat dienaangaande een Koninklijke beslis
sing is genomen op 26 Juli 1939, No. 12, 
waarin onder meer overwogen is : ,,aangezien 
de hierbedoelde werkzaamheden blijkens de 
stukken waren vereischt niet omdat slijtage 
of onderhoud vervanging van het bestaande 
noodig maakte, <loch om een goed afgewerkt 
en aesthetisch geheel te verkrijgen"; dat 
Ged. Staten in hun overweging aangaande 
deze vloeren onder meer zeggen, dat zij ,,op 
gelijke wijze en van hetzelfde materiaal zijn 
samengesteld als de oude"; dat hij hiertegen 
meent bezwaar te moeten maken; dat het
zelfde materiaal inderdaad is gebruikt, aan
gezien hout toch het m eest geeigende mate
riaal is voor deze soort vloeren; dat echter 
een en antler niet op gelijke wijze is geschied; 
dat het bestaande materiaal bestond uit ge
wone planken met een breedte van ongeveer 
22 cm, terwijl de planken van de nieuwc 
vloeren slechts een breedte hebben van on
geveer 10 cm; dat deze nieuwe vloeren zijn 
samengesteld van uitgezochte geschaafde en 
geploegde deelen met staande nerf, dus imi
tatie rift-vloeren, hetgeen van de oude vloe
ren in geen geval gezegd kan ·worden; dat · 
deze imitatie is gebruikt om de kosten niet 
extra en onnoodig op te voeren; dat, indien 
origineele rift-vloeren gebruikt en gelegd 
zouden zijn, dan in nog sterkere mate sprake 
geweest zou zijn, dat niet ,,op gelijke wijze" 
de samenstelling was van de nieuwe vloeren 
,,als de oude"; dat, hoewel nu geen origineele 
rift-vloeren zijn gelegd, <loch slechts een imi
tatie, zijns inziens toch ook nu niet gezegd 
kan worden, dat het leggen van deze vloeren 
,,op gelijke wijze" is geschied ,,als de oude"; 
dat de beide andere bestreden posten - na
melijk die van verfwerk en die van sociale 
lasten en winst - geen andere bestrijding 
behoeven, daar immers deze posten voort
vloeien uit het voorgaande ; dat, indien het 
besluit van Ged. Staten, wat de vloeren be
treft, wordt vemietigd, dan ook deze beide 
posten vemietigd dienen te worden; dat, in
dien daarentegen het besluit van Ged. Staten 
gehandhaafd wordt wat de vloeren betreft, 
dan ook deze beide posten gehandhaafd die
nen te worden ; 

2 °. het bestuur van de Vereeniging voor 
Christelijk onderwijs en het bestuur der Ver
eeniging voor Gereformeerd Schoolonder
wijs, beide te IJ!st, in hoofdzaak aanvoeren
de, dat reeds vele jaren Jang door het ge
meentebestuur niet voldoende gedaan is om 

9 
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het schoolgebouw en het speelterrein in goede 
conditie te houden, met het noodzakelijk ge
volg, dat langzamerhand een toestand is in
getreden, die grondig ingrijpen noodzakelijk 
maakte; dat een goede reparatie echter kos
ten zou meebrengen, welke per leerling be
rekend nogal hoog zouden komen, omdat de 
school tot voor enkele jaren slechts een 40-tal 
leerlingen telde, verdeeld over 2 lokalen; dat 
thans het leerlingental ± 50 is; dat het ge
meentebestuur daarom heeft uitgezien naar 
een middel om uit deze impasse te geraken, 
waarin het door eigen schuld was gekomen; 
dat een dier middelen is geweest het verzoe
ken om toepassing van artikel 55quater der 
L ager Onderwijswet 1920, hetgeen echter tot 
tweemaal toe is afgewezen; dat men toen op 
het denkbeeld is gekomen, dat verbouw de 
gewenschte uitredding zou kunnen geven; 
dat, wat bij de reparatie nog in aanmerking 
zou kunnen komen om aangeduid te worden 
als ,,verbouw" is het dichtmetselen van 
eenige ramen in een binnenwand tusschen de 
beide leslokalen, met verandering tevens van 
een paar bergkasten en de verplaatsing van 
twee rookgeleidingen; dat aan de voorzijde 
van het gebouw bovendien een daklijst is 
weggebroken, welke bij den bouw der school 
blijkbaar was aangebracht als versiering; dat 
het schoolplein werd verhard met tegels; dat 
bij hen op geen enkel bezwaar stuit dat deze 
veranderingen worden aangeduid als veran
dering van inrichting; dat deze werkelijke 
veranderingen echter tot stand zijn gekomen 
uit overweging, dat het verzuimde onderhoud 
niet !anger kon worden uitgesteld en tege
lijkertijd enkele verbeteringen zouden kun
nen worden aangebracht; dat de ramen in 
den voorgevel mede vernieuwd en wat ver
anderd zijn ; dat, hoewel zeer twijfelachtig is 
of deze vernieuwing wel als verandering van 
inrichting is aan te merken, zij er geen be
zwaar tegen zullen maken, dat een en antler 
als vera dering is gerekend; dat, wat de in 
het besluit van Ged. Staten onder b. bedoel
de uitgave betreft, hiervan Ged. Staten zeg
gen, dat hier reeds tientallen jaren geleden 
een constructiefout is gemaakt en we! in den 
vorm van het aanbrengen van een te smalle 
dakgoot; dat de kosten van de verandering 
van inrichting bier derhalve nooit booger 
kunnen zijn dan noodig is geweest voor bet 
aanbrengen van een nieuwe dakgoot, of
schoon moet worden opgemerkt, dat deze go
ten ook al vanwege hun hoogen leeftijd ver
vangen diene n te worden; dat sommige 
raadsleden hebben gezegd, dat de goten lek 
waren; dat hier wel een sterk bewijs voor on
voldoende verzorging van het schoolgebouw 
aan het licht is gebracht; dat men, door na
melijk te verzuimen dat een stuk dakgoot 
van enkele meters lengte tijdig werd ver
nieuwd, - aldus Ged. Staten - ook de mu
ren in een slechte conditie heeft gebracht; 
dat het genoemde college evenwel zegt, dat 
deze toestand reeds tientallen jaren heeft be
staan; dat men zich dan echter moet afvra
gen, of, afgezien van de invloeden van een 
af en toe overloopende goot, het niet even
eens zeer dringend noodzakelijk zou zijn ge-

weest, dat de muren eens goed onderhanden 
werden genomen, dan we! of de muren er, 
zonder lekkageschade, na tientallen jaren, 
nog z66 goed en nieuw zouden hebben uitge
zien, dat thans een grondige behandeling 
overbodig was; dat dan de vn>,;ig rijst, of deze 
muren soms immuun waren voor de sporen 
van den tand des tijds; dat, wat betreft de 
uitgave sub c, het sloopen van een oude hou
ten schutting en het daarvoor op precies de
zelfde plaats in de plaats zetten van een be
tonschutting, welke zelfs geheel denzelfden 
vorm heeft als de vervangen houten schut
ting, ook verandering van inrichting zou zijn, 
zoowel volgens het gemeentebestuur als vol
gens Ged. Staten ; dat, indien dit standpunt 
juist is en een billijke uitvoering van de La
ger Onderwijswet 1g20 hierdoor niet in bet 
gedrang komt, het voor alle gemeentebestu
ren is aan te raden om bepaalde deelen van 
schoolgebouwen of speelterreinen, in plaats 
van behoorlijk te onderhouden, te verwaar
loozen, om daarna het oude te vervangen 
door het nieuwe, met verschil van materia
len; dat door een dergelijke handeling de kos
ten van onderhoud, in wettelijken zin, al
licht tot een minimum terug zouden te bren
gen zijn, aangezien alle onderhoud dan als 
verandering van inrichting ware te rekenen , 
al zou er groote kans bestaan, dat dit schoone 
voorbeeld aldra door de schoolbesturen zou 
worden nagevolgd, met toepassing van art. 
72 der Lager Onderwijswet 1g20; dat naar 
hunne meening hier in het geheel geen ver
andering van inrichting heeft plaats gehad; 
dat de nieuwe schutting er gekomen is, uit
sluitend omdat de oude schutting in zooda
nigen slechten toestand verkeerde, dat alge
beele vernieuwing zeer binnenkort moest 
plaats hebben; dat de schutting reeds jaren 
en iaren oud was en berhaaldelijk was gere
pareerd; dat op verschillende plaatsen b .v. 
naast de oorspronkelijke palen andere nieuwe 
schoorpalen in den grond waren geslagen om 
de schutting te steunen; dat ook reeds bier 
en daar nieuwe planken waren aangebracbt, 
ter vervanging van slechte oude; dat bet bun 
bovendien ter oore gekomen is, dat reeds 
enkele jaren geleden de eigenares van een 
naastliggend perceel is aangemaand door bet 
gemeentebestuur, de schutting te vernieu
wen; dat het gemeentebestuur toen blijkbaar 
meende, dat deze ,,buurvrouw" tot <lit on
derhoud en deze vernieuwing verplicht was. 
voor zooveel de schutting langs haar erf was 
gelegen; dat dit gedeelte van de schutting 
echter nooit vernieuwd is geworden, <loch 
thans door de gemeente wel gesloopt is en 
door <le ·bedoelde betonschutting is vervan
gen; dat zij ook weten, dat drie of vier jaren 
geleden de varkens van een anderen buurman 
dwars door deze schutting heen zich een toe
gang tot het speeiterrein hebhen verschaft; 
dat uit dit alles moge blijken, dat de bedoelde 
scbutting allesbehalve nieuw was, toen zii 
gesloopt is; dat de schutting inderdaad bin~ 
nenkort aan algeheele vernieuwing toe was; 
dat het logisch is, dat beton in plaats van 
hout voor de nieuwe schutting is gebruikt, 
omdat dit gewenscht is uit een oogpunt van 
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bezuiniging; dat van beton verwacht wordt, 
dat het langer mee kan en dat het minder 
kost aan jaarlijksch onderhoud; dat dit in 
geen geval verandering van inrichting is; dat 
nu evenwel door Ged. Staten wordt betoogd, 
dat een nieuwe betonschutting ter vervanging 
van een bestaande houten schutting noo
dig was, als gevolg van de vervanging 
van de aanwezige grintverharding door te
gelplaveisel op het schoolplein, waardoor een 
gewapend-beton-kantopsluiting, welke te
vens als grondkeering moest dienen, niet lan
ger kon worden gemist; dat in deze construe
tie een houten schutting aan het beoogde 
doel niet zou kunnen beantwoorden; dat het 
aanbrengen der betonschutting dan ook als 
een verandering van inrichting moet worden 
beschouwd en de daaraan verbonden kosten 
eveneens buiten beschouwing moeten blij
ven; dat zij zich in gemoede afvragen, hoe 
een college als dat van Ged. Staten aan zulk 
een kromme redeneering komt; dat door het 
aanbrengen van een tegelverharding aan het 
peil van het schoolplein weinig of n iets ver
anderd is; dat bi.i de grintverharding het ni
veau ook reeds aan eene zijde eenige centi
meters lag boven dat van een der naastlig
gende erven; dat toen als grondkeering dienst 
deed de nu vervangen houten schutting en 
deze voor <lit doe! voldoende was; dat voor 
hetzelfde doe! een nieuwe houten schutting 
zeer zeker vold6ende zou ·zijn geweest; dat 
immers door het leggen van tegels op het 
schoolplein de t e keeren grond niet meerder 
is geworden of slechts enkele centimeters ; 
dat in ieder geval als kantopslu it ing een rij 
baksteenen, op hun kant geplaatst, of een 
laag betonbandje meer dan voldoende zou 
zijn geweest; dat <lit door het gemeentebe
stuur van I]lst daadwerkelijk wordt bewe
zen; dat in hetzelfde jaar, waarin voor kant
opsluiting van een tegelverharding op het 
schoolplein een kantopsluiting noodzakelijk 
wordt geacht in d en vorm van een beton
schutting van omstreeks 1½ meter hoogte, 
het gemeentebestuur van IJ!st voor een 
nieuw tegeltrottoir aan deStadslaan als kant
opsluiting een hcuten plank gebruikt, ge
steund door honten paaltjes, en dat, terwijl 
het tegeltrottoir eveneens enkele centimeters 
hove- de naastligg<>- de tuint jes uitsteekt en 
dus de houten plank voldoende wordt ge
acht als grondkeering ; dat het aandeel in de 
sociale lasten en de winst naar hunne mee
ning moet worden bepaald op f 65.18 ; dat 
zij voor toelichting verwijzen naar hun be
zwaarschrift aan het college van Ged. Sta
ten; 

0. wat betreft het beroep van den ge
meenteraad van IJ!st, dat op grond van de 
ter zake ontvangen ambtsberichten moet 
worden aangenomen, dat de nieuwe vloeren 
in de openbare lagere school zijn aangebracht, 
omdat de oude vloeren niet m eer in behoor
lijken toestand verkeerden, en derhalve de 
kosten daarvoor moeten worden aangemerkt 
als kosten van instandhouding, bedoeld in 
art. ;;5bis der Lager-0nderwij swet 1920; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat men in 
plaats van de bestaande vloeren te herstel-

!en, tot algeheele vernieuwing daarvan is 
overgegaan, en evenmin de omstandigheid, 
dat men gebruik heeft gemaakt van planken, 
welke, wat afmetingen en afwerking betreft, 
van de oude planken verschilden: 

dat derhalve de beslissing van Ged. Staten, 
wat het hierbedoelde punt betreft, juist moet 
worden geacht; 

dat in verband hiermede ook de bezwaren 
van den gemeenteraad tegen de posten voor 
het lakken van de vloeren en voor sociale 
kosten en winst ongegrond moeten worden 
geoordeeld; 

0. wat betreft het beroep van de beide 
schoolbesturen, dat de werkzaamheden aan 
de muren van het schoolgebouw noodzakelijk 
waren wegens de schade, aan deze muren toe
gebracht door een tweetal cQnstructiefouten, 
te weten een te smalle goot en het ontbreken 
van een deugdelijk trasraarn; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben 
geoordeeld, dat de voor de bedoelde werk
zaamheden gemaakte kosten niet behooren 
tot die van instandhouding of onderhoud; 

dat de appelleerende schoolbesturen, zich 
beroepende op de uitlating van enkele raads
leden, dat de goten lek waren, van meening 
zijn, dat de werkzaamheden aan de muren 
noodig geworden waren door onvoldoende on
derhoud van de goten, doch dat zulks niet 
opgaat; 

dat immers bliikens een te dezer zake in
gewonnen ambtsbericht van den Bouwkundig 
Inspecteur van het Lager 0nderwijs van een 
lek zijn der goten geen sprake is geweest; 

dat ook de bewering van de hierbedoelde 
appellanten, dat de muren na het verloop 
van enkele tientallen jaren toch in ieder ge
val wel een grondige behandeling zouden 
hebben noodig gehad, hier niet ter zake doet, 
aangezien zulks immers, wat er ook van zij, 
niet kan wegnemen , dat aan de muren ver
richte werkzaamheden geen gewone onder
houdswerkzaamheden zijn geweest, doch bui
tengewone voorzieningen ter opheffing, zoo
als reeds gezegd, van de gevolgen van een 
tweetal constructiefouten; 

dat, wat betre ft de nieuwe betonschutting 
voor het schoolplein, in tegenstelling met 
het standpunt van Ged. Staten moet worden 
geoordeeld, dat de voor het aanbrengen vim 
deze voorziening gemaakte kosten als kosten 
van insta ndhouding moeten worden aange
merkt; 

dat immers op grond van de ter zake uit
gebrachte ambtsberichten vaststaat, dat deze 
n ieuwe schutting is geplaatst, omdat zulks 
met het oog op den slechten toestand van de 
bestaande schutting noodzakelijk was; 

dat hieraan niet afdoet, dat voor de nieuwe 
schutting beton in stede van hout als mate
riaal gekozen is; 

dat toch deze omstandigheid, al moge zij 
haar oorzaak hierin vinden , dat de schutting 
voortaan tevens als grondkeering en als 
kantopsluiting van de nieuwe aangebrachte
tegelbestrating moet die nst doen, het ver
nieuwen van de schutting niet kan stempe
len tot een verandering van inrichting; 

dat het beroep van de beide schoolbestu-
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ren derhalve, wai: het hierbedoelde punt aan
gaat, gegrond is; '. 
. dat in verband hiermede ook de post van 

sociale lasten en .winst dient te worden her
zien; 
, dat immers de , voor de openbare school 

gemaakte kosten van instandhouding niet 
met f 341.40 behooren te worden verhoogd, 
zooals Ged. Staten · hebben overwogen, <loch 
met f 341.40 + f 354.85 = · f 696.2-5, hetgeen 
medebrengt, dat het aandeel in de sociale 
lasten en winst in totaal dient te worden 
verhoogd met 696.25/2398.86 X f 150 = 
f~3.54; ·, 

,. Gezien de Lager- Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaI 1 der Ver

otdening No. 23/y940 van den· Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
oetreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nede.rlandsche 
Departementeri van Algemeen 'Bestuur, be-
slbten: ' '. : · : ' ' , 

' 1 °. het ber6ep van den gemeenteraad 
van IJ!st ongegrond , te :verklateri;· , 
:' 2 °. met ongegrondverklanng voor het 

overige van het door de ·beide schoolbesturen 
ihgestelde bernep, het bestreden 'besluit van 
Ged. Staten van Friesland in dier voege te 
wijzigen, dat: c t ' 
1·-a . het becirag, dat de getriee·nte I]lst in 

1939, terzake van de in art. 55bis der Lager 
Onderv:ijswet' 1920 bedoelde' kosten ten be-
1\oeve van· ae· schbol voor operibaar gewoon 
lager onderwjjs _werkelijk heeft uitgegeven, 
voorloopig wotdt vastgesteld op f 702.81 + 
f, 311.40 + f 30 + f 354.85 +f 43.54 + f 12 
±: f 1454.60; 

' b. het bedrag', dat over 1939 beschikbaar 
was gesteld in verband met het aantal leer
lingen van de openbare lagere school over 
diit jaar, voorfoopig wordt vastgesteld op 
492/a X f 10:79 = f 535.94; . 

· c. het verschil tusschen de bedragen, ge
nOemd sub a en b voorloopig als volgt wordt 
vastgesteld : . -

werkelijk uitgegeven (a) f 1454.60 
beschikbaar gesteld (b) f 535.94 · 

f 918.66. 

(A. B .) 

7 Mei I94z. ARREST van den Hoogen 
· · Raad. (Artt. 16 Raden van Beroep, 280 

Gemeentewet, 4 Wegenwet.) 
De R . v. B. had, met inachtneming van 

het arrest van verwijzing, na te gaan of 
er waren feitelijke gedragirigen ' van be
langhebbende die, niettegenstaande de 
door den Raad als vaststaande aangeno
men omstandigheden, de gedacbte aan 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen 
van het verkeer zouden uitsluiten, de af
wezigheid -van welke gedr-agingen zou 
moeten leiden tot de gevolgtrekking dat 
er hier van openbare weg,en geen sprake 
was. -

De Raad heeft dit onderzoek ingesteld, 
en de uitslag daarvan heeft · hem ertoe 

geleid aan te nemen dat belanghebben
de aan de hier bedoelde wegen niet de 
bestemming heeft gegeven om te dienen 
als openbare weg. De uitspraak is daar
door op dit punt met redenen omkleed. 

D e grief, dat de vaststaande feiten -
en i. h. b. het aanvaard zijn der bouw
vergunning - den R. v , B . hadden moe
ten leiden tot de gevolgtrekking, dat een 
enkel tot wederopzeggens gedoogen van 
het verkeer op de betreffende wegen was 
uitgesloten, kan, als gericht tegen een 
feitelij ke gevolgtrekking, in cassatie niet 
met vrucht worden aangevoerd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

het Hoofd van de Afd. Financien en Belas
tingen ter gem.-secretarie van Heerlen tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 20 
Nov. 1940 betreffende den aan de S taats
mijnen in Limburg te H eerlen opgelegden 
aanslag in de wegonderhoudsbelasting der 
gem. Heerlen over het belastingjaar 1936; 

Gehoord enz.; 
0. dat in de thans gedane uitspraak de R. 

v. B . het volgende heeft overwogen: 
,,dat de H . R . als zijn meening heeft te 

kennen gegeven, dat de openbaarheid der 
wegen afhangt van het gebruik, dat van die 
wegen wordt gemaakt, i . v .' m. de bestem
ming, die daaraan door deze rechthebbende 
is gegeven, doch dat, zal van openbaren weg 
sprake zijn, blijken moet van den wil der 
Overheid, kenbaar hetzij uit wettelijk voor
schrift, hetzij uit de gedraging van het open
baar gezag, dat de weg openbaar zal zijn; dat 
van openbaren weg niet reeds sprake kan 
zijn, indien b ewezen is, dat door den recht
hebbende daarop feitelijk het verkeer is toe
gelaten; dat meer bepaaldelijk de feitelijke 
omstandigheden, welke de R . v. B. als vast
staande heeft aangenomen, slechts dan aan 
het aannemen van een bestemming door be
langhebbende tot openbaren weg niet kun
nen in den weg staan, indien daartegenover 
feitelijke gedragingen van belanghebbende, 
al dan niet in aanraking met de Overheid, 
kunnen worden gesteld, welke desondanks, 
zij het eerst na verloop van tijd, de gedachte 
aan een enkel tot wederopzeggings gedoo
gen van het verkeer uitsluiten, en dat met 
name ook het in 1931 en 1932 voorgevallene 
v66r de inwerkingtreding van de Wegenwet 
slechts dan niet ter zake dienende is, indien 
reeds voordien de bestemming, met den wil 
der Overheid, tot openbaren weg heeft plaats 
gehad, kunnende immers in dat geval door 
belanghebbende daarop niet eenzijdig wor
den teruggekomen; 

dat enz.; 
dat derhalve nog moet worden beslist om

trent de al of niet openbaarheid der wegen, 
enz. (volgt opsomming van eenige wegen. 
Red.) ; 

dat deze wegen, reeds voordat de Wegen
wet in werking was getreden, door appellante 
op aan haar toebehoorende gronden zijn aan
gelegd en sindsdien door appellante worden 



133 7 MEI 1941 

onderhouden ten behoeve van de bewoners 
en gebruikers der aangrenzende haar toebe
hoorende perceelen; 

dat door appellante, die de rechthebbende 
op deze wegen is, feitelijk vanaf het tijdstip 
der ingebruikneming dier wegen tot in 1936 
openbaar verkeer is toegelaten; 

dat tusschen partijen verschil van meening 
bestaat omtrent de vraag, of dit verkeer 
alleen is toegelaten bij wijze van gedoogen 
dan we! krachtens de door appellante aan 
die wegen gegeven bestemming om voor 
openbaar verkeer te dienen, en, mocht dit 
laatste het geval zijn, over de vraag, of ook 
de wil der Overheid gebleken is, dat die 
wegen openbaar zullen zijn; 

dat van de zijde der gemeente ter onder
steuning van haar stand punt is aangevoerd: 
dat de wegen zijn gelegen in woonwijken, die 
onmiddellijk aansluiten aan de openbare we
gen dezer gemeente en van andere gemeen
ten, en degenen, die gebruik maken van die 
wegen, praktisch geen enkel verschil bemer
ken tusschen die gebruikmaking en de ge
bruikmaking van andere openbare wegen ; 
dat de plaatselijke Overheid de onmiddel
lijke aansluiting van die wegen op het ove
rige wegennet der gemeente getoond heeft 
steeds te wenschen en zonder meer heeft toe
gestaan door het nimmer te b elemmeren ; dat 
die Overheid op die wegen gemeentepolitie 
heeft doen patrouilleeren, aldaar in 1920 op 
verzoek der Staatsmijnen bij den ho'ek Maas
straat-Wenckebachstraat zelfs een politie
post heeft gevestigd; dat van gemeentewege 
sinds 1922 in Treebeek asch en vuilnis is op
gehaald, zonder dat de gemeente daarvoor 
vergoeding heeft gevraagd of ontvangen; dat 
de gemeente aan die wegen bij raadsbesluit 
van 30 Oct. 1929 officieele straatnamen 
heeft gegeven, hetgeen bij niet-openbare we
gen niet gebruikelijk is; dat openbare mid
delen van vervoer, zooals de trams der Lim
burgsche Tramwegmij en autobussen, vaste 
diensten over de Wenckebachstraat en de 
Spoorstraat onderhouden; dat aan die wegen 
en we! o. a . aan de Engerstraat, de Zonne
straat, de Sterrenstraat, de Wenckebach
straat en den Koolweg kerken en bijzondere 
scholen zijn gevestigd; dat in 1923 een stem
lokaal werd aangewezen in het R .K . Jon
genspatronaat aan de Spoorstraat en sinds 
1925 bij alle verkiezingen een lokaal der R .K . 
bewaarschool in de Zonnestraat als stemlo
kaal is aangewezen; dat processenverbaal, 
opgemaakt wegens overtredingen, v.-elke op 
die wegen tegen de motor- en rijwielwet en 
van de alg. politieverordening der gem. Heer
Jen zijn begaan, door den rechter warden 
vervolgd; dat voor perceelen aan de Tree
beekstraat in 19i4 bouwvergunning is aan
gevraagd doch geweigerd, maar later ver
leend; dat de gemeentelijke Overheid be
moeiingen heeft met het verleenen van ver
gunningen voor vermakelijkheden aan die 
wegen; 

dat appellante daartegen heeft aange
voerd : dat de door haar in hare woninggroe
pen aangelegde en onderhouden wegen altijd 
eigen wegen der Staatsmijnen zijn geweest 

en dat zij. daaraan niet de bestemming heeft 
gegeven van openbare wegen, doch daarover 
blijvend zeggenschap wenscht te behouden; 
dat door haar aan het verkeer over die wegerl 
steeds beperkende bepalingen zijn opgelegd; 
die eenerzijds verband houden met de ge
steldheid der wegen en anderzijds met de 
bevoegdheid, die zij zich heeft voorbehouden 
om door, ha·ar niet gewenschte personen den 
toegang tot hare woninggroepen te ontzegr 
gen; dat deze beperking van het gebruik 
blijkt uit het opschrift, da"t zij heeft doen 
aanbrengen op de borden, welke zich bevin~ 
den bij de toegangswegen tot hare woning
groepen, hetwelk luidt als volgt: ,.Eigen weg 
der Staatsmijnen, verboden toegang 1. voor 
motorvoertuigen met ijzeren of stalen wiel'r 
banden, 2. voor personen, wien de toegang 
vanwege de Staatsmijnen ontzegd is;" dat zij 
om duidelijk te doen uitkomen dat de wegen 
slechts ter bede toegankelijk' zijn, v66r de 
inwerkingtreding der Wegenwet elk jaar de 
verbinding harer wegen met de openbare 
wegen in de gem. Heerlen gedurende een da·g 
in de Ringstraat op een bepaalde plaats met 
een ketting afsloot, hetgee"n net Iaatst is ge• 
beurd op 25 Juli 1931, tegen ·welke afslui. 
ting nooit eenig protest is gerezen, en dat bij 
procesverbaal op 30 Aug. 1932 opgemaakt 
door den ontvanger der registratie en domei
nen te Heerlen, een adjunctcommies dier 
registratie en een bouwkundig opzichter• 
teekenaar, de laatste als mondeling gemach; 
tigde der Staatsmijnen, i. v. m . het bepaalde 
in de Wegenwet, werd geconstateerd, dat 
borden met het opschrift ,.Verboden toegangi 
art. 461 van het Wetboek van Strafrecht" 
geplaatst waren op de wegen van de Rijksi 
eigendommen, behoorende tot ·het gebied der 
Staatsmijnen, nader aangegeven op de aari 
dat procesverbaal gehechte vijf kaarten; 

dat hetgeen de appellante als voormeld 
heeft beweerd omtrent het plaatsen van bor
den, het afsluiten der Ringstraat, en het 
opmaken van het proces-verbaal door de ge-" 
meente niet is betwist; dat appellante verder 
nog heeft aangevoerd: dat -zij niet ontkent 
hetgeen als voormeld door de gemeente is 
gesteld t. a. v. het doen patr.ouilleeren van 
politie, het vestigen van een politiepost, het 
ophalen van asch en vuilnis, het geven van 
straatnamen (ontkennend zij evenwel, dat 
dit op haar verzoek is gedaan), het rijden 
van openbare middelen van vervoer, het 
vestigen van kerken en scholen, het aanwij~ 
zen van een stemlokaal, het opmaken en ver
volgen van processenverbaal wegens overtre
ding der motor- en rijwielwet en der alg; 
politieverordening en het verleenen van ver
gunning voor vermakelijkh.eden; dat zij be
twist dat het aanvragen, weigeren en ver-. 
leenen der Bouwvergunning een der wegen 
betrof, waarvan de openbaarheid in contest 
is, betreffende dit volgens appellante een 
geheel ander dee! der gem. H<:_erlen: 

dat nrunens de gemeente echter door over
legging van stukken is aangetoond, dat wel~ 
iswaar bij beslissingen omtrent die bouw~ 
vergunning kad. perceelen zijn vermeld, ge.:, 
legen in · een ander gedeelte der gemeente, 
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doch dat zulks op een vergissing berust, en 
dat de bouwvergunning inderdaad heeft be
troffen perceeleh, gelegen aan wegen te Tree
beek, waarvan de· al of niet opehbaarheid 
thans wordt onderzocht; · 

dat die bouwvergunning op 3 Juli r9r4 is 
geweigerd op grond, dat de woningen ·zouden 
;gebouwd worden aan een niet bestaande 
straat, doch op ro Juli r9r4 is · verleend, 
waarbij o. a. als voorwaarde werd gesteld, 
dat de wegen, waarlangs de woningen zullen 
worden gebouwd, niet voor het publiek ver
keer zullen mogen worden afgesloten, tenzij 
voor vervoer van vrachten, welke· een door 
-de Directie der Staatsmijnen vast te stellen 
en door B . en W. van Heerlen go·ed te keuren 
gewicht overtreffen, ter uitvoerirtg waarvan 
B. en W. op 7 Aug. r9r4 hebben besloten 
vast te stellen een maximum gewicht van 
3000 K.G.; 

dat uit dit besluit van 10 Juli 19r4 naar 
het oordeel van den Raad moet ,worden afge
¾eid, dat aan de hier bedoeldj'i, wegen door 
den rechthebbende niet de besteinming was 
;gegeven om te dienen als openbare weg en 
dat het evenmin in het vootnemen van den 
rechthebbende lag zulks te doen, daar in dat 
_geval het stellen dier voorwaarde onnoodig 
rnoet worden geacht; 

dat· dit besluit er veeleer op.s,chijnt te wij
zen, dat van ·appellante wen:l: geeischt, dat 
deze openbaar verkeer over pie wegen zou 
gedoogen behoudens vervoer van te zware 
vrachten; 

dat de Raad het gevoelen der appellante 
deelt, dat de bestemming om te dienen tot 
openbaren weg niet kan worden afgeleid uit 
het feit, dat de gemeente op de wegen politie 
doet patrouilleeren en aldaar een politiepost 
heeft geirestigd, daar politietoezicht met toe
stemming van belanghebbenden ook op par
ticuliere terreinen, die niet tot o.p enb aren 
weg zijn besterild, Jean wordert nitgeoefend; 

dat ook het. oplialen van asch en vuilnis 
niet noodzakelijk wijst op de openbaarheid 
der wegen, aangezien dat ophalen met toe
stemming der rechthebbenden ook op niet
openbare. wege·n kan geschieden; 

dat het weliswaar niet gebruikelijk is, dat 
de gemeente officieele straatnamen: geeft 
aan niet openbare wegen, doch het niet vast
staat dat zulks is geschied ,O,P verzoek van 
appellante en uit het enkel toelaten daarvan 
niet de bestemming tot openbaren weg be
h"oeft te volgen; 

dat, wat betreft het rijden van openbare 
middelen van vervoer, appellante, door ver
tooning eener door haar verleende vergun
ning voor den aanleg en de exploitatie van 
een tramweg langs den weg van de S taats
mijn Emma naar de Staatsmijn H endrik en 
vervolgens naar den Rimburgerweg nabij de 
Marechaussee-kazeme, heeft aangetoond, 
dat dit rijden geschiedde krachtens door haar 
tot wederopzegging verleende vergunning; 

dat de Raad daarom ook aanneemt, dat de 
. autobussen rijden ingevolge toestemming en 

vergunning van appellante, zodl~g zij dit 
-goedvindt; 

dat uit het opmaken en ve~olgen van 

I 

I 

processen wegens overtreding der motor - en 
rijwielwet de openbaarheid der wegen niet 
kan blijken, daar die wet van toepassing is 
op alle wegen, welke voor het openbaar ver
keer openstaan, waaronder ook kunnen val
len niet-openbare wegen; 

dat hetzelfde · geldt van processenverbaal 
wegens overtreding der alg. politieverorde
ning der gem. Heerlen, aangezien volgens 
mededeeling van de zijde der gemeente in 
die verordening onder een weg wordt ver
staan elke ,,voor het openbaar verkeer open
staande rijweg"; 

dat de openbaarheid evenmin bliikt uit het 
feit, dat de gemeentelijke Overheid zich be
moeit met het verleenen van vergunning 
voor openbare vermakelijkheden aan die we
gen, daar voorwaarde voor die bemoei1ngen 
is, dat de vermakelijkheden voor het publiek 
toegankelijk zijn, hetgeen ook het geval kan 
zijn t. a. v. vermakelijkheden aan niet-open
bare wegen; 

dat het gevestigd zijn van kerken en bij
zondere scholen en van stemlokalen aan de 
wegen, waarvan de openbaarheid door de 
gemeente wordt staande gehouden, niet 
noodzakelijk wijst op de openbaarheid dier 
wegen', daar die kerken en scholen ook kun
nen zijn gebouwd en de stemlokalen kunnen 
worden aangewezen in de overtuiging dat 
het verkeer over die wegen niet zal wo~den 
belet aan degenen, die zich naar die scholen , 
kerken of stemlokalen wenschen te begeven; 

dat echter al zou dit anders zijn, het ver
moeden van bestemming tot openbaren weg 
van de betreffende wegen naar het oordeel 
van deri Raad moet wijken voor het vermoe
den van het tegendeel, dat kan worden afge
leid uit het vaststaande feit, dat appellante 
v66r de inwerkingtreding der wegenwet elk 
jaar gedurende een dag aan een dier wegen 
een afsluiting aanbracht, zonder dat daar
tegen bezwaar werd gemaakt, en na die in
werkingtreding borden heeft doen plaatsen 
als voormeld, zonder dat den Raad is geble
ken, dat daartegen is opgekomen; 

dat appellante te.r ondersteuning van haar 
beweringen nog heeft overgelegd een lijst 
van verodrdeelingen, die zouden zijn gevolgd 
op de aanzeggingen harerzijds van het ver
bod. tot l-fet betreden van wegen en terreinen, 
die bet eigendom zijn der Staatsmijnen; 

dat echter de Raad, zonder den inhoud 
der betrekkelijke vonrussen te kennen uit 
die opgave geenerlei conclusie kan trekken, 
en een nader onderzoek daaromtrent den 
Raad overbodig voorkomt; 

dat de Raad op grond van de bovenstaan
de overwegingen van oordeel is, dat de aan
slag alleen in zooverre kan worden gehand
haafd als hij is opgelegd ter zake van ge
bouwde eigendommen, die zelve of wier er
ven belenden aan of in de onmiddellijke na
bijheid gelegen zijn van wegen en wegge
deelten, waarvan de openbaarheid als voor
meld door appellante is erkend;" 

waama de Raad, met vemietiging van de 
bestreden beschikking, den aanslag heeft 
verminderd; 

0. d11t tegen deze uitspraak als middel van 
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cassatie is aangevoerd: 
s., althans v. t. van de artt. l, 2, 3, 4 en 6 

van de verordening op de heffing eener weg
onderhoudsbelasting in de gem. Heerlen, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 22 Dec. 1922, 
zooals deze verordening is gewijzigd laatste 
lijk bij raadsbesluit van 23 Juli 1935, art. 280 
van de Gemeentewet en art. 16 der wet van 
19 Dec. 1914 S. 564), 

doordien: 1 °. de R. v. B ., met voorbijzien 
van den daaromtrent in het arrest van den 
H. R . van 6 Maart 1940 gestelden eisch, geen 
uitspraak heeft gedaan over de van de zijde 
der gemeente 1~estelde feiten en omstandig
heden, waaruit de wil van de 0verheid, dat 
de wegen in Treebeek en het Vredeshofje 
openbaar zoudl!n ziin, kon b] ijken, alsmede 

doordien: 2 °. de R. v. B., hoewel als feite
lij kheden aanvaardende de gedragingen van 
de Staatsmijnen - al dan niet in aanraking 
met de 0verheid -, die door de gemeente 
zijn gesteld, in afwijking van zijn feiteliike 
beslissing dd. 15 Mei 1939, die feitelijke ge
draginge n - bliikbaar ook in hun onderling 
verband - heeft verworpen als bewijs voor 
de bestemming, door den rechthebbende. der 
betreffende wegen - met uitsluiting van de 
gedachte aan een !outer tot wederopzeggens 
gedooge n van publiek verkeer daarover -
tot openbare wegen; 

0. aangaande het middel: 
dat de R . v . B., met inachtneming van het 

arrest van verwijzing, had na te gaan, of er 
waren feitelijke gedragingen van belangheb
bende, die, niettegenstaande de door den 
Raad als vaststaande aangenomen omstan
digheden, de gedachte aan een enkel tot we
deropzeggens gedoogen van het verkeer zou
den uitsluiten, de afwezigheid van welke 
gedragingen zou moeten leiden tot de ge
volgtrekking, dat er hier van openbare wegen 
geen sprake was; 

dat de Raad dit onderzoek heeft ingesteld, 
en dat de uitslag daarvan hem er toe heeft 
geleid aan te nemen, dat belanghebbende 
aan de hier bedoelde wegen niet de bestem
ming heeft gegeven om te dienen als open
bare weg; 

dat de uitspraak daardoor op dit punt met 
redenen is omkleed en het middel in zijn 
tweede onderdeel daartegen tevergeefs op
komt; 

dat wel in de toelichting tot dat onderdeel 
is gesteld, dat de vaststaande feiten - en in 
het bijzonder het aanvaard zijn der bouwver
gunning van 10 Juli 1914 - den Raad had
den moeten leide n tot de gevolgtrekking, dat 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen van 
het verkeer op de betreffende wegen was uit
gesloten, doch dat een dergelijk btzwaa1 
tegen 's Raads feitelijke gevolgtrekking in 
cassatie niet met vrucht kan worden aange
voerd; 

dat het tweede onderdeel van het middel 
voorts den Raad ten onrechte verwijt, te 
dezen te zijn afgeweken van zijne feitelijke 
beslissing van 15 Mei 1939, aangezien de 
Raad zich, naar art. 24 der wet van 19 Dec. 
1914 S. 564, had te houden en heeft gehouden 
aan het arrest van verwijzing; 

0. dat 's Raads beslissing op dit punt me
debrengt, dat de vraag aangaande den wil 
der 0verheid geen belang meer heeft, zoodat 
het eerste onderdeel van het middel buiten 
behandeling kan blijven ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

7 Mei 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Artt. 16 Wet Raden van Be
roep, 280 Gemeentewet, 4 Wegenwet.) 

Ingevolge het arrest van verwijzing 
behoorde de R. v. B. in acht te nemen, 
dat van openbaren weg niet reeds sprake 
kan zijn, indien bewezen is dat door den 
rechthebbende daarop feitelijk het ver
keer is toegelaten. 

De Raad heeft thans op dit punt vast
gesteld, dat uit hetgeen is aangevoerd, 
voor zooverre dat als vaststaande kan 
worden aangenomen, niet voldoende dui
delijk blijkt, dat belanghebbende aan de 
wegen de bestemming had gegeven om 
als openbare wegen te dienen. De uit
spraak is daardoor op dit punt met re
denen omkleed. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

het Hoofd van de Afd. Financien en Belas
tingen ter gem.-secretarie van Heerlen tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 20 
Nov. 1940 betreffende den aan de N . V. Mij 
tot E xpl. van Limburgsche Steenkolenmijnen 
genaamd 0ranje-Nassaumijnen te Heerle n 
opgelegden aanslag in de wegonderhoudsbe
lasting der gem. Heerlen over het belasting
jaar 1936; 

Gezien enz.; 
0. dat in de thans gedane uitspraak de 

R. v . B. het volgende heeft overwogen: 
,,dat de H. R. als zijn meening heeft te 

kenne n gegeven, dat de openbaarheid der 
wegen afhangt van het gebruik, dat van die 
wegen gemaakt wordt, i . v. m. de bestem
ming, die daaraan door den rechthebbende 
is gegeven, waarbij echter tevens moet blij
ken van den wil der 0verheid, kenbaar het
zij uit wettelijk voorschrift, hetzij uit de ge
draging van het openbaar gezag, dat de weg 
openbaar zal zijn, terwijl van openbare n wcg 
niet reeds sprake kan zijn, indien bewezen 
is, dat door den rechthebbende daarop fei
telijk het verkeer is toegelaten; 

dat door appellante bij de mondelinge be
handeling der zaak voor den Raad is erkend, 
dat de volgende wegen openbaar zijn: de 
weg van Sittard naar Heerlen, de Huskens
weg, de Breukerweg, de Garboonstraat, de 
R ijksweg van Schaesweg naar Heerlen, de 
R ennemigstraat, benevens twee wegen in de 
kolonie Beersdal, namelijk de Maasstraat en 
die helft van de Yselstraat, welke grenst aan 
den w eg van Heerlen naar Sittard; 

dat blijkens de namens de gemeente over
gelegde en door appellante als juist erkende 
kaarten en lijsten de gemeente bovendien als 
openbare wegen wil beschouwd zien de vol-
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gentle wegen, waarvan appellante de open
baarheid betwist, nl.: enz. ( volgt opsomming 
van eenige wegen. Red.); 

dat al deze wegen, reeds voordat de W e
genwet in werking was getreden, door appel
lante op aan haar toebehoorende gronden 
zijn aangelegd en sindsdien door appellante 
worden onderhouden t. b. v . de bewoners der 
aangrenzende haar toebehoorende perceelen; 

dat door appellante, die de rechthebbende 
op deze wegen is, feitelijk van het tijdstip af 
der ingebruikneming dier wegen tot in 1936 
openbaar verkeer is toegelaten; 

dat tusschen partijen verschil van meening 
bestaat omtrent de vraag, of dit verkeer al
leen is toegelaten bij wijze van gedoogen dan 
we! krachtens de door appellante aan die 
wegen gegeven b estemming om voor open
baar verkeer te dienen, en, mocht dit laatste 
geacht wo1:den het geval te zijn, over de 
vraag, of ook de wil der Overheid gebleken 
is, dat die wegen openbaar zullen zijn; 

dat vr,n de zijde der gemeente ter onder
steuning van haar standpunt is aangevoerd: 
I. dat die wegen zijn gelegen in woningwij 
ken, die onmiddellijk aansluiten aan de open
bare wegen dezer gemeente en van andere 
gemeenten, en degenen, die gebruik maken 
var. die wegen, praktisch geen enkel verschil 
bemerken tusschen die gebruikmaking en de 
gebruikmaking van andere openbare wegen; 
2. dat de plaatselijke Overheid de onmiddel
lijke aansluiting van die wegen op het ove
rige wegennet der gemeente getoond heeft 
steeds te wenschen en zonder meer heeft toe
gestaan door het nimmer te belemmeren: 

3. dat die Overheid op die wegen gemeen
te-politie heeft doen patrouilleeren en aldaar 
asch en vuilnis heeft doen ophalen zonder 
daarvoor vergoeding te vragen of te ontvan
gen; 4. dat de gemeente aan die wegen bij 
raadsbesluit officieele straatnamen heeft ge
geven hetgeen bij niet openbare wegen niet 
gebruikelijk is; 5. dat appellant in 1914 aan 
de gemeente heeft gevraagd waterleidings
buizen te mogen leggen en het net met 
kranen dat te Beersdal en Musschemig door 
de gemeente was aangelegd, te mogen over
nemen, hetgeen haar is toegestaan; 6. dat 
door appellante jaarlijks een recognitie wordt 
betaald voor het recht om de aan de wegen 
:n de kolonie Beersdal gelegen woningen van 
eigen licht en water te voorzien zooals bij 
overeenkomst van 25 Augustus 1925 is be
-dongen; 7. dat appellante in 1915 aan de 
gemeente toestemming heeft verzocht om 
rioleering te mogen aanleggen in de woning
groep Beersdal, welke toestemming is ver
leend en waarvoor gemeentelijke leges zijn 
betaald; 

dat deze feiten door appellante niet war
den ontkend, behoudens dat zij opmerkt, dat 
het ophalen van asch en vuilnis eerst na 1936 
is geschied, dat het geven van straatnamen 
zonder overleg met haar is geschied, dat de 
gemelde leges zijn betaald voor een gevraag
de bouwvergunning en dat geen recognitie 
wordt betaald voor het recht om woningen 
van eigen licht en water te voorzien, doch 

een onverplicht gegeven schadeloosstellling 
voor winstderving door de gemeente; 

dat naar het oordeel van den Raad uit 
voormelde feiten, welke alleen als vaststaan
de worden aangenomen voor zoover zij door 
appellante erkend zijn, niet voldoende dui
delijk blijkt dat door appellante aan de be
doelde wegen de bestemming is gegeven om 
blijvend als openbare weg te dienen, noch dat 
die bestemming door de Overheid is aan
vaard; 

dat immers de sub 1 t /m 4 genoemde fei
ten, voor zoover vaststaande, ook bestaan
baar zijn met een enkel gedoogen van het 
gebruik der wegen als openbare weg; 

dat op grond van den inhoud der door 
appellante in afschrift overgelegde tusschen 
haar en de gemeente gewisselde stukken 
moet worden aangenomen: dat het verzoek 
tot het leggen van buizen alleen betrekking 
had op buisleidingen, waarmede aan de ge
meente toebehoorende wegen zouden worden 
gekruist, en de overneming betrof vroeger 
door de gemeente aangelegde buizen met 
brandkranen; dat op het verzoek tot vergun
ning voor het maken eener rioleering inder
daad een bouwvergunning is verleend, en 
dat voor het voorzien van woningen van 
eigen licht en water geen recognitie is be
dongen ; 

dat bovendien de Raad uit door appellante 
overgelegde stukken is gebleken: dat appel
lante in 1925 aan den Raad der gem. Heer
Jen heeft verzocht het Wormer voetpad, zijn
de een openbare weg, voor zoover betreft het 
gedeelte, hetwelk den openbaren Hoensbroe
kerweg verbindt met den openbaren Hus
kensweg, van den !egger van openbare wegen 
af te voeren, omdat dit gedeelte van het 
voetpad voor het openbaar verkeer alle be
teekenis heeft verloren, daar er weinig of 
geen gebruik meer van wordt gemaakt, aan
gezien in de verbinding van den Hoensbroe
kerweg met den Huskensweg op doelmatiger 
wijze wordt voorzien door de evenwijdig met 
genoemd voetpad aangelegde wegen in het 
woningcomplex Husken; dat B. en W. van 
Heerlen daarop den 12 Aug. 1925 aan appel
lante hebben medegedeeld: 

.,3. in de verkeersbehoefte ter plaatse 
wordt op afdoende wijze voorzien door de 
evenwijdig aan en in de onmiddellijke na
bijheid van het op te heffen voetpadgedeelte 
gelegen wegen van de woninggroep .,Hus
ken". Wij achten het echter niet voldoende 
dat het openbaar verkeer op die wegen Uoor 
U stilzwijgend wordt gedoogd, doch wij zou
den met het oog op de rechtszekerheid gaarne 
zien dat die wegen door U tot .,openbare 
wegen" werden bestemd. Daarvoor zou door 
U eene verklaring kunnen worden afgegeven 
(gesteld op een zegel van f 0.50 conform het 
hierbij gaand model)," welke verklaring be
vatte de woorden: .,verklaren bij deze die 
Maatschappij te verbinden om de wegen be
hoorende tot de woninggroep .,Husken" en 
gelegen tusschen den Hoensbroekerweg en 
den Huskensweg blijvend te bestemmen tot 
.,Openbare Wegen" en mitsdien onvoorwaar-
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delijk en onherroepelijk voor het openbaar 
verkeer open te stellen"; dat weliswaar B. 
en W . den 16 Sept. 1925 ten vervolge van 
hun schrijven van 12 Sept. 1925 aan appel
lant e hebben medegedeeld, dat het hun bij 
nadere overweging wenschelijk voorkomt het 
sub 3 vermelde terug te nemen en daarvoor 
een passage in de plaats te stellen, waarin 
van het al of niet openbaar zijn van wegen 
niet wordt gesproken, doch in een schrijven 
van 12 Jan. 1928 van B . en W. aan appel
lante wordt bericht, dat zij genegen zijn te 
bevorderen, dat aan het bovenvermelde ver
zoek van appellante wordt voldaan, onder 
beding evenwel ,,dat U zich schriftelijk ver
bindt om den aan U in eigendom toebehoo
renden weg welke het meest Zuid-Oostelijk 
gelegen is van Uwe wegen die den Hoens
broekerweg verbinden met den Huskensweg, 
blijvend te bestemmen tot ,,Openbare weg" 
en mitsdien onvoorwaardelijk en onherroe
pelijk voor het openbaar verkeer open te 
stellen"; 

dat, hoewel deze correspondentie tusschen 
appellante en B . en W. van Heerlen alleen 
een gedeelte der wegen in de Huskenskolonie 
betreft, de R aad daaruit meent te moeten 
afleiden, dat in 1925 en 1928 het openbaar 
verkeer slechts stilzwijgend werd gedoogd 
over de wegen van appellante in de Hus
kenskolonie, en dat zulks ook het geval was 
t. a. v . de andere bovenbedoelde wegen, 
waarvan de openbaarheid in contest is, aan
gezien den Raad niet gebleken is en het niet 
aannemelijk voorkomt, dat van die wegen op 
andere wijze of onder andere voorwaarden 
gebruik werd gemaakt dan van de wegen in 
de Huskenskolonie; 

dat in elk geval uit gemelde corresponden
tie blijkt, dat ir, 1925 en 1928 de bestemming 
om voor openbaar verkeer te dienen door de 
p!aatselijke Overheid nog niet was aanvaard, 
hebbende deze zich toen immers op het 
standpunt gesteld, dat het openbaar verkeer 
alleen stilzwijgend werd gedoogd en de we
gen nog niet door appellante tot openbare 
wegen waren bestemd ; 

dat uit niets gebleken is, dat sinds 1928 
in dezen toestand verandering is gekomen, 
voor wat betreft het anders dan bij wijze van 
gedoogen openstellen der wegen voor het 
openbaar verkeer; 

dat de Raad op deze gronden van oordeel 
is, dat de aanslag alleen in zooverre kan wor
den .;:ehandhaafd als hij is opgelegd wegens 
gebouwde eigendommen, die zelve of wier 
erven belenden aan of in de onmiddellijke 
nabijheid zijn gelegen van de wegen en weg
gedeelten, waarvan de openbaarheid als voor
meld door appellante is erkend ;" 

waarna de R aad , met vernietiging van de 
bestreden beschikking, den aanslag heeft 
verminderd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

,,S., althans v . t. van de artt. 1, 2, 3, 4 en 
6 van de verordening op de heffing eener 
weg-onderhoudsbelasting in de gem. Heer
len, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 Dec. 

1922, zooals deze verordening is gewijzigd 
laatstelijk bij raadsbesluit van 23 Juli 19q5, 
art. 280 van de Gemeentewet en art. 16 der 
Wet van 19 December 1914 S . 564, 

doordien: 1°. de R . v. B . met voorbijzien 
van den daaromtrent in het arrest van den 
H. R. van 6 Maart 1940 gestelden eisch, geen 
uitspraak heeft gedaan over de van de zijde 
der gemeente gestelde feiten en omstandig
heden, waaruit de wil van de Overheid, dat 
de wegen in de genoemde woninggroepen 
openbaar zouden zijn kon blijken, alsmede 

doordien: 2 °. de R . v . B., hoewel als fei
telijkheden aanvaardende de gedragingen 
van de Oranje-Nassau-Mijnen - al dan niet 
in aanraking met de Overheid -, die door 
de gemeente zijn gesteld, in afwijking van 
zijn feitelijke beslissing d .d. 15 Mei 1939, die 
feitelijke gedragingen - blijkbaar ook in 
hun onderling verbantl - heeft verworpen 
als bewijs voor de bestemming, door den 
rechthebbende, van de betreffende wegen -
m et uitsluiting van de gedachte aan een !ou
ter tot wederopzeggens gedoogen van pu
bliek verkeer daarover - tot openbare we
gen; 

0 . aangaande het middel: 
dat, ingevolge het arrest van verw1Jzmg, 

de R. v . B. behoorde in acht te nemen, dat 
van openbaren weg niet reeds sprake kan 
zijn, indien bewezen is, dat door den recht
hebbende daarop feitelijk het verkeer is toe
gelaten; 

dat dt:: Raad thans op dit punt heeft vast
gesteld, dat uit hetgeen is aangevoerd, voor 
zooverre dat als vaststaande kan worden 
aangenomen, niet voldoende duidelijk blijkt, 
dat belanghebbende aan de wegen de be
stemming had gegeven om als openbare we
gen te dienen; 

dat de uitspraak daardoor op dit punt met 
redenen is omkleed en het middel in zijn 
tweede onderdeel daartegen tevergeefs op
komt; 

dat wel in de toelichting tot dat onderdeel 
is gesteld, dat de vaststaande feiten den 
Raad hadden moeten leiden tot de gevolg
trekking, dat een enkel tot wederopzeggens 
gedoogen van het verkeer op de betreffende 
wegen was uitgesloten, <loch dat een derge
lijk bezwaar tegen 's Raads feitelijke gevolg
trekking in cassatie niet met vrucht kan 
warden aangevoerd; 

dat het tweede onderdeel van het middel 
voorts den Raad ten onrechte verwijt, te 
dezen te zijn afgeweken van zijne feitelijke 
beslissing van 15 M ei 1939, aangezien de 
Raad zich, naar art. 24 d er wet van 19 Dec. 
1914 S . 564, had te houden en heeft gehou
den aan het arrest van verwijzing; 

0. dat 's Raads beslissing op dit punt me
debrengt dat de vra.i.g aangaande den wil 
der Overheid geen belang meer heeft, zoodat 
het eerste onderdeel van het middel buiten 
behandeling kan blijven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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7 M ei 1941. BESLUIT van den Secretaris
G eneraal van Binnenlandsche Zaken. 
(Gemeentewet art. 185.) 

Een besluit van B. en W. tot benoe
ming van een gemeenteambtenaar bui
ten de categorieen van personen, ge
noemd in art. 1 eerste lid van de Plaat
singsverordening Overheids- en Semi
Overheidspersoneel 1g40, zonder dat art. 
2 derde lid van genoemde veroidening 
van toepassing is , is in strijd met de wet. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken; 

0. dat B. en W . van Nieuwenhagen bij be
slui t van 28 Fehr. 1941 met ingang van 1 

Maart 1941 tot meterlezer-geldophaler in 
tijdelijken dienst hebben benoemd A. J. Jans
sen, exploitant van een kapperszaak te Nieu
wenhagen; 

dat ingevolge art. 1, eerste lid, van de 
Plaatsingsverordening Overheids- en Semi
Overheidspersoneel 1940 in de behoefte aan 
personeel bij de diensten, bedrijven en in
stellingen van de gemeenten moet warden 
voorzien door aanwijzing van daarvoor ge
schikte krachten uit de in dat artikel ge
noemde categorieen van personen; 

dat de chef van de afdeeling Overheidsoer
soneelsvoorziening van het Departement ·van 
Binnenlandsche Zaken naar aanleiding van 
een desbet reffend verzoek van het gemeente
bestuur van Nieuwenhagen heeft bericht, dat 
tegen aanstelling van W. Vri:isch, controleur 
van de steunverleening en werkverschaffing 
in die gemeente, die behoort tot de categoric 
van personen, bedo~ld in art. 1, onder c, van 
genoemde verordenmg, mede tot m eterlezer
geldophaler, zijnerzijds geen bezwaarbestond; 

dat A. J . Janssen, voornoemd, niet behoort 
tot de categorieen van personen, genoemd 
onder a t/m g van meergenoemd artikel; 

dat art. 2, derde lid, van de Plaatsingsver
ordening Overheids. en Semi-Overheidsper
soneel 1940 in het onderhavige geval n iet van 
toepassing is; 

dat B . en W . van Nieuwenhagen derhalve 
niet bevoegd waren, in de vacature van me
terlezer-geldophaler door benoeming van 
A. J. Janssen te voorzien, en, zulks doende 
hebben gehandeld in strijd met art. 1 van de 
Plaatsingsverordening Overheids- en Semi
Overheidspersoneel 1940; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet en op 
art. 1 van de Verordening No. 193/1940 van 
den R!jkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied; 

Heeft besloten : voornoemd besluit van B. 
en W. der gemeente Nieuwenhagen van 28 
Fehr. 1941 te vernietigen, wegens strijd met 
de wet. 

(A. B .) 

14 Mei 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 10.) 

Hoewel op grond van de door de Rb. 
en het Gerechtshof gedane uitspraken 
moet warden aangenomen, dat appel-

lant zich heeft schuldig gemaakt aan de 
hem ten laste gelegde strafbare fe iten, 
heeft het Gerechtshof, deze feiten ken
nelijk van minder ernstigen aard oordee
lend dan de Rechtbank, de door de Rb. 
opgelegde gevangenisstraf gewijzigd in 
eene voorwaardelijke gevangenisstraf 

• en een onvoorwaardelijke geldboete. In 
verband met deze uitspraak kan, al ver
dienen de gedragingen van appellant, als 
in hooge mate ongepast, sterke afkeu
ring, de toepassing van art. 10 2e lid 
vooralsnog achterwege blijven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Opvoeding, W etenschap en Cul
tuurbescherming. 

Gezien het beroep, ingesteld door X. te Y , 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 21 Augustus 1940, n°. X, Ka
binet (1• Afd.), waarbij, met toepassing van 
artikel 10 der Lager-Onderwijswet 1920, is 
verklaard, dat de appellant de bevoegdheid 
tot het geven van onderwijs heeft verloren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord advies van 
5 Maart 1941, n°. 624 (1940); 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 21 Augustus 1940, n°. X . Kabinet 
(1° Afd.), hebben verklaard, dat X , geboren 
den 3en December 1899, hoofd van de 
Roomsch-Katholieke lagere school te Y en 
wonende aldaar, de bevoegdheid tot het ge
ven van onderwijs heeft verloren, zulks naar 
aanleiding van een schrijven van den In
specteur van h et lager onderwijs, d .d . 12 Au
gustus 1940, n°. A 87.5, houdende voorstel 
om de bevoegdheid tot het geven van onder
wijs te ontnemen aan X, die in hooger be
roep door het gerechtshof tot een voorwaar
delijke gevangenisstraf en een onvoorwaar
delijke geldboete is veroordeeld wegens het 
plegen van ontucht met een aan zijn opleiding 
toevertrouwde minderjarige; 

dat van <lit besluit X in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het juist is , dat hij bij 
arrest van het gerechtshof d .d . 27 Juni 1940 
tot de bovengenoemde straf is veroordeela; 
dat het echter niet juist is , dat hij de hem 
ten laste gelegde feiten heeft gepleegd; dat 
hij nogmaals naar eer en geweten moge ver
klaren, dat hij aan de feiten , terzake waarvan 
hij heeft t erecht gestaan en welke voor een 
dee! bewezen werden geacht, n iet schuldig 
is; dat de bedoelde uitspraak uitsluitend is 
gebaseerd op het getuigenis van eenige kin
deren, leerlingen zijner school, van 10-13 
jaar, de m eesten echter niet meer dan II jaar 
oud; dat de voorgeschiedenis der zaak als 
volgt is: dat omstreeks Juni 19_39 praatjes 
in omloop kwamen betreffende zijn misdra
gingen tegenover enkele leerlingen, die om
streeks Mei van dat jaar zouden zijn voorge
vallen ; dat zij neerkwamen a. op onzedelijke 
handelingen, welke buiten de klas, <loch in 
de school met P . D . en M. W. zouden zijn 
verricht ; b. op minder oirbare aanrakingen 
van enkele meisjes, welke gedurende de Jes 
in het klasselokaal zouden hebben plaats ge
vonden ; dat deze praatjes, welke deels zeer 
weerzinwekkende feiten inhielden, eerst ge
ruimen tijd later door de politie zijn onder
zocht; dat vele verhalen toen reeds geheel 
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-verzonnen bleken te zijn, dat andere echter 
in de processen-verbaal kennelijk op sug
.gestie der ondervragende ambtenaren min 
of meer gefatsoeneerd en onderling aan
.gepast werden en zij, toen zij aid us gestabili
seerd waren, zich tijdens de verdere behande-
1ing grootendeels hebben gehandhaafd ; dat, 
wanneer aldus een tiental kinderen deze ver
klaringen ter zitting van Recntbank en Hof 
herhaalt , het effect daarvan ongetwijfeld be
zwarend voor hem is en hieraan d e voor hem 
ongunstige uitspraak is t e wijten ; dat politie
ambtena ren, en speciaal de p lattelands-
1>olit ie , echter als zoodanig zeer zeker niet 
de geschikte personen zijn om een onderzoek 
te verrichten , t en einde in zaken als de onder
havige de waa rheid aan het licht te brengen; 
dat , vooral wanneer de verderfelijke invloed 
dezer praatjes reeds tot de ouders is doorge
drongen en de kinderen zelf huiverig zijn op 
wat zij eens verteld hebben terug t e komen, 
een later ingesteld onderzoek weinig vrucht 
meer kan dragen ; dat de praatjes in hoofd
zaak bleken te zijn uitgegaan van P. D., 
-van wie is komen vast te staan, dat zij vroe
ger met andere personen onoirbare hande-
1ingen had gepleegd en die bovendicn in 
sterke m ate fantastisch was aange!egd; dat 
een andere getuige de elfjarige M . W . is; 
dat deze wellicht een meer nuchteren aard 
bezat, doch kennelijk bij de verhalen harer 
-vriendin niet heeft willen achterblijven en 
harerzijds ook, hoewel bewust, in strijd met 
de waarheid een beleving heeft opgedischt, 
die zij later niet heeft durven terugnemen; 
dat zij dit desondanks eens heeft gedaan, 
doch vervolgens deze herroeping weer inge
trokken heeft, echter onder omstandigheden, 
die een zekere mate van pressie der daarbij 
mede aanwezige personen aannemelijk ma
ken; dat de overige leerlingen tot haar verc 
klaringen eerst zijn gekomen, toen de ge
ruchten omtrent hem reeds liepen, waarna 
zij onder den indruk hiervan, verstrekt door 
kinderlijke fantasie, in op zichzelf onschuldi
ge aanrakingen iets onbehoorlijks zijn gaan 
zien; dat Dr. V. B., psychiater, die op zijn 
-verzoek het dossier der strafzaak heeft be
studeerd, <lan ook op grond daarvan tot een 
hem disculpeerende verklaring komt; dat hij, 
behalve op de hoogst ernstige bezwaren, die 
volgens alle psychiatrische deskundigen aan 
elk kindergetuigenis kleven, wijzen mag op 
zijn staat van dienst, een twintigjarige on
berispelijke ambtsvervulling; dat gedurende 
al die iaren nooit eenige bemerking is ge
maakt en zelfs het geringste wantrouwen ge
rezen is omtrent zijn volkomen correcte hou
ding tegenover zijn leerlingen; dat vele per
sonen, die hem gedurende den geheelen tijd 
van zijn werkkring in zijn beroep hebben 
waargenomen en hem ook in zijn prive-leven 
kennen, dan ook beslist weigeren geloof te 
hechten aan de waarheid der beschuldigin
gen; dat, indien zijn vorig !even aldus geheel 
onberispelijk is geweest, het onverklaarbaar 
blijft, hoe in een tijdvak van slechts enkele 
weken de bedoelde misdragingen zich plot
seling konden voordoen, terwijl geen enkele 
oorzaak is kom,m vast te staan, waaraan dit 
deraillement zou moeten worden toegeschre
ven; dat hij gelukkig gehuwd is en in zijn 
gezin nog pas een kind geboren was; dat 

seniele of prae-seniele verschijnselen zich bij 
hem nog niet kunnen voordoen; dat ook dit 
feit er toe moge leiden om aan te nemen, dat 
de £out in deze niet bij hem, doch in de v ~r
klaringen der kinderen ligt; dat in het ad
ministratief geding de rechterlijke uitspraak 
niet bindend is, doch dat , wanneer hier re
kening zou moeten worden gehouden met de 
uitspraak van het Hof, er klemmende re
denen aanwezig blijven om desalniettemin 
het besluit van Ged. Staten te vernietigen; 
dat hij, toen het arrest van het gerechtshof 
was gewezen, hiertegen beroep in cassatie 
heeft ingesteld; dat het schoolbestuur toen 
echter besloten heeft hem wederom in functie 
te stellen, doch daarbij verlangd heeft, dat 
de zaak dan uit zou zijn en het cassatiebe
roep zou word en ingetrokken ; dat de be
treffende brieven door hem worden over
gelegd; dat hij toen gem eend heeft aa n het 
verlangen van het schoolbestuur te moeten 
voldoen; dat, wanneer dit verlangen van het 
schoolbestuur vermoedelijk voortsproot uit 
den wensch , aan deze zaak een einde te 
maken, aan zijn b esluit, hem, appellant, 
weder in dienst te stellen, naar alle waar
schijnlijkheid ook een overtuiging van zijn 
onschuld, althans een nog steeds bestaande 
twijfel aan zijn schuld, ten grondslag ligt; 
dat, wanneer met de uitspraak yan het Hof 
wordt rekening gehouden, er op moge 
worden gewezen, dat het Hof geen aanleiding 
heeft gevonden als bijkomende straf de ont
zetting uit het beroep op te leggen; dat in
tegendeel het Hof uit het feit van het op
leggen eener voorwaardelijke straf kennelijk 
van oordeel is geweest , dat hij zonder bezwaar 
in zijn beroep zou kunnen worden gehand
haafd; dat deze voorwaardelijke straf immers 
geen zin zou hebben, indien dit niet het geval 
ware; dat zij wordt opgelegd als een waar
schuwing voor den delinquent om zorg te 
dragen, dat de geincrimineerde feiten zich 
niet zullen herhalen; dat de voorwaardelijke 
straf daarnaast veronderstelt vertrouwen 
van den rechter in de persoon van den delin
quent en zonder zoodanig vertrouwen geen 
enkelen zin heeft ; dat de waardeering van 
den ernst van de bewezen geachte feiten 
mitsdien gelegen is in de onvoorwaardelijke 
straf, welke een geldboete van f 150.- in
houdt, doch dat het feit dezer geldboete al 
weder veronderstelt, dat ook de rechter de 
door hem bewezen geachte feiten niet uiter
mate ernstig acht ; dat onder deze omstan
digheden het genoemde arrest op zichzelf 
geenszins een voldoende motiveering vormt 
van het bij dit beroep aangevallen besluit van 
Ged. Staten; weshalve hij heeft verzocht dit 
besluit te vernietigen; 

0. dat op grond van de in deze door de 
Arr.-Rechtbank en het Gerechtshof gedane 
uitspraken moet worden aangenomen , dat 
de appellant zich heeft schuldig gemaakt aan 
dP bovenbedoelde , hem ten laste gelegde 
strafbare feiten; 

dat het Gerechtshof, deze feiten kennelijk 
van minder ernstigen aard oordeelende dan 
door de Arr.-Rechtbank was geschied, met 
vernietiging in zooverre van het vonnis van 
het laatstgenoemde college , de op te leggen 
straffen nader heeft gemotiveerd en de door 
de Arr.-Rechtbank opgelegde gevangenis-

j 
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straf van zes maanden heeft gewijzigd in eene 
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes 
maanden en een onvoorwaardelijke geldboete 
van f 150.- subsidair 30 dagen hechtenis; 

dat in verband met deze uitspraak, al 
verdienen de gedragingen van den appellant, 
als in hooge mate ongepast, sterke afkeuring, 
de toepassing van artikel ro, 2 • lid , der 
Lager-Onderwijswet 1920 vooralsnog achter
wege kan blijven; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehand
haafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van Par. 1 der Verordening 

n°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: : 

het bestreden besluit van Ged. Staten te 
vernietigen. 

(A. B.) 

z5 Mei z941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet art. 30). 

Terecht heeft het Hof als eene afleve
ring, welke het ingevoerde goed hier in 
den zin van art. 30 Octrooiwet in het 
verkeer brengt, slechts die afgifte be
schouwd, waarin eene beschikking ligt, 
die hij, die het goed afgeeft, te dien aan
zien treft, wat niet het geval is, wanneer 
de houder van het goed dit afdraagt aan 
hem, voor wien hij het goed onder zich 
heeft. 

De N . V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 
gevestigd te Eindhoven, eischeres tot cas
satie van het op 20 Mei 1940 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage (1940, No. 889) 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat 
Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, gepleit 
door Mr. Bodenhausen; 

tegen : 
de N. V. Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te 
Rotterdam, verweerste.r in cassatie, adv. Mr. 
L. J. van Gelein Vitringa, gepleit door Mr. 
Lycklama a Nyeholt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat Philips houdster is van het Neder

londsch octrooi no. 13345, gedagteekend 16 
Mei ,925; 

dat de Rotterdamsche Lloyd in Augustus 
1938 te Marseille twee radio-ontvangtoestel
len, voorzien van een inrichting vallende on
der voormeld 0ctrooi, ten vervoer naar Rot
terdam overgenomen en met een van de 
door haar gereed wordende schepen daar
heen vervoerd heeft ; 

dat zij deze toestellen in haar loodsen al
daar heeft opgeslagen ter aflevering aan de 
houders van de door haar daarvoor afgegeven 
cognossementen en een dier toestellen te 
Rotterdam ook heeft afgeleverd aan den 
houder van het daarvoor, te zijnen name 
gestelde cognossement; 

dat Philips bij deurwaardersexploit van 10 

Maart 1938 de Rotterdamsche Lloyd heeft 
gewezen op den, naar het oordeel van Philips 
bestaanden, strijd tusschen voormelde han
delingen en het genoemde octrooi; 

dat Philips bij inleidende dagvaarding 
voor de Arr.-R echtbank te Rotterdam, met 
bijkomende vorderingen, heeft gevraagd de 
verklaring voor recht, dat voormelde han
delingen van de Rotterdamsche Lloyd on
rechtmatig zijn, en haar veroordeeling tot 
vergoeding van de deswege door Philips ge
leden schade, daartoe stellende, dat de Rot
terdamsche Lloyd, handelend als voormeld, 
het eene toestel in N ederland in het verkeer 
heeft gebracht in den zin van art. 30 der 
Octrooiwet 1910 (S. ;113), en de beide toe
stellen daarvoor in den zin van het artikel 
in voorraad heeft gehad; 

dat de Rechtbank deze, door de Lloyd be
streden, vordering bij vonnis van 3 April 
1939 heeft ontzegd; 

dat, op het daartegen door Philips inge
steld hooger beroep, het Hof <lit vonnis op de 
volgende gronden heeft bevestigd; 

,,dat appellante wel terecht zegt, dat het in 
het verkeer brengen van een voortbrengsel 
geschiedt bij de eerste maal, dat <lit in Ne
derland in den handel of onder het publiek 
gebracht wordt, <loch een aflevering door 
den vervoerder aan een cognossementhouder 
daaraan allerminst voldoet; 

,,dat over de vraag, of een voortbrengsel 
al dan niet in Nederland in den handel of 
onder het publiek gebracht zal worden, niet 
de vervoerder beslist, maar degeen, die de 
beschikking over het voortbrengsel heeft, 
gelijk een cognossementhouder; 

,,dat inderdaad, wanneer een vervoerder 
zich niet beperkt tot vervoershandelingen, 
maar handelingen gaat plegen, die het ka
rakter dragen van een in het verkeer brengen 
van het vervoerde, octrooischennis door hem 
zou kunnen worden gepleegd; 

,,dat echter hetgeen in deze de vervoerder 
gedaan heeft, te weten de goederen na aan
komst te Rotterdam aldaar lossen en opslaan 
ter aflevering aan hem, die zich daartoe als 
rechthebbende zou aanmelden, en een der 
toestellen vervolgens afleveren aan den cog
nossementhouder, nog ,,zuivere vervoershan
delingen als zoodanig" zijn, eindigende de 
verplichting van den vervoerder als zoodanig 
eerst, wanneer hij het ten vervoer aangeno
men goed ter plaatse van bestemming aan 
den rechthebbende heeft afgeleverd; 

,,dat appellante's raadsman bij de monde
linge toelichting nog heeft aangevoerd, dat 
het wettelijk begrip ,,in het verkeer bren
gen", ook historisch beschouwd, handelin
gen zou omvatten, als ten deze door ge
intimeerde verricht; 

,,dat appellante ook hierbij uitgaat van een 
onjuiste beteekenis, die zij aan het begrip 
wil hechten, namelijk het feitelijk binnen de 
Nederlandsche gemeenschap brengen, wat 
inderdaad - bij invoer - de vervoerder 
doet, <loch de juiste beteekenis van het be
grip is ,,het in den handel of onder het pu
bliek brengen", wat alleen - rechtmatig -
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kan geschieden door dengeen, die de be
schikking over het ingevoerde goed heeft; 

,,dat derhalve - bij import - de eerste, 
die daartoe kan overgaan, niet is de vervoer
der, die niet heeft uit te maken wat er met 
het goed zal geschieden, maar degeen, die 
op het moment van den invoer de rechtheb
bende op het goed is; 

,,dat het dan ook duidelijk is, dat, waar in 
de Memorie van Toelichting op de Octrooi
wet van het afleveren door den eersten ont
vanger wordt gesproken, daa rmede is ge
dacht aan handelingen, door dengene, die 
bij aankomst in Nederland het goed te zijner 
beschikking kreeg en die de eerste is, die 
krachtens zijn beschikkingsrecht kan bepa
len, of het goed al dan niet in Nederland in 
het verkeer zal worden gebracht; 

,,dat van een door appellante gewilde on
aannemelijke consequentie in het geval, dat 
de invoerder zelf vervoert, bij dit begrip 
van ,,eerste ontvanger" dan ook geen sprake 
is·" 

'o. dat Philips tegen deze uitspraak het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd: 

S. of v. t. van de artt. I, 30, 43 der Oc
trooiwet I9IO (S. 3I3), 466, 468, 478, 479, 
506, 5IO, 5I7i, 5I7k K., I40I , 1402, 1403 
B. W., 48 Rv., doordien het Hof op voor
melde gronden heeft bevestigd het vonnis in 
deze zaak door de Rechtbank gewezen, waar
bij de door eischeres in cassatie ingestelde 
vordering werd ontzegd, zulks ten onrechte, 
omdat: 

de verweerster in cassatie, handelende ge
lijk zij ten deze heeft gedaan, t e weten door 
de goederen na aankomst (uit het buiten
land) te Rotterdam, aldaar te lessen en op 
te slaan ter aflevering aan hem, die zich 
daartoe als rechthebbende zou aanmelden, en 
een der toestellen vervolgens af te leveren 
aan den cognossementhouder (zijnde een op 
een recta-cognossement genoemd Rotter
damsch ingezetene), we! degelijk de bedoel
de toestellen in den zin van art. 30 Octrooi
wet heeft in het verkeer gebracht (immers 
voor de eerste maal in Nederland feitelijk 
in den handel of ender het publiek, althans 
binnen de Nederlandsche gemeenschap, 
heeft gebracht, althans verder heeft afgele
verd, respectievelijk voor een en ander in 
voorraad gehad, waaraan niet afdoet dat 
bedoelde handelingen van verweerster nog 
waren ,,zuiver vervoershandelingen als zoo
danig", noch ook dat verweerster, als ver
voerster, niet had uit te maken wat er met 
de goederen - verder - zou geschieden; 

0 . daaromtrent: 
dat naar de memorie van toelichting de 

woorden ,,in het verkeer brengen" in art. 30 
der Octrooiwet niet zien op den invoer en 
het in Nederland ingevoerde goed hier te 
lande in den zin van het artikel eerst in het 
verkeer wordt gebracht, doordat de zooge
naamde eerste hand het goed in Nederland 
voor het verkeer hier te lande aflevert; 

dat het met deze, met de woorden der wet 
zeer wel overeen te brengen, bedoeling in 
strijd ware om, gelijk Philips wil, bij invoer 

als de aflevering, die het goed hier te lande 
in het verkeer brengt, te beschouwen de af
gifte hier te lande aan den rechthebbende 
door den vervoerder van het goed, die dit 
uit het buitenland aanbracht en het voor 
dien rechthebbende ender zich had; 

dat het Hof mitsdien terecht als een afle
vering, welke het ingevoerde goed hier in 
den zin van art. 30 in het verkeer brengt, 
slechts die afgifte heeft beschouwd, waarin 
een beschikking ligt, die hij, die het goed 
afgeeft, te dien aanzien treft, wat niet het 
geval is, wanneer de houder van het goed dit 
afdraagt aan hem, voor wien hij het goed 
ender zich heeft; 

dat de juistheid van 's Hofs opvatting ook 
hierdoor wordt bevestigd, dat het tweede lid 
van het artikel, dat de bij het eerste lid in 
beginsel aan den octrooihouder voorbehou
den handelingen ook aan anderen toestaat, 
waar het goederen geldt, die rechtmatig in 
hct verkeer zijn gebracht, zooals dit tweede 
lid oorspronkelijk door de Regeering werd 
voorgesteld, die handelingen samenvatte als 
verder over de goederen te ,,beschikken"; 

dat deze uitdrukking we! is waar vervan
gen is ingevolge een amendement van de 
commissie van rapporteurs door de opsom
ming van handelingen, die thans in de wets
bepaling staat; 

dat echter de omstandigheid, dat dit, 
schriftelijk noch mondeling toegelicht, amen
dement zonder openbare beraadslaging door 
de Regeering is overgenomen, doet veronder
stellen, dat het niet de bedoeling was om 
daarbij een materieele wijziging aan te bren
gen ten einde onder de in beginsel aan den 
octrooihouder voorbehouden handelingen 
ook te begrijpen handelingen, waaraan de 
aard van beschikking over het goed of voor
bereiding daartoe vreemd is; 

dat het middel derhalve ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 450, Red.). 

Conclusie van den Adv.- Gen. Rombach. 

Post alia: 
De vaststaande handelingen van vervveer

ster kunnen alleen een inbreuk zijn op het oc
trooi van eischeres, indien zij gequalificeerd 
moeten worden: hetzij als in het verkeer 
brengen, hetzij als, na in het verkeer brengen, 
verder afleveren, hetzij als voor ( ten behoe
ve van) in het verkeer brengen in voorraad 
hebben. 

Terecht heeft het Hof, in overeenstem
ming met partijen, de casuspositie in dit pro
ces, dat een proefproces schijnt te zijn, al
dus opgevat. Brengt een reederij als de Rot
terdamsche Lloyd de door haar hier te lande 
op normale wijze aangevoerde en afgeleverde 
goederen in het verkeer in den zin van art. 
30 der Octrooiwet? Zij zijn in <lien zin nog 
niet in het verkeer. Immers in genoemde 
wetsbepaling wordt bedoeld in het verkeer 
brengen hier te lande, terwijl de invoer zelf 
nog niet als in het verkeer brengen kan wor
den beschouwd. Dit laatste blijkt uit de me
morie van toelichting die ik hier wil citeeren. 
Zij luidde op dit punt, in overeenstemming 
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met die van de bekende subcommissie voor 
de handelspolitiek, die de Octrooiwet heeft 
voorbereid: ,,De bepaling sub c (dat het oc
trooi ten gevolge heeft, dat het aan anderen 
dan den octrooihouder niet vrijstaat namaak
sels beroepmatig in het verkeer te brengen, 
te verkoopen, ten verkoop in voorraad te 
hebben of te gebruiken) heeft betrekking, 
behalve op het beroepmatig gebruik, op het 
beroepmatig in den handel brengen en ver
handelen van namaaksels. In het verkeer 
brengen heeft plaats zoowel bij aflevering 
door den binnenlandschen producent, als na 
invoer uit het buitenland bij aflevering door 
den eersten ontvanger hier te lande, onver
schillig of dit in het verkeer brengen ge
schiedt door verkoop, verhuur, door het ge
ven in consignatie of in depot of dergelijke 
handelingen. De invoer op zich zelf wordt 
in deze bepaling niet bedoeld. Naast deze al
gemeene, voor de zoogenaamde eerste hand 
geldende uitdrukking, is nog van het verkoo
pen alsmede van het ten verkoop in voorraad 
hebben melding gemaakt, t en einde te doen 
uitkomen, dat de;r.e handelingen ook aan an
deren dan hen, die produceeren of invoeren, 
niet geoorloofd zijn." 

Het in het verkeer brengen van art. 30 der 
Octrooiwet moet derhalve geschieden hier te 
lande en na vervaardiging of invoer. Daar
over is geen verschil mogelijk, maar verder 
laten m. i. zoowel wet als memorie van toe
lichting reden voor twijfel over op het punt, 
waarop eischeres het arrest aanvalt. Ge
schiedt het in het verkeer brengen reeds door 
het feitelijk binnen de Nederlandsche ge
meenschap brengen, zooals eischeres meent? 
Of kan het slechts geschieden door een be
schikking over het voortbrengsel (in den zin 
van verschaffing aan een ander van een eigen 
recht daarop) door hem die heeft uit te ma
ken wat er mee zal geschieden, zooals het Hof 
oordeelt? In het eerste geval is aflevering 
door eischeres als vervoerster aan den cog
nossementhouder zeker in het verkeer bren
gen en is de opslag in loodsen, indien di t nog 
niet is in het verkeer brengen, dan toch voor 
in het verkeer brengen in voorraad hebben. 
In het tweede geval kunnen die handelingen 
van de verweerster niet als zoodanig worden 
beschouwd. De aflevering geschiedt immers 
aan hem, die reeds te voren rechthebbende 
op de zaak was. 

Reeds terstond kan de opvatting van het 
Hof in zoover worden gecritiseerd dat, indien 
daarin gelezen zou moete n worden dat 
slechts hij het voortbrengsel in het verkeer 
brengt, die de rechthebbende er op is, de op
vatting in ieder geval te eng is want bij de 
beschikking komt het er niet op aan of de
geen, die beschikt, de rechthebbende is, 
maar of hij als ware hij rechthebbende be
schikt, zoodat in ieder geval ook in het ver
keer brengt degene die, zonder recht op het 
goed. zich een beschikkingsrecht aanmatigt. 
Gezegd kan intusschen worden dat het Hof 
deze beperking van in het verkeer brengen 
(die bijv. de handeling van een dief zou uit
sluiten) waarschijnlijk niet heeft bedoeld, 
want het geval van aanmatiging van beschik-

kingsrecht kwam in deze zaak in het geheel 
niet ter sprake. 

Is in het verkeer brengen slechts een feite
lijk begrip of heeft het een economischen 
achtergrond? Dit is dunkt mij, kort weerge
geven de vraag, die ik niet aarzel met het. 
Hof in laatstgenoemden zin te beantwoorden. 

Zien wij de strekking van de Octrooiwet. 
Deze is in geen enkel opzicht een tegengaan 
van den handel in voortbrengsels waarin het 
octrooi is belichaamd. Integendeel kan men 
juist zeggen dat de wet er op gericht is om 
uitvindingen en met behulp daarvan ver
vaardigde voortbrengsels tot gemeen goed te 
maken. Haar taktiek daartoe is een beloo
ning te bezorgen aan den uitvinder, die op 
die wijze niet in de verleiding komt de vin
ding zooveel mogelijk onder zich te houden. 
Die belooning wordt bereikt, door hande
lingen, die den octrooihouder in st.aat stellen 
om de vruchten der uitvinding te plukken, 
alleen aan hem te veroorloven. Zoodanige 

· handeling is in de eerste plaats het gebruik 
zelf in of voor zijn bedrijf, maar zijn voorts 
handelingen, die de strekking hebben het ge
bruik aan anderen over te dragen. Door de 
condities van overdracht kan dan de octrooi
houder het voordeel der vinding trekken. De 
mogelijkheid om op die wijze zijn belang te 
dienen heeft hij door de uitdrukkelijk in de 
wet genoemde handelingen van verkoopen en 
verhuren maar ook andere handelingen zoo
als in consignatie of depot geven (memorie 
van toelichting) of zelfs terleengeving Jrun
nen noodig zijn om zijn uitvinding te exploi

. teeren. D aarom wordt ook voor die laatste 
handelingen hem monopolie verleend. In Jit 
licht moet het in het verkeer brengen en ook 
het afleveren van art. 30 der wet worden be
schouwd. Hieronder valt dus niet het een
voudige in bewaring geven (wel te onder
scheiden van het depot zooals de handel dit 
kent). Ook niet het ten vervoer geven en 
evenmin het weer teruggeven door den be
waarnemer of den vervoerder aan den recht
hebbende, al wordt dit ook we! afleveren ge
noemd. Bij deze handelingen immers wordt 
geen eigen recht van den verkrij ger op de 
zaak gevestigd. 

Er zijn wettelijke bepalingen (strafwet
ten) die afleveren van goederen in een rui
meren zin verstaan. Eischeres heeft daarop 
bij pleidooi gewezen. M en denke aan art. 330 
Sr. (vervalschte waren), aan art. 2 der Lo
terijwet (loten in een loterij waarvoor geen 
vergunning is gegeven) . Hier betreft het goe
deren, waartegenover de wet een geheel an
der standpunt inneemt. Iedere handel daarin 
moet worden tegengegaan. Voortbrengsels, 
waarvoor octrooi is verleend mogen daaren
tegen in het verkeer worden gebracht mits 
maar de octrooihouder de gelegenheid heeft 
gehad zijn vinding, die zij bevatten, te gelde 
te maken. Art. 30 lid 2 der Octrooiwet laat 
dit duidelijk zien. Is zoodanig voortbrengsel 
rechtmatig in het verkeer gebracht (dat be
teekent hier : door den octrooihouder zelf) 
dan handelen de verkrijger en latere houders 
niet in strijd met het octrooi, als zij het 
voortbrengsel verder verhandelen of wel ge-



143 15 MEI 1941 

bruiken. Hier blijkt dat er bij in het verkeer 
brengen steeds een verkrijger geacht wordt te 
zijn, die op zijn beurt, de handelingen van 
overdracht, waartoe het octrooi het uitslui
tend recht geeft, kan verrichten en die, als 
hij dit doet, weer door nieuwe verkrijgers, die 
in hetzelfde geval verkeeren, wordt opge
volgd. Oak bij onrechtmatig in het verkeer 
brengen (d. w. z. door een inbreukmaker) on
derstelt de wet een verkrijger en latere hou
ders, die echter evenmin als hun auteur het 
recht hebben am de handelingen, die uitslui
tend aan den octrooihouder geoorloofd zijn, 
te verrichten. Men kan m. i . dan oak zeggen 
dat art. 30, 2e lid der wet, hetwelk doet zien, 
dat er bij in het verkeer brengen een ver
krijger te voorschijn treedt, die zelf weer 
nieuwe verkrijgers in het !even kan roepen, 
de opvatting van het Hof, voor zooveel nag 
noodig bevestigt. 

Hetzelfde doet art. 43 der wet. Desbewust, 
zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het ver
keer brengen enz. verplicht tot schadever
goeding. Det wet gaat er dus van uit dat de 
handeling schade toebrengt hetgeen alleen 
een begrijpelijke gedachtengang is indien de 
handeling de strekking heeft aan een antler 
een eigen recht op het voortbrengsel te ver
schaffen. Alleen in dat geval kan dien antler 
de verkrijging van het voortbrengsel am het 
voortbrengsel zelf iets waard zijn, terwijl de 
tegenwaarde van dit voordeel den octrooihou
der ontgaat. Zoo kon de wet als vanzelfspre
kend aannemen, dat de octrooihouder, de 
eenige die tot de verschaffing van dit eigen 
recht bevoegd is, schade lijdt door de hande
ling. 

Het middel komt mij derhalve ondeugde
lijk voor en ik concludeer tot verwerping van 
het cassatieberoep. 

(N. J.) 

z5 Mei z94z. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 1e lid). 

Zander een uitdrukkelijk desbepalend, 
algemeen verbindend voorschrift is geen 
administratief orgaan bevoegd am, na 
een aan een betrokken ambtenaar ken
baar gemaakt voornemen tot strafop
legging van ontslag, die straf op te leg
gen met terugwerkende kracht; zulks 
brengt de noodzakelijkheid van rechts
zekerheid voor den ambtenaar mede. 

Terecht is m itsdien uitgesproken, dat 
de tenuitvoerlegging van het voorwaar
delijke strafontslag niet met terugwer
kende kracht had behooren te geschie
den. 

Uitspraak in zake: 
De Directeur der Rotterdamsche Electri

sche Tram, klager, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. K. A. Soudijn, ambtenaar bij d e Rotter
damsche Electrische Tram, wonende te 
Rotterdam, 

tegen : 
J. , wonende te Rotterdam, verweerder, in 

persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. H.J. 
van Urk, advocaat te Amersfoort. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat B. en W. van Rotterdam - gelet 

op het feit, dat de wegwerker bij de Rotter
damsche Electrische Tram J. zich niet aan 
de in art. 17 van de Geneeskundige Controle 
(Gemeenteblad n°. IIS van 1934) bedoelde 
observatie wenschte te onderwerpen - d.d. 
9 Juni 1939 hebben besloten hem aan te 
zeggen o. a., dat zij het voornemen hebben 
hem voorwaardelijk te straffen met ontslag 
uit den dienst, en dat deze straf niet ten 
uitvoer zal warden gelegd, indien hij binnen 
een tijdvak van drie maanden, nadat deze 
straf in kracht van gewijsde is gegaan, zich 
zal hebben onderworpen aan een observatie, 
als bedoeld in art. 17 van de R egeling van de 
Geneeskundige Controle; 

0. dat het scheidsgerecht voor het Perso
neel der .R otterdamsche Electrische Tram 
bij uitspraak van 19 September 1939 heeft 
uitgesproken, dat aan J. de aangezegde straf 
van voorwaardelijk ontslag uit den dienst 
behoort te warden opgelegd, zulks op zoo
danigen voet, dat deze straf n iet ten uitvoer 
zal warden gelegd, indien hij binnen drie 
maanden, nadat die uitspraak in kracht van 
gewijsde is gegaan, zich zal hebben onder
worpen aan een observatie, als bedoeld in 
art . 17 van de Regeling van de Geneeskundige 
Controle (Gemeenteblad n°. I 15 van 1934); 

0 . dat daarop de Directeur van de Rotter
damsche Electrische Tram, daartoe gemach
tigd krachtens Besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Rotterdam, d.d. 19 Januari 
1940 aan voornoemden J. ontslag heeft ver
leend uit zijn be trekking van wegwerker · 2• 
klasse bij den dienst van de Rotterdamsche 
Electrische Tram, zulks met ingang van dien 
datum; 

0. dat vool'.meld Scheidsgerecht bij uit
spraak van 28 J uni I 940 het beroep van J. 
tegen het hem .,met ten uitvoerlegging van 
de uitspraak van het Scheidsgerecht van 19 
September 1939" verleende ontslag als weg
werker 2 • klasse bij de R. E. T. ongegrond 
heeft verklaard; · 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 7 No
vember 1940 voormelde uitspraak van het 
Scheidsgerecht van 28 Juni 1940 heeft ver
nietigd en alsnog nietig heeft verklaard het 
besluit van den Directeur der R. E. T . d. d. 
19 Januari 1940, zulks op grand dat deze 
Directeur niet bevoegd was reeds op 19 
Januari 1940 een besluit te nemen, als toen 
door hem is genomen; 

0. dat hierop klager bij brief van s De
cember 1940 aan verweerder een op 29 No
vember 1940 gedateerd bewijs van ontslag 
heeft doen toekomen, waarbij hij, daartoe 
gemachtigd bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders, aan genoemden J. met ingang 
van 20 Januari 1940 ontslag uit zijn betrek
king van wegwerker 2• klasse bij den dienst 
van de R. E. T. heeft verleend; 

0. dat meerbedoeld Scheidsgerecht bij 
uitspraak - welke op ro Februari 1941 in 
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afschrift aan partijen is medegedeeld en naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
heeft uitgesproken, dat het bestreden ontslag 
niet met terugwerkende kracht had behooren 
te zijn verleend en dat mitsdien met intrek
king van dit ontslag appellant - thans ver
weerder - opnieuw behoort te worden ont
slagen met ingang van een in de toekomst 
liggende datum, terwijl de hem van 20 
Januari 1940 af tot den datum van ingang 
van het verleende ontslag verschuldigde 
bezoldiging alsnog behoort te worden uitbe
taald; 

0. dat klager tegen deze uitspraak tijdig 
beroep heeft ingesteld en bij klaagschrift -
als grond aanvoerende, dat in het onderhavi
ge geval z. i. de tenuitvoerlegging van het 
voorwaardelijke ontslag van J. door verlee
ning van ontslag op 29 November 1940, 
ingaande 20 Januari 1940, niet in strijd was 
met de gestelde bepalingen, daar in art. 72, 
lid 1, 2• zinsnede van het Reglement Perso
neel R . E . T. is bepaald, dat de straf eerst 
kan worden opgelegd, nadat het Scheidsge
recht uitspraak heetf gedaan en overeen
komstig die uitspraak, en het ontslag over
eenkomstig deze bepaling is verleend - heeft 
gevorderd, dat deze uitspraak van het 
Scheidsgerecht wordt nietig verklaard; 

In rechte: 
0. dat blijkens de desbetreffende overwe

ging van zijn voormelde uitspraak van 7 No
vember 1940 deze Raad reeds toenmaals 
heeft aangenomen, dat verweerder - des
tijds klager - zich tot en op 19 Januari 1940 
niet heeft onderworpen, noch zelfs heeft 
gemeld ter onderwerping, aan een observatie, 
als bedoeld in voormelde uitspraak van het 
Scueidsgerecht van 19 September 1939, de 
gelegenheid tot het onderwerpen aan welke 
observatie hem bij deze uitspraak was ver
leend tot en met ro J anuari 1940; 

0. dat hieruit volgt, dat na 19 Januari 
1940 - na welken datum immers was vol
daan aan de door het Scheidsgerecht in zijn 
uitspraak van 19 September 1939 gestelde 
voorwaarde voor eventueele · tenuitvoerleg
ging van de aan verweerder aangezegde straf 
van voorwaardelijk ontslag - klager bevoegd 
was aan verweerder op te leggen de straf van 
ontslag als wegwerker 2• klasse bij den dienst 
van de Rotterdamsche Electrische Tram; 

0 . dat klager, met een beroep op art. 72, 
lid 1, tweede zinsnede van het Reglement 
Personeel R. E. T ., van oordeel is, dat door 
het op 29 November 1940 met ingang van 20 
J anuari daaraan voorafgaande aan verweer
der gegeven ontslag de straf is opgelegd 
overeenkomstig de uitspraak van het Scheids
gerecht van 19 September 1939; 

0. dat de Raad echter klager daarin niet 
kan volgen; 

0. dat allereerst worde opgemerkt, dat, 
zooals uit de thans beroepen uitspraak van 
het Scheidsgerecht blijkt, hetzelve terug
werkende kracht van een ontslagbesluit, als 
door klager aangenomen, verwerpt, daarme
de dus te kennen gevend, dat zijn uitspraak 
van 19 September 1939 niet een zin en strek
king inhield, als klager daaraan meent te 
kunnen toekennen ; 

0. voorts dat niet in eenige bepa!ing van 
het Reglement Personeel R. E. T., en met 

name niet in art. 72 daarvan, aan een orgaan 
als klager de bevoegdheid wordt gegeven om, 
na een aan een betrokken ambtenaar bekend 
gemaakt voornemen tot strafoplegging van 
ontslag, die straf op te leggen met terugwer
kende kracht, welke bevoegdheid a!leen dan 
zou bestaan, indien dezelve uitdrukkelijk in 
bedoeld Reglement of in eenig ander ten 
deze toepasselijk, algemeen verbindend voor
schrift zou zijn verleend - hetgeen niet het 
geval is - vermits bij een tegengestelde 
opvatting geen sprake zou zijn van rechts
zekerheid voor de betrokken ambtenaren, 
welke rechtszekerheid medebrengt, dat, zoo 
eenige afwijkende bepa!ing te <lien aa n zien 
niet bestaat, een ambtenaar gevrijwaard 
moet zij n in gevallen, als het onderhavige, 
zijn ambtenaarschap te ver!iezen, met alle 
gevolgen van dien, v66r den dat um, waarop 
het besluit tot oplegging van de straf van 
ontslag wordt genomen; 

0. dat een beroep, namens klager gedaan, 
op de uitspraak van dezen Raad van 6 Juni 
1935 (A. W. 1935/B. 5) A. B. 1935, biz. 625, 
Red.) k lager niet kan baten, vermits het daar 
betrof toepassing van art. 98, lid 2, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, krach
tens de tweede zinsnede waarvan het in die 
uitspraak bedoelde ontslag juist we! met 
terugwerkende kracht kon en mocht worden 
verleend; 

0 . dat derhalve in casu - zulks in strijd 
met het voorschrift van voormeld art. 72, 
lid 1, tweede zinsnede - bij klagers besluit 
van 29 November 1940 de vroeger aangezegde 
straf niet is opgelegd overeenkomstig meer
bedoelde uitspraak van 19 September 1939; 

0. da t mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, welke ook overigens met juistheid is 
gegeven, moet worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

z5 Mei z94z. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 24; Alg. Rijksambtenaren. 
reglement art. 98). 

Niet-ontvankelijk is een beroep tegen 
een besluit, dat, voorzoover daartegen 
in beroep wordt gekomen, bij een nader 
besluit is ingetrokken. Door een inge-• 
trokken besluit wordt de ambtenaar im
mers niet rechtstreeks in zijn belang ge
troffen. In casu kan niet worden volge
houden, dat het eerste besluit door het 
tweede slechts zou zijn gewijzigd. 

Ongeschiktheid voor de betrekking 
van gemeente-vroedvrouw bestaat bij 
de ongehuwde vroedvrouw, die bevallen 
is van een kind, omtrent welke gebeur
tenis de betrokkene opvattingen koes
tert, die afwijken van de geesteshouding 
van het grootste gedeelte der gemeente
naren. Met ingrijpen behoeft niet ge
wacht te worden tot zich moeilijkheden 
zouden hebben voorgedaan. 

In velerlei gevallen kan een bepaalde 
levenshouding eener ambtenares haar 
ongeschiktheid voor haar ambtelijke be
trekking met zich brengen. 



I NHOUD 

Rijks belas tin gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad .( Alg. wet 

art. 185). - Het Hof heeft door te beslis
sen, dat een imvonende zoon, die tijdelijk, 
zij het voor geruimen tijd, in een tucht
school verb/ijft, voor de toepassing van de 
artt. 185 der Alg. Wet en 8 der Wet van 7 
Juli 1865 S. Bo nog is te beschouwen a/s 
lid van het huisgezin van zijn vader, aan 
de woorden ,,lid des huisgezins" voorko
mende in genoemde artikelen niet een uit
Jegging gegeven, welke met die woorden, 
beschouwd in verband met den overigen 
inhoud van die artikelen, onvereenigbaar 
is. 10 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Wet 
artt. 177, 178, Sv. art. 358). - Het Hof 
heeft op juiste gronden beslist, dat de uit
zonderingsbepaling van dit artikel voor de 
gemeente Enschede geen toepassing kan 
vinden. - Req. heeft betoogd, dat het toe-

. stel naar zijn bestemming ( eigen gebruik) 
buiten het verbod van art. 177 der Alge
meene Wet zou valJen. Het Hof heeft, door 
te beslissen dat het bewezenverklaarde het 
in de qualificatie omschreven strafbare feit 
oplevert, zonder in zijn arrest bepaaldelijk 
over vermeld i·erweer voor zoover op dezen 
grond steunende, een beslissing te geven, 
art. 358 j 0

• art. 415 Sv. geschonden. 
10 Maart. 

Auteurswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs

wet 1912 artt. 16, 31; Sv. art. 358). - Uit 
de verklaringen van den getuige en van 
req. ( zie het arrest) heeft de Recht b. het 
bewijs van het te laste gelegde lcunnen put
ten. - Ten onrechte doet req. een beroep 
op art. 16 der Auteurswet 1912, daar bij 
onderlinge vergelijking van de twee bij 
dagvaarding aangehaalde berichten blijkt, 
dat req. niet slechts enkele korte gedeelten 
van het stuk, voorkomende in het Finan
tieel Weekblad voor den Fondsenhandel, 
in zijn Eifectengids heeft overgenomen, 
doch dat geheele bericht, slechts met 
eenige wijziging in den vorm. - Blijkens 
de processen-verbaa/ van de terechtzittin
gen van Rechtb. en Hof heeft req. dit uit
drukkelijk erkend zoodat het middel ( dat 
's Hots arrest geen beslissing bevat over de 
vraag of genoemd art. 16 toepasselijk is) 
feitelijken grondslag mist. 10 Maart. 

Rljksbelastln gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( A/gemeene 

Wet artt. 178, 181; Wet A. B. art. zz). -
De opvatting, dat volgens het eerste lid 
van art. 178 der Alg. Wet het verbod van 

art. 177 niet van toepassing is op gemeen
ten van meer dan 2000 zielen, ge/egen ver
der dan 1ooometer van het vreemdegrond
gebied, de bevolking der gemeente daarbij 
te berekenen op de in art. 178, 2de lid aan
gegeven wijze, is geheel in overeenstem
ming met die reeds gehuldigd door den 
H. R. in zijn arrest van 1862. - De be
woordingen van _genoemd art. 178 zijn niet 
zoo duidelijk, dat zij een andere opvatting 
uitsluiten, doch de H. R., lettende op de 
omstandigheid, dat sinds zijn voormeld ar
rest, het artikel in de daarbij gehuldigde, 
met den tekst zeer zeker niet onvereenig
bare beteekenis als recht heeft gegolden, 
acht geen aanleiding aanwezig om van de 
in dat arrest neergelegde opvatting al te 
wijken. - Adv.-Gen. Holsteyn ( en impli
cite de H. R.) : Vo/gens art. 181 der Alg. 
Wet geldt het verbod van nederlage ex art. 
177 voor een gemeente alsNijmegen slechts 
onder de daarin gestelde voorwaarden ( on
der meer, dat er ,,zeer bijzondere vermoe
dens bestaan dat het pand is dienstbaar 
gemaakt tot berging van geslokene goede
ren''). 10 Maart. 

Watf\rstaatswet. 
- Besluit " an den Secr.-Gen. van Water

staat. ( Wet houdende algemeene regelen 
Waterstaatsbestuur art. 19). - Terech t 
hebben Ged. Staten goedkeuring onthou
den aan het besluit van een waterschaps
bestuur tot bepaling van een afkoopsom 
voor afvoering van eenige perceelen van 
den bemalingsligger, nu de onderhavige 
perceelen reeds voor de invoering van de 
desbetreffende reglementsbepaling hun be
Jang bij de bemaling geheel hadden verlo
ren, terwijl zij eerst na dat tijdstip van den 
Jigger zijn afgevoerd. 12 Maart . 

Hln•lerwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad . ( Sv. art. 

261; Hinderwet art. 22). - D e Rechtb . 
heeft blijkbaar het bewezen verklaarde te
lastegeJegde aldus verstaan, dat in de 
woorden ,,zonder vergunning van B. en W . 
der gemeente Driel" niet meer is uitge
drukt dan dat niet overeenkomstig de artt. 
1, 8 en 9 der Hinderwet op een verzoek om 
vergunning tot het oprichten der bedoelde 
inrichting door het daartoe bevoegde Ge
meentebestuur in eerste instantie gunstig 
was beschikt. - Uitgaande van deze in 
cassatie niet aantastbare uitlegging is de 
Rechtb. terecht van oordeel geweest, dat 
het bewezen verklaarde niet krachtens art . 
22 aanhef en onder a der Hinderwet straf
baar is. - Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt . 

17 Maart. 
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Landbouw Crislswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

26z, 359; In ventarisatiebesluit alsmede 
verbod afleveren enz. van crisisproducten, 
v. 28 Aug. z939 S . 679 J art. z.) - Het 
woord ,,rundveevoedermeel" komt in art. 
I van het K. B . van 28 Aug. z939 S. 679 j 
niet voor en in verband daarmede is het 
bewezenverklaarde ( da t is afgeleverd een 
bepaalde hoeveelheid van een in art. z van 
genoemd K . B. opgesomd product, nl. 
rundveevoedermeel) aldus te verstaan, dat 
het door req. afgeleverde rundveevoeder
meel tot de in dat artike/ opgesomde pro
ducten behoorde. - Het door de Kantonr. 
en Rechtb. overwogene houdt echter niets 
in wat op de juistheid daarvan zou kunnen 
wijzen, terwijl evenmin de gebezigde be
wijsmiddelen iets bevatten, waaruit zou 
zijn al te leiden, dat het rundveevoeder
meel te V/ijmen is afgeleverd. - Voigt 
vernietiging en verwijzing. - Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt, die conc/udeerde tot 
ontslag van rechtsvervolging. z7 Maart. 

Uegistratlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Reg.wet 

z9z7 art. 55; Rv. art. 57). - Het Hof 
heeft voor de toepasselijkheid van boven
staande uitzonderingsbepaling te veel ge
eischt door noodig te achten, niet alleen, 
dat de verkoop p,eschiedt voor rekening 
van land- en tuinbouwers, doch ook, dat 
de veiling gezegd moet kunnen warden hun 
veiling te zijn of met andere woorden door 
henzelf moet worden georganiseerd. 's Hofs 
opvatting is niet in overeenstemming met 
de strekking van art . .55 Reg.w et z9z7, 
waarbij men j11ist het oog heeft gehad op 
het hier te lande in den land- en tuinbouw 
gebruikelijke veilingwezen, hetwelk den 
door het Hof geeischten vorm zeker niet 
a/s den meest voorkomenden kent. ( An
ders Concl. Adv.-Gen. Holstein). - Adv.
Gen. bovendien: Het t weede lid van art. 
57 R v. laat i. c. toe, dat Rechtb. en Hof 
met advocatenkosten rekening hie/den. 
Ook de grief omtrent de veroordeeling in 
de ,,nakosten" i s onjuist. (Door H. R. niet 
beslist). z9 Maart. 

Gemeeutebelastlng·eu. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art. 

2000; Gemeentewet art. 275). - ( Aanslag 
wegens het zich v66r belanghebbende's 
perceel in den openbaren gemeentegrond 
bevinden van een licht- en luchtopening, 
zgn. koekoek. Beroep van belangh. op het, 
uit de tusschen zijn rechtsvoorgangster en 
de gemeente gesloten erlpachtovereen
komst en de goedkeuring van het bouw
plan waarin het aanbrengen van den koe
koek was voorzien, voortvloeien van een 
erldienstbaarheid tot het hebben van dien 
koekoek, subs. op het door verjaring ver
kregen zijn van die erfdienstbaarheid, zoo
dat ingevolge art. 29 der verordening een 
aans/ag niet mocht warden opge/egd, zijnde 
hier een voorwerp, werk enz. in, op of on
der den openbaren gemeentegrond dat 
daar uit kracht van een bijzonder wette-

lijk voorschrift moet warden gedoogd.) -
De R . v. B . Iegde de erfpachtovereen
komst en de daarin voorkomende bepaling 
dat de bebouwing moet geschieden vol
gens door B. en W. in alle opzichten goed
gekeurde plannen aldus uit, dat de ge
meente niet t. b. v. het erlpachtterrein en 
t . 1. v . den openbaren gemeentegrond een 
erfdienstbaarheid als voormeld heeft wil
len vestigen; de Raad gal door die uit
Jegging een beslissing van feitelijken aard 
welke tevergeefs in cassatie wordt bestre
den met beweringen die aa11 de overeen
komst een andere feitelijke strekking toe
kennen. - Geen schending van art. z378 
B. W., daar niet blijkt dat de R. v. B., 
de bewoordingen der overeenkomst duide
lijk achtend, niettemin door uitlegging 
daarvan is afgeweken. - E venmin is art. 
z354 B . W. geschonden, nu volgens 's Raads 
feitelijke bes/issing een verp/ichting voor 
de gemeente, het aanbrengen van den 
koekoek te gedoogen, niet uit de overeen
komst voortvloeit. - Al aangenomen dat 
voor de 20-jarige verjaring een zgn. titulus 
putativus met een wettigen titel zou zijn 
ge/ijk te stellen, zoodanige titulus kan hier 
niet met vrucht wordet1 ingeroepen, daar 
hiervoor noodi.4 is dat de verkeerde mee
ning van den bezitter berust op een ver 
schoonbare dwaling, en de R. v. B. feitelijk 
vaststelde dat uit de {J,oedkeuring van het 
bouwplan door de /J,emeente geenszins -
dus ook niet door belangh. - kon warden 
afge/eid dat de {J,emeente hiermede de ge
pretendeerde erfdienstbaarheid heeft wil
len vestigen. z9 Maart . 

Gemeentebestu ur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 25 f.) - lemand die krachiens art. z2 
der Luchtbeschermingswet door den bur
gemeester is aan{Jesteld tot hoofd van den 
luchtbeschermingsdienst treedt niet als 
ambtenaar in dienst der gemeente . . Al moge 
er bij het vervullen dezer lunctie Sprake 
zijn van ondergeschiktheid aan den bur
gemeester, zoo kan de functie toch niet 
ingevolge art. 25 eerste lid onder f onver
eenigbaar met het Jidmaatschap van den 
Raad worden geoordeeld. 2, Maart. 

- B esluit van de Secretarissen-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken en Financien. Ge
meentewet art. z8,; j 0

• art. 228 a; Provin
ciale wet art. z66). - Een rentevergoe
ding van 4½ % voor een gemeentelijke 
ge/dleening met een looptijd van 24 jaren 
moet, gelet op den geldenden rentestan
daard, te hoog worden geacht. Het bes/uit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van het 
desbetreffend raadsbesluit moet derhalve 
geacht warden te zijn in strij d met het al
gemeen belang. 2z/25 Maart . 

Provlnclaal bestn nr. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken en Financien. Ge
meentewet art. z8_,; j 0

• art. 228 a; Provin
ciale wet art. z66). - Een rentevergoe
ding van 4½ % voor een gemeentelijke 



ge/dle~ning met een looptijd van 24 jaren 
moet, ge/et op den geldenden rentestan
daard, te hoog worden geacht. Het besluit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van het 
desbetreffend raadsbesluit moet derhalve 
geacht worde!n te zijn in strijd met het a/
gemeen belang. 21/25 Maart . 

Reg·lstratlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Registra

tiewet 1917 art. 46.) - Rechtbank: De 
gegrondheid van de hefling van registra
tierecht moet uitsluitend beoordeeld wor
den naar de feitelijke of, zoo men wil, eco
·nomische beteekenis van eischeresse's han
de/ingen, waaromtrent de wijze, waarop 
zij de balans - waarop de overgenomen 
eigen aandee/en a/s be/egging waren ver
meld - wenscht in te richten, niet beslis
send is. Die beteekenis is deze, dat eische
res, we/ verre van te bedoelen de he/ft van 
haar kapitaa/ in eigen, niets opleverende, 
aandee/en te be/eggen, om statutenwijzi
ging te vermijden en haar bestuur gelegen
heid te geven buiten de a/gemeene verga
dering om, a/s de omstandigheden daartoe 
leiden, weer tot kapitaalsuitbreiding over 
te gaan, de door haar verkregen aandeelen 
op de balans als belegd kapitaal heeft ver
meld. De vordering tot terugbetaling van 
het betaa/de registratierecht moet dus wor
den afgewezen. - Hooge Raad: De Rb. 
kan geene andere bedoeling hebben gehad 
dan vast te stellen, dat eischeres indertijd 
den wil heeft {i,ehad de door haar inge
kochte aandeelen in te trekken. Het cas
satiemiddel mist feitelijken gronds/ag, 

26 Maart. 
Gemeentebestu ur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
3.) - Nadat de Raad van een gemeente, 
met een andere aangewezen als gemeenten, 
waar de bediening van ontvanger door den
zelfden persoon wordt bekleed, tot drie
maal toe tot ontvanger had benoemd 
iemand, die niet was ontvanger der andere 
gemeente, en de betrekking van ontvanger 
in die andere gemeente niet vaceerde, en 
de Raad geweigerd had de ingevolge de 
wet van hem {Jevorderde medewerking te 
verleenen, zijn B . en W . uitgenoodigd , 
overeenkomstig art. 151 2e lid, daarin te 
voorzien. B . en W . hebben daarop den
zelfden persoon wederom benoemd. Het 
besluit van B. en W. wordt, wegens strijd 
met art. 3 2e lid vernietigd. 27 Ma.art. 

Vleeschkeurln g·swet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken. (Vleeschkeuringswet art. 
10), - Terecht hebben Ged. Staten aan 
een gemeente voorgeschreven de vaste 
aanstelling van een hulpkeurmeester en 
het treffen van een overeenkomst met een 
aangrenzende gemeente tot verleening van 
een jaarlijksche bijdrage. Het bezwaar, dat 
het onzeker is of een export.slagerij, voor 
wier rekening het grootste dee/ der slach
tingen komt, zich in de toekomst zal hand
haven, is geen deugdelijk motief, nu het 

een onderneming betreft, die reeds 10 ja
ren in de gemeente is gevestigd. Boven
dien zijn de diensten van een hu/pkeur
meester, ook afgezien van bedoelde ex
portslagerij, noodig voor een goede func
tioneering van de vleeschkeuring. 

· 28 Maart. 
Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnen/andsche Zaken. ( Armenwet art. 
·39). - Patient moet, gezien het feit, dat 
hij, bij een familie te G. Jogeerende, heeft 
getracht aldaar een woning te vinden en 
ook zijn goederen daarheen had laten over
brengen, geacht warden toenmaals zijn 
hoofdverblijf in die gemeente te hebben 
gevestigd; dit hoofdverblijf bezat hij nog 
op het tijdstip, waarop hij krachtens eene 
door den deskundige, bedoeld in het 4de 
lid, afgegeven verk/aring in eene aange
wezen inrichting werd opgenomen. 

Ond.erwijs (Lager). 
31 Maart . 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwiiswet 1920 
art. 103 j 0

• art. 101). - Art. 103, sprekend 
van ,,gedane" uitgaven, moet worden ge
zien in verband met art. 101, volgens welks 
eerste lid over elk dienst jaar aan deschool
besturen word<>n vergoed de kosten der 
bijzondere scholen, hetgeen medebrengt, 
dat onder ,,gedane" uitgaven slechts kun
nen worden verstaan de uitgaven, welke 
betrekking hebben op over dit jaar ge
maakte kosten. Daar i. c. de brandstof is 
aangeschaft in 1938, kan hier niet anders 
sprake zijn dan van in dat jaar gemaakte 
kosten. Daaraan doet niet af, dat het 
schoolbestuur eerst in 1939 tot betaling is 
overgegaan, noch dat de brandstof be
stemd was om in dat jaar te warden ge
bruikt. De omstanditi,heid, dat er een vijf 
jaarlijksche afrekening moet plaats heb
ben, kan geen aanleiding zijn om in een 
dezer jaren gemaakte kosten alsnog ten 
laste van een daarop volgend jaar te bren
gen. 2 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 22bis. - Terecht heeft de Raad de on
derhavige openbare school opgeheven, nu 
hij daartoe in verband met het aantal leer
Jingen ingevolge het ,e lid verplicht was, 
terwijl reeds was beslist, dat de instand
houding niet ingevolge art. 19 wordt ge
vorderd, en evenmin ontheffing· is ver
leend ingevo/ge het 3e lid of door toepas
sing van het 6e of 7e lid de school in 
stand mocht warden gelaten. 2 April. 

Wegenwet. 
- Besluit van d e n Secretaris-Ge neraa/ van 

Waterstaat. (Wegenwet art. 4). - De be
stemming tot openbaar voetpad valt met 
genoegzame zekerheid af te leiden uit het 
feit, dat hier sprake is van een sinds men
schenheugenis bestaand z.g. kerkepad, 
welke kerkepaden steeds een openbaar ka
rakter hebben. Bovendien worden de in 
het pad Jiggende voetbruggen door een pu-



bliek lichaarn onderhouden. - Aan de op 
art. 4 ze lid III steunende openbaarheid 
van het pad kan niet afdoen, dat appellant 
door het aanbren,gen van borden met 
,,Ei,gen we,g" ter plaatse de toepasselijk
heid van art. 4 ze lid I heeft uit,gesloten. 

8 April. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 58 ze 
lid) . - Het administratie/ or,gaan was be
voegd van ziin aanvankelijk in,genomen 
standpunt al te wijken, daar het eerst bij 
dit afwijken zich hee/t vast,gelegd in een 
besluit, waardoor de ambtenaar recht
streeks in zijn belang werd getroffen . -
Op de overheid rust niet in het al,gemeen 
de verplichting tot verstrekking van 
dienstuniformen aan veldwachters. Het 
administratie/ orgaan was bevoegd veran
derin,gen in de uniformen voor te schrij
ven, waarvan de kosten uit de ,gewone 
jaarlijksche uniform-toela,gen door de 
veldwachters moesten worden bestreden. 

IO April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 3, 2e 
lid onder b, Gemeentewet art. 185). - De 
gemeenteraad van Y had aanvankelijk den 
,gemeente-ambtenaar X we,gens strafrech
telijke veroordeeling eervol ontsla,gen en 
hem een periodieke ver,goedin g toe,gekend. 
- De Kroon had dit besluit voor het Iaat
ste ,gedeelte vernietigd wegens strijd met 
het al{J,emeen belang. - Het gemeentelijke 
Scheids,gerecht had ten aanzien van dat 
raadsbesluit geadviseerd het ontslag in te 
trekken en X te straffen met verla,ging in 
rang. - De gemeenteraad heeft daarop 
besloten conform dit advies. - De Secre
taris-Generaal (Binnenl . Z.) heeft dit na
dere raadsbeslllit vernietigd wegens strijd 
met het a/,gemeen belang. - B . en W. der 
,gemeente Y weigeren thans X in de ge
/etJ,enheid te stellen opnieuw zijn functies 
als ,gemeenteambtenaar waar te nemen. -
Tegen dit besluit komt X in beroep bij 
den Centralen Raad van Beroep. In dit 
,geval doet zich echter niet de situatie van 
art. 3, lid 2, onder b, der Ambtenarenwet 
1929 voor, daar niet ,,in de zaak", waarom 
het thans ,gaat (het openen van de gele
genheid voor X om zijn ambtelijken arbeid 
te hervatten), reeds een advies of uit
spraak is ,ge,geven. IO April. 

Gemeentebestuur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 3, 2e 
lid onder b, Gemeentewet art. I85). - De 
,gemeenteraad van Y had aanvankelijk den 
gemeente-ambtenaar X wegens strafrech
telijke veroordeeling eervol ontslagen en 
hem een periodieke vergoeding toegekend. 
- De Kroon had dit bes/uit voor het Iaat
ste gedee/te vernietigd wegens strijd met 
het altJ,emeen belan{J,. - Het gemeentelijke 
Scheidsgerecht had ten aanzien van dat 
raadsbesluit geadviseerd het ontslag in te 
trekken en X te straffen met verla,ging in 

rang. - De gemeenteraad heeft daarop 
besloten conform dit advies. - De Secre
taris-Generaa/ (Binnenl. Z.) heeft dit na
dere raadsbesluit vernietigd wegens strijd 
met het a/gemeen belang. - B. en W. der 
gemeente Y weigeren thans X in de ,ge
legenheid te ste/Jen opnieuw zijn functies 
als gemeenteambtenaar waar te nemen. -
Tet1en dit besluit komt X in bercep bij 
den Centralen Raad van Beroep. In dit 
geval doet zich echter niet de situatie van 
art. 3, lid 2, onder b, der Ambtenarenwet 
1929 voor, daar niet ,,in de zaak", waarom 
het thans gaat (het openen van de gele
genheid voor X om zijn ambtelijken arbeid 
te hervatten), reeds een advies of uit
spraak is gegeven. IO April. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39 bis). - Er is ,geen voldoende grond op 
het verzoek ex art. 39 bis van B . en W . 
van E. afwijzend te beschikken in een ,ge
val, ' waarin de betrokkene, dochter van 
een als scharenslijper in de provincie rond
trekkend woonwagenbewoner, te E. op 
kosten dezer ,gemeente in een ziekenin
richting is opgenomen, welke opneming 
niet zonder gevaar voor het /even of de 
gezondheid van de patiente kon worden 
uitgesteld, nu moet worden aangenomen 
en trouwens door de appellanfen (B. enW. 
van A.) is erkend, dat de patiente te A. 
haar meer duurzaam verb/ijf had. 

I6 April. 
Onderwljs (Lager). 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding, VVetenschap en Cultuurbe
scherming. (La ger Onderwijswet I920 art. 
IOI). - Uitgaven voor advertenties zijn 
te rekenen tot de voor de school gemaakte 
kosten en komen mitsdien voor vergoe
ding in aanmerking. De wet geeft den ge
meenteraad geen bevoe,gdheid deze uit,ga
ven slechts gedeeltelijk voor vergoeding 
in aanmerking te brengen, omdat deze uit
gaven zijns inziens de ,,normale eischen" 
zouden overschrijden of omdat de ge
meente in verband met hare financieele 
positie voor advertenties als de onderwer
pelijke een veel ,geringer bedrag heeft be
steed. 16 April. 

Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat . (We,genwet art. 4). - Hoe
wel de onderhavige weg over de percee/en 
van appellant niet is doorgetrokken en er 
inderdaad op deze perceelen geen spoor 
van een weg te bekennen valt, is vroeger 
over deze perceelen we/ de,gelijk een pad 
aanwezig ,geweest; het enkele feit, dat dit 
pad is weggespit en door appe//ant eigen
machtig is afgesloten, brengt in den 
rechtstoestand van de desbetre/jende 
strook gronds geen verandering. Uit d e 
omstandigheid, dat bedoeld pad reeds 
voorkwam op den staat van openbare voet
paden van I86o en, voorzoover bekend, 
daartegen door den rechthebbende destijds 



noch later bezwaar is gemaakt, terwijl het 
pad, voordat het ( vermoedelijk omstreeks 
r933) werd om{j,espit, sinds rr.enschenheu
genis voor een ieder toegankelijk is ge
weest, mag de bestemming van openbaren 
weg door den rechthebbende worden afge
leid. - Wei heelt appellant ten aanzien 
van een ingevolge art. 4 ze lid sub I open
baar :tijnd weggedeelte verklaard, reeds 
v66r het in werking treden der Wegenwet 
het op zijn perceel /J,elegen weggedeelte 
door bordjes met opschrift ,,Eigen weg" 
te hebben aangeduid, terwijl thans zich 
nog een zoodanig kenteeken ter plaatse 
bevindt, doch nu niet is komen vast te 
st:;an, dat deze bordjes, loopend den ter
mijn van 30 iaren v66r het inwerking tre
den der wet gedurende tenminste een jaar 
ter plaatse aanwezi{i, zijn geweest, kan het 
in art. 4 ze lid sub I bepaalde niet inge
volge het 2e lid van dat art. uitzondering 
Jijden. r7 April. 

Begraafwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Wet op het be
graven art. z6). - Voor de toepassing van 
dit art. moet het uitbreiden van een be
staande begraalplaats met het aanleggen 
van een nieuwe worden ge/ijkgesteld. 

Motor- en Rljwlelwet. 
2r April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 22 aanhef en sub a.) - Uit 
het bewezen verklaarde volgt nog niet, dat 
de gevaarlijke positie, waarin de wielrijder 
is geraakt, zou zijn teweeggebracht door 
een verkeersfout van req., immers daarin 
komt niet voldoende tot uitdrukking dat 
req. met de door den wielrijder begonnen 
richtingsverandering nog rekening had 
kunnen en dus ook moeten houden, het
geen niet reeds volgt uit de enkele om
standi{i,heid, dat de wielrijder ten teeken 
dat hij naar lin[<s van richting wilde ver
anderen zijn Jinkerhand naar links uitge
stoken hield. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt). 2z April. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnen/andsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 248. ) - Nu het gemeentebestuur 
s/echts teneinde een betere verzorging van 
de werkloozen te verkrijgen, een subsidie 
wil ver/eenen aan he_t E. K . werk, onder 
voorwaarde, dat deze instelling, welke 
zich vooral op de moree/e verzorging der 
werkloozen toe/egt , een catechiste onder 
de werkloozen zou doen arbeiden, en der
halve, al moge het E. K. werk een R .-Ka
tholieke instelling zijn, geenszins een gods
dienstige bearbeiding van de werk/oozen 
wordt beoogd, zijn Ged. Staten ten on
rechte van oordeel, dat het gemeentebe
stuur in casu het terrain, waarop de Over
heid dient op te treden, overschreden zou 
hebben, te minder waar het een gemeente 
betreft, we/ker bevolking voor 98 % 
R .-Katholiek is. - Echter kan de onder
havige uitgave niet worden toegelaten, nu 

de linancieele toestand der gemeente van 
dien aard is, dat elke niet noodzakelijke 
uitgave dient te worden vermeden. 

22 April. 
Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wegenwet art. ,7.) - Onder 
,,wegen", in art. z7 bedoeld, moeten mede 
de in de wegen aanwezige kunstwerken als 
duikers en sluizen worden gerekend. Mits
dien rust op het waterschap ook ten aan
zien van zoodanige kunstwerken, die- het 
onderhoudt, de zorg voor het in goeden 
staat verkeeren daarvan . 24 April. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet r929 art. 58, lid 
z, Pensioenwet z922 art. 48, ze lid, Ge
meentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen ge/den op vervroegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet z922 tij
delijk dienaar van politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli z940 eervol uit zijn 
lunctie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerechtigden leeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grond. -
Geen a/gemeen verbindend voorschrift, 
ook niet art. 224, lid 3, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het ontslagbesluit, dat 
op onjuisten grond berust, in te trekken, 
ook al geschiedt dit op den Jaatsten dag 
voor het ontslag ingaat. - Geen misbruik 
van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
Jang wordt beharti/i,d door intrekking van 
een besluit, waarmede een or,recht werd 
begaan. - Betrokkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldi{i, door geen gevolg 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat het onts/agbe
sluit was in{i,etrokken. Op grond van dit 
p/ichtsverzuim mocht hij worden ge
schorst. 24 April. 

Pensloenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art . .58, lid 
z, Pensioenwet r922 art. 48, 1e lid, Ge
meentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen gelden op vervroegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet 1922 tij
delijk dienaar van politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli z940 eervol uit zijn 
functie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerechtigden leeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grond. -
Geen a/gemeen verbindend voorschrift, 
ook niet art. 224, lid .1, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het onts/agbesluit, dat 
op onjuisten grond berust, in te trekken, 
ook al geschiedt dit op den Jaatsten dag 
voor het onts/ag ingaat. - Geen misbruik 



van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
Jang wordt behartip,d door intrekking van 
een besluit, waarmede een onrecht werd 
begaan. - Betrakkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldip, door geen gevolg 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat het ontslagbe
sluit was ingetrakken. Op grand van dit 
plichtsverzuim mocht hij warden ge
schorst. 24 April. 

Gemetenebestuur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, lid 
1, Pensioenwet 1922 art. 48, 1e lid, Ge
meentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen gelden op vervraegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet 1922 tij
delijk dienaar van politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli 1940 eervol uit zijn 
lunctie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerechtigden leeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grand. -
Geen a/gemeen verbindend voorschrift, 
ook niet art. 224, lid 3, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het ontslagbesluit, dat 
op onjuisten grand berust, in te trekken, 
ook al geschiedt dit op den laatsten dag 
voor het ontslag inp,aat. - Geen misbruik 
van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
Jang wordt behartigd door intrekking van 
een besluit, waarmede een onrecht werd 
begaan. - Betrokkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldig door geen gevolg 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat het ontslagbe
sluit was ingetrokken. Op grand van dit 
plichtsverzuim mocht hij warden ge
schorst. 24 April. 

W aterstaatswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wet houdende algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 22.) - Ook 
voorzoover het belang, dat een pachter 
veelal bij bestendiging van zijn pacht 
heeft, geen erkenning heeft gevonden in 
de Pachtwet of in andere terzake van de 
pacht vastgestelde wettelijke voorschrif
ten, behoort de overheid bij het aangaan 
van pachtovereenkomsten met zoodanig 
belang rekening te houden in de gevallen 
en in de mate, waarin de omstandigheden 
zulks redelijkerwijze vorderen. Degeen, die 
tot tweemaal toe het onderhavige land bij 
openbare verpachting had verkregen en 
ook ditmaal voor eenzelfde som, als hij tot 
nu toe betaalde, had ingeschreven, had zoo 
sterke aanspraken op bestendiging van zijn 
pacht, dat in het licht van de nieuwe wet
geving en onder de gegeven omstandighe
den het gunnen van de pacht aan een ander 
niet gerechtvaardigd is te achten. Het als 
regel stelen, dat voorkeur wordt verleend 
aan dengeen, wiens inschrijving een door 

het polderbestuur geschat bedrag het 
dichtst benadert, zou de inschrijving voor 
de gegadigden in een ongewenscht kans
spel doen ontaa.rden en licht tot willekeur 
leiden. 30 April. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
228i.) - Bij de hanteering van het goed
keuringsrecht op een dading door Ged. 
Staten vermag alleen het gemeentelijk be
Jang in het geding te komen. Het belang 
der wederpartij, dat in casu aan Ged. Sta
ten tot onthouding van goedkeuring aan
leiding gaf, behoort niet tot zoodanige ont
houding te leiden. I Mei. 

Wonlugwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
2). - Ten onrechte heeft appellant be
toogd, dat hij door de vaststelling van de 
onderwerpelijke raoilijn ernstig wordt be
nadeeld, doordat hem geen ruimte meer 
overblijft om op zijn perceel een woonhuis 
te bouwen. I mmers zou de bouw daarvan 
slechts mogelijk zijn geweest, indien ap
pellant vrijstelling ware verleend van de 
bepaling der bouwverardening, dat bij elke 
waning of een ander gebouw aan de ach
terzijde een onbebouwd en onoverdekt er! 
aanwezig moet zijn, terwijl moet warden 
aangenomen, dat voor een woonhuis een 
zoodanige vrijstelling niet zou zijn ver
leend. 1 Mei. 

Onderwijs (Lager). 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 51). - Nu appellant geen gebruik 
heeft gemaakt van de hem geboden gele
genheid om op te geven wat hii, v66r zijn 
ontslag a/s onderwijzer aan een open bare 
school, met het geven van prive-lessen ge
middeld per jaar verdiende, kan warden 
aangenomen, dat de sinds zijn herbenoe
ming door hem uit dien hoofde genoten in
komsten haar grand vindt in andere over
eenkomsten dan die, welke v66r zijn ont
slag door appellant zijn aangegaan, zoodat 
de bron van inkomsten eerst daarna is ont
staan. Derhalve moet warden geoordeeld, 
dat het hier betreft arbeid, door appellant 
ter hand genomen na den dag, waarop hem 
onts/ag is verleend, weshalve de door hem 
bestreden vermindering van zijn wacht
geld terecht, overeenkomstig art. 51 5e lid 
onder b, is toegepast. 3 Mei . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 101 j 0

• art. 72). - De uitgaven we
gens het aanbren,gen van nieuwe buizen 
voor de centrale verwarming in verband 
met vervanging van de besta.ande stoom
verwarming door warmwaterverwarming 
zijn te rekenen tot de kosten der school, 
welke krachtens art. 101 voor vergoeding 
in aanmerking komen. Daaraan doet niet 
af, dat, indien het schoolbestuur te deier 
zake een aanvraag, als bedoeld in art. 72, 



zou hebben ingediend, de bedoelde uitga
ven, in plaats van Jangs den weg van art. 
zo3, krachtens art. 72 ten laste der ge
meente zouden kunnen zijn gebracht. 

3 Mei. 
Vestlgingswet J(lclnbedrijf. 
- Arrest van den HoogenRaad. (Vestigings

wet Kleinbedriif 1937 art. ro; Vestigings
besluit Automobiel- en Garagebedrijf 1939, 
art. 2). - Een ,,wijziging in de personen 
van de ondernemers" als bedoeld in art. 10 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 en 
in art. 2 van het Vestigingsbesluit Auto
mobiel- en Garagebedrijf z939 doet zich 
ook voor, wanneer een van hen, die feza 
men de ondernemers van een bedrijl uit
maakten, als zoodan.ig uittreedt en de 
overblijvenden het bedriji voortzetten, 
zonder dat de uitgetredene door een nieu 
wen ondernemer wordt vervangen. 

Hlnderwet. 
5 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinder
wet artt. 2, 22; Wet R. 0 . art. 99). - Een 
inrichting ,,tot" het bewaren van vluch
tige koolwaterstoffen (waarvan de telast
legging spreekt) is een inrichting ,,be
stemd tot" bewaring van die stoffen. -
Al moest de kelder, zooals Rechtb. en 
Ktmtonr. blijkbaar hebben aangenomen, in 
de eerste plaats dienen tot het bewaren 
van fruit, dit verhinderde geenszins, dat 
hij tevens bestemd kon. zijn tot en gebruikt 
kon warden als bewaarplaats van benzine. 
- Niet reeds elk plaatsen van eenige hoe
veelheid benzine in een besloten ruimte 
kan deze ruimte tot e9n inrichtinp, als be
doeld in art. 2 onder IV der Hinderwet 
maken; uit de grootte van den. voorraad en 
de wijze waarop de vaten achter ledige 
fruitmanden verstopt waren hebben kan
tonr. en Rechtb. ongetwijfeld kunnen al
leiden, dat hier terecht van een in werking 
gehouden, tot bewarin,Q van benzine be
stemde inrichting in den zin der wet was 
gesproken; hieraan kan niet afdoen, of 
req. wellicht door benzine en fruit in een 
ruimte opgeslagen te houden, de qualiteit 
van het fruit bedierf, terwijl uit de ver
melde omstandigheden zeer zeker was op 
te maken, dat het hier gold een bestem
ming van meer blijvend karakter. - Art. 
22 lid 2 der Hinderwet geeft den Rechter 
de bevoegdheid om bij veroordeeling ter 
zake van een der in het eerste lid genoem
de leiten de vernietiging van de inbeslag 
gen.omen gevaarlijke stoffen te bevelen; in 
cassatie kan niet warden onderzocht, of in 
dit geval terecht van die bevoegdheid is 
gebruik gemaakt. 5 Mei. 

On,lerwij s (Lag·er). 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. _,;5ter j 0

• art. 5,;bis). - Nu de nieuwe 
vloeren in de o. 1. school zijn aangebracht, 
omdat de oude vloeren niet meer in be
hoorlijken toestand verkeerden, moeten de 
kosten daarvoor warden aangemerkt als 
kosten van instandhouding. Hieraan doet 

niet al, dat men in plaats van de bestaan
de vloeren te herstellen, tot algeheele ver
nieuwing daarvan is overgegaan, en even
min de omstandigheid, dat men gebruik 
heelt gemaakt van planken, welke, wat af
metingen en alwerking betrelt, van de 
oude planken verschilden. - De kosten 
van werkzaamheden aan de muren van het 
scl1oolgebouw, noodzakelijk wegens de 
schade, aan deze muren toegebracht door 
een tweetal constructiefouten, behooren 
niet tot die van instandhouding of onder
houd. - Kosten van een nieuwe beton
schutting voor het schoolplein moeten als 
kosten van instandhouding warden aange
merkt, nu vaststaat, dat de schutting is 
geplaatst omdat zulks m et het oog op den 
slechten toestand van de bestaande schut
ting noodzakelijk was. Hieraan doet niet 
al, dat voor de nieuwe schutting beton in 
plaats van .hout als materiaal gekozen is. 

6 Nlei. 
Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. 16 

Raden van Beroep, 280 Gemeentewet, 4 
Wegenwet). - De R. v. B. had, met in
achtneming van het arrest van verwijzing, 
na te gaan of er waren feitelijke gedra
gingen van belan,Qhebbende die, niette
genstaande de door den Raad als vast
staande aangenomen omstandigheden, de 
gedachte aan een enkel tot wederopzeg
gens gedoogen van het verkeer zouden uit
sluiten, de alwezigheid van welke gedra
gingen zou moeten leiden tot de gevolg
trekking dat er hier van openbare wegen 
geen sprake was. - De Raad heeft dit on
derzoek ingesteld, en de uitslag daarvan 
heeft hem ertoe geleid aan te nemen dat 
belanghebbende aan de hier bedoelde we
gen niet de bestemming heeft gegeven om 
te dienen als openbare weg. De uitspraak 
is daardoor op dit punt met redenen om
kleed. - De grief, dat de vaststaande lei
ten - en i. h. b. het aanvaard zijn der 
bouwvergunning - den R. v. B. hadden 
moeten leiden tot de ,Qevolgtrekking, dat 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen 
van het verkeer op de betrellende wegen 
was uitges/oten, kan, als p,ericht tegen een 
feitelijke gevolgtrekkin,Q, in cassatie niet 
met vrucht warden aangevoerd. 7 Mei. 

Wegenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. 16 

Raden van Beroep, 280 Gemeentewet, 4 
Wegenwet). - De R. v. B. had, met in
achtneming van het arrest van verwijzing, 
na te gaan of er waren feitelijke gedra
gingen van belan,Qhebbende die, niette
genstaande de door den Raad als vast
staande aangenomen omstandigheden, de 
gedachte aan een enkel tot wederopzeg
gens gedoogen van het verkeer zouden uit
sluiten, de alwezigheid van welke gedra
gingen zou moeten leiden tot de gevolg
trekking dat er hier van openbare wegen 
geen sprake was. - De Raad heeft dit on
derzoek ingesteld, en de uitslag daarvan 
heeft hem ertoe geleid aan te nemen dat 



belanghebbende aan de hier bedoelde we
gen niet de bestemming heeft gegeven om 
te dienen als openbare weg. De uitspraak 
is daardoor op dit punt met redenen om
kleed. - De grief, dat de vaststaande lei
ten - en i. h. b. het aanvaard zijn der 
bouwvergunning - den R. v . B. hadden 
moeten leiden tot de gevolgtrekking, dat 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen 
van het verkeer op de betrefiende wegen 
was uitgesloten, kan, als gericht tegen een 
ieitelijke gevolgtrekking, in cassatie niet 
n1et vrucht warden aangevoerd. 7 Mei. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. I6 

Wet Raden van Beroep, 280 Gemeente
wet, 4 WetJ,enwet). - Jngevo/ge het arrest 
van verwijzing behoorde de R . v. B. in 
acht te nemen, dat van openbaren weg niet 
reeds sprake kan zijn, indien bewezen is 
dat door den rechthebbende daarop feite
lijk het verkeer is toegelaten. - De Raad 
heeft thans op dit punt vastgesteld, dat 
uit hetgeen is aangevoerd, voor zooverre 
dat als vaststaande kan warden aangeno
men, niet voldoende duidelijk blijkt, dat 
belantJ,hebbende aan de wegen de bestem
min,!l had tJ,egeven om a/s openbare wegen 
te dienen. De uitspraak is daardoor op dit 
punt met redenen omkleed. 7 Mei. 

Weg·enwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. I6 

Wet Raden van Beroep, 280 Gemeente
wet, 4 WetJ,enwet). - lngevolge het arrest 
van verwijzing behoorde de R . v . B . in 
acht te nemen, dat van openbaren weg niet 
reeds sprake kan zijn, indien bewezen is 
dat door den rechthebbende daarop feite
Jijk het verkeer is toegelaten. - De Raad 
heeft thans op dit punt vastgesteld, dat 
uit hetgeen is aangevoerd, ,•oor zooverre 
dat als vaststaande kan warden aangeno
men, niet voldoende duidelijk blijkt, dat 
belantJ,hebbende aan de wegen de bestem
min,!l had tJ,egeven om als openbare wegen 
te dienen. D e uitspraak is daardoor op dit 
punt met redenen omkleed. 7 Mei. 

Gemeentcbestnur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnen/andsche Zaken. (Gemeentewet 
art. I85) . - Een besluit van B. en W. tot 
benoeming van een gemeenteambtenaar 
buiten de categorieen van personen, ge
noemd in art. I eerste lid van de Plaat
singsverordening O verheids- en Serni
Overheidspersoneel I940, zonder dat art. 2 
derde lid van {J,enoemde verordening van 
toepassing is, is in strijd met de wet. 

7 Mei: 
Onderwljs (Lager). 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet I920 
art. IO). - Hoewel op grond van de door 
de Rb. en het Gerechtshof gedane uitspra
ken moet warden aangenomen, dat appel-

Jant zich heeft schuldig gemaakt aan de 
hem ten laste ge/egde strafbare feiten , 
heeft het Gerechtshof, deze feiten kenne
Jijk van minder ernstigen aard oordeelend 
dan de Rechtbank, de door de Rb. opge
Jegde gevangenisstraf gewijzigd in eene 
voorwaardelijke gevangenisstraf en een 
onvoorwaardelijke tj,eldboete. In verband 
met deze uitspraak kan, al verdienen de 
gedragingen van appellant, a/s in hooge 
mate ongepast, sterke afkeuring, de toe
passing van art. I0 2e lid vooralsnog ach
terwege blijven. I4 Mei. 

Octroolwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrcioi

wet art. 30). - Terecht heelt het Hof ais 
eene ailevering, welke het ingevoerde goed 
hier in den zin van art. 30 Octrooiwet in 
het verkeer brengt, s/echts die afgifte be
schouwd, waarin eene beschikking Jigt, die 
hij, die het goed afgeeit, te dien aanzien 
treft, wat niet het geval is, wanneer de 
houder van het goed dit afdraagt aan hem, 
voor wien hij het goed onder zich heeft. 

Ambtenarenwet. 
IS Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep . ( Ambtenarenwet I929 art. 58 Ie 
lid). - Zander een uitdrukkelijk desbe
pa/end , algemeen verbindend voorschrift 
is geen administratief orgaan bevoegd om, 
na een aan een betrokken ambtenaar ken
baar gemaakt voornemen tot stralopleg
ging van ontslag, die straf op te Jeggen met 
terugwerkende kracht; zulks brengt de 
noodzake/ijkheid van rechtszekerheid voor 
den ambtenaar mede. - Terecht is mits
dien uitgesproken, dat de tenuitvoerleg
ging van het voorwaardelijke stralontslag 
niet met terugwerkende kracht had be
hooren te geschieden. IS Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 24; 
AIR. Rijksambtenarenreglement art. 98). 
- Niet-ontvankelijk is een beroep tegen 
een besluit, dat, voorzoover daartegen in 
beroep wordt !lekomen, bij een nader be
sluit is ingetrokken. Door een ingetrokken 
besluit wordt de ambtenaar immers niet 
rechtstreeks in zijn belang getroifen. Jn 
casu kan nie t warden volgehouden, dat 
het eerste besluit door het tweede slechts 
zou zijn gewijzigd. - Ongeschiktheid voor 
de betrekking van gemeente-vroedvrouw 
bestaat bij de ongehuwde vroedvrouw, die 
bevaJJen is van een kind, ocntrent welke 
gebeurtenis de betrokkene opvattingen 
koestert, die afwijken van de geesteshou
ding van het grootste {iedeelte der gemeen
tenaren. Met ingrijpen behoeft niet ge
wacht te warden tot zich moeilijkheden 
zouden hebben voorgedaan. - In velerlei 
geval/en kan een bepaalde Jevenshouding 
eener ambtenares haar ongeschiktheid 
voor haar ambtelijke betrekking met zich 
brengen. IS M ei. 
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U itspraak in zake: 
X, wonende te Soest, eischeresse in hooger 

beroep, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door haar raads
man Dr. Mr. W. Schuurmans-Stekhoven, 
wonende te Utrecht, 

tegen: 
den Raad der gemeente Soest, gedaagde in 
hooger beroep, vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, voor wien ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. H. L. L. van Hoogenhuyze, wonende te 
Zeist. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Soest d.d. 

25 Juni 1940 heeft besloten: 
I. de door B. en W. bij hun besluit van 31 

Mei 1940 uitgesproken schorsing van Mej. X, 
als gemeentevroedvrouw, te verlengen tot 
den datum van goedkeuring van het besluit 
om haar eervol ontslag te verleenen, doch 
mocht deze goedkeuring op 31 Augustus 
1940 niet zijn verleend, tot dien datum, zulks 
onder bepaling, dat gedurende de schorsing 
de jaarwedde niet zal worden uitbetaald; 

II. aan Mej. X , met ingang van den datum 
van goedkeuring van dit besluit door Ged. 
Staten, eervol ontslag te verleenen als vroed
vrouw, belast met de verloskundige armen
verzorging; 

zulks na o. a. te hebben overwogen: 
dat de gemeentevroedvrouw Mej. X op 

11 April 1940 is bevallen van een kind; 
dat deze ongehuwde ambtenares daardoor 

naar zijn oordeel ongeschikt moet worden 
geacht om de betrekking van gemeente
vroedvrouw verder te vervullen, daar toch te 
verwachten is, dat een groot gedeelte der 
kraamvrouwen, die van den verloskundigen 
b ijstand van de gemeentevroedvrouw gebruik 
moeten maken, bezwaren zal hebben een 
v roedvrouw te moeten nemen met de levens
opvattingen, zooals Mej. X blijkt te hebben; 

0. dat de Raad der gemeente Soest dd. 26 
Augustus 1940 heeft besloten: 

10. zijn voormeld besluit van 25 Juni 1940 
in dien zin te wijzigen, dat onder punt I ver
vallen de woorden: ,,zulks onder bepaling 
dat gedurende de schorsing de jaarwedde niet 
zal worden uitbetaald"; 

20. te bepalen - zulks in afwijking van het 
besluit van B. en W. van 31 Mei 1940 - dat 
gedurende de schorsing, welke is ingegaan op 
1 Juni 1940, de jaarwedde van Mej. X , 
overeenkomstig art. 5 van de Verordening 
regelende de genees- en verloskundige armen
verzorging, alsmede den geneeskundigen 
dienst in de gemeente Soest, niet zal worden 
ingehouden: 

3°. onder intrekking van punt II van zijn 
besluit van 25 Juni 1940 aan Mej. X met 
ingang van den datum van goedkeuring van 
dit besluit door Ged. Staten wegens onge
schiktheid voor haar betrekking eervol ont
s!ag te verleenen als vroedvrouw, belast met 
de verloskundige armenverzorging: 

zulks na o. a . te hebben overwogen: 
dat de gemeentevroedvrouw Mej. X op 

11 April 1940 is bevallen van een kind; 

L. 1941 

dat deze ongehuwde ambtenares daardoor 
naar zijn oordeel ongeschikt moet worden 
geacht de betrekking van gemeentevroed
vrouw verder te vervullen; daar toch de 
omstandigheid, dat de vr-oedvrouw door 
haar handelwijze en door de daarop in haar 
tot den burgemeester gerichten brief van 29 
December 1939 gegeven toelichting blijk 
geeft van opvattingen omtrent het huwelijk, 
we Ike afwijken van de geesteshouding van het 
grootste gedeelte der gemeentenaren, tenge
volge waarvan zij haar taak in de gemeente 
niet meer naar behooren zal kunnen vervul
len; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 3 Januari 1941 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- X in haar beroep tegen het besluit van den 
Raad der gemeente Soest dd. 25 Juni 1940 
niet-ontvankelijk en het beroep, voorzoover 
gericht tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Soest dd. 26 Augustus 1940 onge
grond heeft verklaard; 

0. dat eischeresse van deze uitspraak tijdig 
in hooger beroep is gekomen, bij beroep
schrift vorderende, dat deze Raad alsnog, 
met vernietiging van de bestreden uitspraak, 
de bestreden besluiten van den Raad der 
gemeente Soest zal nietig verklaren; 

steunende haar beroep op de navolgende 
gronden: 

,,1. de eerste rechter was .ten onrechte van 
oordeel dat het raadsbesluit van 25 Juni bij' 
het nadere besluit van 20 Augustus werd in
getrokken, blijkende uit het laatstgenoemde 
besluit duidelijk, dat het slechts beoogde het 
eerstgenoemde te wijzigen; 

2. de eerste rechter heeft met voorbijgaan 
van de ongeschiktheidsconstructie van het 
raadsbesluit van 26 Augustus (blijkgeven 
van opvattingen omtrent het huwelijk,die 
afwijken, enz.) een nieuwe ongeschiktheids
constructie - de derde reeds - gelanceerd, 
daarmede erkennende, dat de eerste con
structie niet houdbaar was (zooals trouwens 
ook reeds ter terechtzitting van het ambte
narengerecht door den gemachtigde der ge
meente was geschied). doch tevens de rechts
macht van den rechter overschrijdend ; 

3. de eerste rechter heeft ten onrechte 
aangenomen - zonder daartoe eenigen grond 
in de stukken of in de openbare behandeling 
te hebben kunnen vinden - dat eischeresse 
in hooger beroep omgang heeft gehad met 
een ,.gehuwden" man, wordende dit bij dezen 
nog eens opnieuw ontkend en gesteld, dat de 
aard van de huwelijksbelemmeringen niet ter 
zake dienende is en de eerste rechter ook 
overigens het beginsel der Nederlandsche 
wetgeving, dat een onderzoek naar het va
derschap niet is geoorloofd , had behooren te 
eerbiedigen; 

4. de eerste rechter heeft ten onrechte een 
,,door haar voor de inwoners der gemeente 
Soest waarneembaar moederschap openlijk 
belijden van bepaalde opvattingen" aange
nomen, ontbrekende ook overigens aan de 
nieuwe ongeschiktheidsconstructie van de 
uitspraak feitelijke grondslag; 

5. de eerste rechter verzuimde te toetsen 
de gronden tegen de beroepen bes ,sing aan
gevoerd bij inleidend klaagschrift van 15 
September 1940 welke gronden geacht moe-

10 
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ten worden hier in hun geheel te zijn ge1n
sereerd en herhaald."; 

In rechte: 
0. ctat op grond van den inhoud van het 

beroepschrift j0 •• dien van het k laagschrift 
moet worden aangenomen, dat het beroep 
van eischeresse is gericht t egen de besluiten 
van den raad der gemeente Soest van 25 Juni 
1940 en 26 Augustus 1940, voorzoover haar 
bij a ie besluiten ontslag is verleend als ge
meentevroedvrouw; 

0. dat nu allereerst de vraag rijst, of het 
beroep van eischeresse - toenmaals klaag
ster - tegen het besluit van 25 Juni 1940 
terccht nict-ontvankelijk is verklaard door het 
Ambtenarengerecht t e 's-Gravennage; 

0. dat die vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, aangezien voormeld besluit van 
25 Juni 1940 - hetwelk niet door Ged. 
Staten van Utrecht is goedgekeurd - voor
zoover het strekte tot ontslag van eischeresse, 
bij vorengenoemd raadsbesluit van 26 
Augustus 1940, hetwelk voor zooveel noodig 
is gocdgekeurd bij besluit van Ged. Staten 
van Utrecht d.d . 27 Augustus 1940, is inge
trokken en dus, toen klaagster haar beroep 
instelde, niet meer bestond ; 

0. dat eischeresse in haar beroepschrift 
onaer 1. stelt : 

,,de eerste rechter was ten onrechte van 
oordeel dat het raadsbesluit van 25 Juni bij 
het nadere besluit van 26 Augustus werd 
ingetrokken, blijkende uit het laatstgenoemde 
besluit duidelijk, dat het slechts beoogde het 
eerstgenoemde te wijzigen", 
doch deze bewering elken goeden grond mist, 
aangezien de eerste rechter in de bestreden 
uitspraak nergens als zijn oordeel heeft uit
gesproken, dat het raadsbesluit van 25 Juni 
bij het nadere besluit van 26 Augustus werd 
ingetrokken, doch integendeel zich er toe 
bepaald heeft in de eerste rechtsoverweging 
als zijn meening te kennen te geven, dat het 
raadsbesluit van 25 Juni 1940, voorzoover 
strekkende tot ontslag van klaagster, bij be
sluit van 26 Augustus 1940 is ingetrokken, 
welke meening, naar blijkt uit den boven 
vermelden inhoud dier beide raadsbesluiten, 
in volledige overeenstemming is met de 
feiten; 

0 . dat thans moet worden onderzocht, of 
het besluit van gedaagde van 26 Augustus 
1940 - hetwelk, gelijk hierboven gezegd, bij 
besluit van Ged. Staten der provincie Utrecht 
van 27 Augustus 1940 voor zooveel noodig is 
goedgekeurd - voorzoover bij dat raadsbe
sluit aan eischeresse eervol ontslag is ver
leend, kan worden aangevochten op een der 
twee in lid I van art . 58 der Ambtenarenwet 
1929 vermelde gronden ; 

0 . dat allereerst behoort te worden nage
gaan, of het bestreden besluit, waarbij aan 
eischeresse eervol ontslag is v erleend als 
gemeente-vroedvrouw, belast met de ver
loskundige armenpraktijk in de gemeente
Soest, feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbin dende voor
schriften ; 

0. dat eischeresse ongehuwd is en II April 
1940 is bevallen van een kind; 

dat zij dd. 29 December 1939 in verband 
met haar zwangerschap aan den burgemeester 

van Soest heeft geschreven o. m. het navol
gende: 

,,In de eerste plaats wil ik nog eens onder
strepen, dat het niet iets is, wat mij overko
me n is , integendeel ik was er op voorbereid 
en heb het gewild. 

Waarom ik dan niet voor ,,normale " om
standigheden heb zorg gedragen is iets, wat 
niet alleen mij aangaat en daarover behoef 
ik , hi! r als niet ter zake doende, niet te 
spreken. 

Trouwens, ingeval van huwelijk of concu
binaat zou het Gemeentebestuur reglemen
tair verplicht zijn mij ontslag te verleenen , 
hetgeen ik niet wensch. 

Natuurlijk heb ik overwogen, dater moei
lijkheden zouden voortkomen uit de opvat
ting van bepaalde deelen van de bevolking. 
maar ik heb steeds gemeend, dat de 0verheid 
hier buiten stond , aangezien toch geen enkele 
wettelijke bepa ling is overtreden. " ; 

dat zij dd. 3 Juni 1940 aan den raad der 
gemeente Soest o. m . heeft geschreven: 

,, De beweerde ongeschiktheid moet dus 
door B. en W . blijkbaar gezocht worden in 
bezwaren van conventioneelen aard, die 
armlastige patienten mogelijk tegen mij zou
den ku nnen aanvoeren. 

,,Deze" (Dat?) ,,deze bezwaren bestaan, is 
althans mij nog niet gebleken. 

Wei zie ik in dat ze zouden opgeworpen 
worden en dat is de reden geweest, dat ik 
ernstig getracht heb een betrekking elders te 
krij gen." ; 

dat de raad der gemeente Soest, blijkens 
de overwegingen van het bestreden besluit, 
van oordeel is, dat eischeresse d oor haar 
handelwijze en haar daarop gegeven toelich
ting blijk heeft gegeven van opvattingen 
omtrent het huwelijk, welke afwijken v an de 
geesteshouding van het grootste gedeelte der 
gemeentenaren, tengevolge waarvan zij haar 
taak in de gemeente niet meer naar behooren 
zal kunnen vervullen; weshalve hij gemeend 
heeft, haar te moeten ontslaan wegens onge
schik theid voor haar betrekking; 

0. dat deze Raad het oordeel van den raad 
der gemeente Soest, gelijk dat hierboven is 
weergegeven, juist acht, mede gelet op den 
eerbied, welken een bestuursorgaan verschul
digd is jegens de opvattingen omtrent vragen 
van moraal, die gehuldigd worden door zich 
op ,,conventioneel" standpunt stellende 
armlastigen, die verloskundige hulp noodig 
hebben, en voorts van oordeel is, dat niet 
aan den raad der gemeente Soest de eisch zou 
mogen worden gesteld , dat hij met ingrijpen 
zou wachten, totdat zich de moeilijkheden, 
voortspruitende uit de botsing der opvattin
gen van haar, die de verloskundige hulp be
hoefden en haar, die deze moest verleenen , 
zouden hebben geopenbaard ; 

0 . dat naar 's Raads oordeel het bestreden 
besluit dus niet strijdt met art. 6 der ,,Veror
dening, regelende de genees- en verloskundige 
armenverzorging, alsmede den geneeskun
digen dienst in de gemeente Soest", welk 
artikel immers o . a . inhoudt, dat eervol ont
slag aan de gemeentevroedvrouw wordt ver
leend wegens ongeschiktheid voor haar be
trekking; 

0 . voorts , dat is nageleefd art. 12 van voor-

/' 
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melde Verordening, hetwelk - voorzoover 
hier van belang - inhoudt, dat ontslag, 
anders dan op eigen verzoek, niet plaats heeft 
dan nadat de belanghebbende door burge
meester en wethouders schriftelijk in kennis 
is gesteld met de redenen daarvoor en ge
durende ten minste veertien dagen de ge!e
genheid heeft gehad een schriftelijk verweer 
bij den gemeenteraad in te dienen en waarin 
voorts is bepaald, dat het onts!ag wordt ge
acht te zijn ingegaan met den dag, waarop 
Ged. Staten het besluit tot ontslag ingevolge 
art. 37 der Armenwet heb ben goedgekeurd; 

0. verder, dat niet is gebleken van het 
bestaan van eenig ander toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, waarmede het 
bestreden besluit feitelijk of rechtens zou 
strijden; 

0. dat eischeresse weliswaar in haar klaag
schrift , waarheen zij in haar beroepschrift 
verwijst, stelt, dat de meergenoemde Veror
dening niet toelaat· de constructie van onge
schiktheid op grond van een bepaalde levens
houding of huwelijksopvatting, die, voorzoo
ver niet leidend tot revolutionaire gezindheid, 
h. i. nooit reden tot ontslag kunnen zijn, doch 
voor deze bewering eenigen grond niet aan
voert, zijnde ook dezen Raad geen grond 
bekend, welke die stelling zou kunnen dragen, 
terwijl daartegenover kan worden gesteld, 
dat in velerlei gevallen een bepaalde levens
houding eener ambtenares de gevolgtrekking 
rechtvaardigt, dat zij ongeschikt is voor haar 
betrekking; 

0. dat eischeresse in haar klaagschrift nog 
aanvoert, dat de genoemde Verordening in 
art. 9 alleen het ontslag stipuleert bij huwe
lijk en met huwelijk gelijkstelt in concubinaat 
gaan !even, welke gevallen zich in casu niet 
voordoen, kunnende derhalve het enkele feit 
van het ongehuwde moedersch!lp geen reden 
vormen tot ontslag; 

0. te dezer zake, dat de grief van eischeres
se niet kan worden aanvaard, wijl art. 9 
voormeld niet anders is dan een uitwerking 
van het in art. 6 gegeven voorschrift, in
houdende, dat ontslag eervol wordt gegeven, 
indien de vroedvrouw in het huwelijk treedt 
of in concubinaat gaat !even, zoodat het 
genoemde art. 9 zeker niet gebezigd kan 
worden ten betooge, dat een niet gehuwde 
vroedvrouw, die van een kind bevallen is, 
niet op grond van een bepaalde levenshouding 
of huwelijksopvatting, onder zekere om
standigheden, wegens ongeschiktheid zou 
mogen word en ontslagen; 

0. ten slotte, dat den Raad niet is geble
ken, dat de raad der gemeente Soest van zijn 
bevoegdheid, een ambtenares wegens onge
schiktheid te ontslaan, ten deze kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden bevestigd ; 

U itspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

z7 Mei z94z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Gemeentewet art. 248.) 

De omstandigheid, dat een ambtenaar 
ter secretarie wegens de v66r-mobilisa
tie en de mobilisatie verscheidene avon
den en nachten op de secretarie aanwe
zig is geweest, kan onder de bestaande 
omstandigheden geen voldoende aanlei
ding vormen tot het toekennen van een 
grat ificatie aan dezen ambtenaar. Even
min kan zulks worden gerechtvaardigd 
door het feit, dat deze ambtenaar gedu
rende die avonden en nachten mede aan 
het inhalen van den, reeds v66r de v66r
mobilisatie op de secretarie ontstanen 
achterstand heeft gewerkt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders der gemeente IJssel
monde, namens den raad van die gemeente, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van I4 Januari I94I, G. S. n°. 142/ r, 
bij welk besluit goedkeuring werd onthouden 
aan het raadsbesluit d.d. 2I November 1940, 
tot wijziging van de begrooting dier gemeente 
voor 1939, in verband met de toekenning 
van een gratificatie aan een ambtenaar ter 
secretarie; 

Den Raad van State, Afdeeling vocr de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 April I94I, n°. 126 ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen , 

-dat bij het besluit van den raad der gemeente 
IJsselmonde d.d. 2I November 1940, tot wij
ziging van de begrooting dier gemeente voor 
het dienstjaar 1939, wordt geraamd een be
drag ad I 40.- wegens gratificatie voor den 
chef van de Afdeeling Algemeene Zaken ter 
secretarie; dat de raad van I]sselmonde deze 
gratificatie heeft toegekend op grond van de 
omstandigheid, dat de bedoelde ambtenaar 
gedurende enkele perioden. voorafgaande 
aan de v66rmobilisatie en de mobilisatie -
toen de gemeente-secretarieen ook des nachts 
bezet moesten zijn - in opdracht van burge
meester en wethouders meerdere nachten ter 
secretarie is overgebleven; dat naar de mee
ning van hun college de enkele omstandig
heid, dat de vorenvermelde ambtenaar ge
durende de bijzondere tijdsomstandigheden 
eenige nachten op de secretarie heeft door
gebracbt, geen voldoende aanleiding is tot 
bet daarvoor toekennen van een gratificatie; 
dat bun college dan ook, m ede in verband 
met de ongunstige financieele positie der ge
meente, tegen de aanvankelijk bij de 19• be
grootingswijziging, dienst I939, geraamde 
uitgaaf terzake bij schrijven van 6 November 
1940, G. S. n°. 30, bezwaar beeft gemaakt; 
dat de raad ecbter, na kennisneming van dat 
scbrijven, beeft gemeend de desbetreffende 
raming, welke naar een afzonderlijk besluit 
werd overgebracbt, te moeten bandbaven; 
dat bun college geen termen aanwezig acbt 
alsnog in de onderbavige uitgaaf te bewilli
gen; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wetbouders van I]sselmonde, ter uitvoering 
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van het besluit van den gemeenteraad van 
31 Januari I94I, in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat weliswaar bij hun schrijven van 
I7 October r940, n°. 3329, als motief voor 
het toekennen van een gratificatie aan een 
der ambtenaren ter secretarie werd aange
geven het ter secretarie overblijven geduren
de verscheiden avonden en nachten bij de 
v66r-mobilisatie en de algemeene mobili
satie; dat nochtans deze mededeeling eenige 
correctie behoeft, en we! deze, dat er in het 
algemeen, reeds v66r de v66r-mobilisatie, 
groote achterstand was ontstaan op de ge
meente-secretarie, welke achterstand mede
een gevolg was van de toeneming van het 
bevolkingscijfer, waardoor juist o.a. de be
volking, militaire zaken, kiezerslijsten en 
daarmede verband houdende werkzaam
heden zeer zijn uitgebreid; dat deze groote 
uitbreiding nu van alle mogelijke werkzaam
heden, die reeds voor de v66r-mibilisatie een 
achterstand heeft veroorzaakt, door het aan
wezige personeel geheel moest worden ver
werkt, daar er geen uitbreiding van <lit per
soneel heeft p!aats gevonden; dat hierbij nog 
kwam, dat de mobilisatie het inhalen van den 
achterstand op zeer korten termijn nood
zakelijk maakte; dat er zoodoende tijdens de 
mobilisatieperiode overgewerkt is om ook 
den achterstand in te halen, welke reeds v66r 
<lien uit anderen hoofde was ontstaan; dat 
gedurende de avonden en nachten, dat de 
secretarie bezet moest worden gehouden, 
door den hiervoor aangewezen ambtenaar 
mede aan het inhalen van dezen achterstand 
is gewerkt; dat de raad mede uit <lien hoof de 
het verleenen van een gratificatie hier op zijn 
p laats acht; 

0 . dat met Ged . Staten moet worden ge
oordeeld, dat de enkele omstandigheid, dat 
de chef van de afdeeling Algemeene Zaken 
ter secretarie van l]sselmonde, wegens de 
v 66r-mobilisatie en de mobilisatie, ver
scheidene avonden en nachten op de secre
tarie aanwezig is geweest, onder de bestaande 
omstandigheden geen voldoende aanleiding 
kan vormen tot het toekennen van een gra
tificatie aan dezen ambtenaar ; 

dat burgemeester en wethouders in hun 
beroepschrift er weliswaar nog op wijzen, 
dat de bedoelde ambtenaar gedurende die 
avonden en nachten mede aan het inhalen 
van den, reeds v66r de v66r-mobilisatie op 
<le secretarie ontstanen achterstand heeft ge
werkt, <loch dat ook <lit het toekennen van 
<le evenbedoelde gratificatie niet kan recht
vaardigen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van par. I der Verorde

ning n°. 23/rr140 van den R ijks-commissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur be
.sloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
( A . B.) 

z9 Mei 194z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verord. v . d. Rijkscommissaris 
betr. vaststelling van den tijd van slui
ting en betr. verkeersbeperkingen (Ver
ord. 188-1940), art. 1, A. P. V. Gene
muiden art. 59 lid 1.) 

Art. 59 lid 1 van de Alg. Pol. Verord. 
van Genemuiden is niet vereenigbaar 
met art. 1 van de Verordening van den 
Rijkscommissaris betreffende vaststel
ling van den tijd van sluiting en betref
fende verkeersbeperkingen van 22 Oct. 
1940, waarin immers het begin en het 
einde van den tijd, gedurende welke on
der andere bedrijven tot het verschaffen 
van nachtverblijf en inwoning, herber
gen, tapperijen en andere voor het pu
bliek toegankelijke huizen, waar men 
gelagen zet, voor het publiek gesloten 
moeten zijn, voor alle dagen van het 
jaar worden vastgesteld; <lit artikel kan 
dus sedert 31 Oct. 1940, toen deze ver
ordening in werking trad, geen toepas
sing vinden. 

Op het beroep van den 0 . v . J. bij de Arr.
Rechtb. te Zwolle, requirant van cassatie te
gen een vonnis van die Recht b. van 23 Jan. 
1941, in hooger beroep bij verstek bevesti
gende een schriftelijk vonnis van het Kan
tongerecht te Zwolle van 5 Dec. 1940, waar-' 
bij J. B ., cafehouder, te Genemuiden, ter 
zake van het daarbij bewezen verklaarde van 
alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Art .. 59 lid 1 der Alg. Pol.verordening voor 
de Gemeente Genemuiden luidt: 

,,Het is den houder van een in art. 57 be
doelde inrichting verboden de daarin voor 
het publiek toegankelijke localiteiten ge
opend te hebben of bezoekers in die inrich
tingen te ontvangen of te hebben: 

a. des Zondags en op den eersten Kerst
dag den geheelen <lag; 

b. op Nieuwjaarsdag, Overijsselschen 
Bid- en D ankdag, Goeden Vrijdag, 2den 
Paaschdag, Hemelvaartsdag, 2en Pinkster
dag, 2den Kerstdag en Oudejaarsdag, des na
middags vanaf 6 uur; 

c. op de overige onder a en b niet ge
noemde dagen van des namiddags 10 uur tot 
des voormiddags 5 uur gedurende de maan
den Mei tot en met October en van des na
middags IO uur tot des voormiddags 7 uur 
gedurende de maanden Nov. tot en met Aoril. 

Indien de 2de Kerstdag, Oud- of Nie~w
jaarsdag op Zondag valt, geldt de onder a 
vermelde sluitingstijd". 

De laatste zinsnede (d. i. lid 3. Red.) van 
deze bepaling zegt: 

,,Voor de toepassing van <lit artikel worden 
orider bezoekers verstaan alien, die zich in 
de inrichting bevinden, met uitzondering 
van: 

a . den houder der inrichting en de leden 
van <liens gezin; 

b . hen, wier nainen in het register, be-
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doeld bij art. 438 Sr. zijn aangeteekend, ten
zij mocht blijken, dat de ingeschrevene op 
den aangegeven datum aldaar geen nachtver
blijf heeft gehouden; 

c. hen, wier tegenwoordigheid in de in
richting naar het oordeel van den Burgemees
ter wegens dringende omstandigheden wordt 
vereischt". 

Gerequireerde nu stond terecht voor den 
Kantonrechter te Zwolle, ter zake dat hij op 
Zondag 17 Nov. 1940 des namiddags om
streeks 5 uur te Genemuiden als houder van 
een koffiehuis, gevestigd in perceel Wester
kaai 48, in die inrichting in een voor het pu
bliek toegankelijke localiteit bezoekers heeft 
gehad, niet zijnde leden van zijn gezin, noch 
personen, wier namen waren aangeteekend in 
het register bedoeld bij art. 438 Sr., noch per
sonen wier tegenwoordigheid naar bet oor
deel van den burgemeester wegens dringen
de omstandigheden werd vereischt. 

De Kantonrechter was blijkens zijn von
nis van 5 Dec. 1940 van oordeel, na het ver•• 
weer van verdachte, ten laste van wien hij 
aannam, dat het bewijs van het begaan van 
het feit geleverd was, en welk verweer hier
op neerkwam, dat het telaste gelegde niet 
strafbaar is, daar art. 59 der A. P. V. van Ge
nemuiden vervallen is door art. 1 der veror
dening No. 188 van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, dat 
dit juist was. 

Hij overwoog omtrent deze verdediging, 
dat op grond van het decreet van den Flihrer 
d.d. 18 Mei 1940, § 5, de R ijkscommissaris 
verordeningen kan uitvaardigen, die kracht 
van wet hebben; 

dat derhalve de verordening No. 188 van 
den rijkscommissaris is een wet, geldig voor 
het geheele bezette Nederlandsche gebied en 
dus ook voor Genemuiden; 

dat genoemde verordening No. 188 in art. 
1 bepaalt, dat de sluitingstijd van een inrich
ting als van verdachte duurt van II uur 
's avonds tot 4 uur 's morgens voor elken dag, 
waaruit volgt, dat algeheele sluiting op Zon
dag daarmede in strijd is, daar zoowel art. 1 
der verordening van den rijkscommissaris No. 
188 als art. 59 der A. P . V. van Genemuiden, 
hetzelfde rechtsbelang betreffen, n.l. hand
having van de openbare orde; 

dat derhalve genoemd art. 59 is vervallen 
op 31 Oct. 1940, zijnde de datum van het in 
werking treden van de verordening No. 188. 

In hooger beroep bevestigde de Arr.-Rb. 
te Zwolle op 23 Jan. 1941 dit vonnis, de gron
den en beslissingen daarin vermeld, oveme
mend. 

Hoewel zulks in overeenstemming was met 
den eisch van het 0. M., stelde de 0. v. J. 
toch beroep tot cassatie in, bij schriftuur als 
middel voordragend: 

,,Verkeerde toepassing van art. 194 der 
Gemeentewet en schending van art. 59, 1a 
der A. P. V. voor de gemeente Genemuiden, 
door te beslissen dat laatstgenoemde bepa
ling vervallen is door art. 1 der Verordening 
No. 188 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche Gebied van 22 Oct. 
1940". 

Ter toelichting· merkt requirarit op : 
,,Den maker van het beroepen vonni~ zal 

art. 194 Gemeentewet vcior oogen hebben 
gestaan, luidende, dat bepalingen van plaat
selijke verordeningen in wier onderwerp door 
eene Wet .wordt voorzien van rechtswege op
houden te gelden. De aangehaalde Verorde
ning van den Rijkscommissaris, kracht van 
wet hebbende, voorziet _ in het onderwerp, 
blijkens haar opschrift, van vaststelling van 
een tijd van sluiting (Festsetzung der Poli
zeistunde) en verkeersbeperkingen, welk on
derwerp echter een ander is, dan dat, waar'
in art. 59 ra der A. P. V . voor Genemuiderr 
voorziet. -, 

De eerste regelt het gesloten zijn van tap: 
perijen enz. dagelijks tus~chen II uur: 
's avonds en 4 uur 's morgens, dus in het alge~ 
meen gesproken des nachts, de andere het 
gesloten zijn van tapperijen enz. op Zonda
gen en den 1sten Kerstdag, _dus gedurende 
den dag. Nu de sluitingsregeling een ande-~ 
dee! van het etmaal betreft, wordt haar 
kracht door de hoogere wetgeving niet aan~ 
getast. Zij . betreft een_ ander _ rechtsbelang. 

Voor deze opvatting meent requirant steun 
te vinden in de arresten van den H . R. der 
Nederlanden van 9 Jan. 1933 W. 12582 en 
van 27 Febr. 1933 W. 12606. 

De vraag in deze zaak loopt dus over den 
invloed, welke de Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, betreffende vaststelling van den ti}d 
van sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen, heeft op art. 59 der A. P. V. der Ge
meente Genemuiden. 

Terecht gaat naar mijne meening de Kan-_ 
tonrechter er van uit, dat bedoelde Veror
dening van den Rijkscommissaris kracht va_n 
wet heeft. Dit volgt al uit den aanhef dier 
Verordening (No. 188 van 22 Oct. 1940, Ver
ordeningenblad, stuk No. 33, blz. 542), en 
requirant stemt, blijkens zijn toelichting 
hiermede ook in. 

Echter stelt hij in het cassatie-middel m_eer 
in het bijzonder bezwaren tegen 's Kanton
rechters opvatting, dat art. 1 _ der Verorde: 
ning en meergenoemd art. 59 _der Gemeente
verordening hetzelfde rechtsbelang zouden 
betreffen, n.l. handhaving van de openbare_ 
orde. -

Sterk acht ik requirant's gronden niet. Hij 
stelt tegenover elkaar de tijden waarop taI?
perijen e. d . gesloten moeten zijn, en meent 
dan dat de Verordening vari den Rijkscom
missaris in het algemeen een voorziening 
voor den nacht treft, terwijl de Politieveror
dening een regeling voor den. -dagtijd geeft. 

De zwakte van dit betoog blijkt in de eer
ste plaats hieruit, dat bij de Verordening r88 
die nacht dan zou aanvangen om II uur n.m. , 
terwijl de daarbij ingetrokken VerordeningeJJ 
128/1940 en 151/, 940 zonder in het bijzonder 
tapperijen e. d. te vermelden een verbodstijci 
noemen van 10 uur n .m. tot 4 uur v .m ., _en 
dat we! op zoodanige wijze, dat middellijk ook 
de tapperijen e. d. daaronder begrepen waren. 

In de tweede plaats spreekt art. 59 -der 
Pol.verord. wel over het gesloten moeten hou-· 
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den op bepaalde geheele dagen, als Zondag 
e. d., maar daarmede is duidelijk bedoeld het 
begrip ,,dag" van 24 uren, hetge m . i. volgt 
uit de woordenkeus dier bepali g, welke ik 
aan den aanvang dezer conc!Jie weergaf. 
Daaruit volgt toch dat in het al emeen her
bergen, tapperijen enz. te Gene uiden nooit 
geopend mochten zijn tusschen des namid
dags 10 en des voormiddags 5 ( ,esp. 7) uur, 
hetgeen niet bepaald overdag g noemd kan 
worden. J 

In requirants systeem zou de herh,ergier 
op Zondagen of eersten Kerstdag zijn inrich
ting van zonsondergang tot zonr' opgang ge
opend kunnen houden. 

In het onderwerp der plaatseli, ke verorde
ningen, voor zoover het de sluitlng van her
bergen e. d. regelt (art. 194 Ge111.wet) wcrdt 
dus m. i. ongetwijfeld door de ,Werordening 
van den Rijkscommissaris voor ien. 

Het is dan ook wellicht niet geheel juist 
van Kantonrechter en Rechtb., pat zij spre
ken over ,,hetzelfde rechtsbelant, n .1. hand
having der openbare orde". 

De beweegredenen voor het vaststellen 
der Verordening 188 blijken daa it niet met 
zoovele woorden, doch evenmin uit de Poli
tieverordening. E en en ander neerit niet weg, 
dat het onderwerp, dat zij regelen, volkomen 
gelijk is, n.1. vaststelling van dbn sluitings-
tijd. I 

Ik ben derhalve van meening, oat het mid
del niet tot cassatie kan leidenj en conclu
deer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; I 
Gehoord ·bet verslag van de! Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassaf· e, door den 

requirant voorgesteld en toegelic t bij schrif
tuur, luidende: (zie Conclusie) ; 

0. dat bij het bevestigde vonpis overeen
komstig de telastelegging is b j wezen ver
klaard, dat (zie Conclusie); 

0. dat de Kantonrechter het gegeven ont
slag van rechtsvervolging heeft doen steunen 
op deze overwegingen, waarmedi de Rechtb. 
zich heeft vereenigd, dat enz. (ziej Conclusie); 

0. dat de Alg. Pol.verordenin~ voor de ge
meente Genemuiden in art. 57 ' andelt over 
logementen, herbergen, slaapsteden, koffie
huizen, bierhuizen, tapperijen eJ andere hui
zen, waar men gelagen zet, en .Jervolgens in 
lid 1 van art. 59 bepaalt : (zie cl nclusie); 

terwijl lid 3 van art. 59 luidt as volgt : (zie 
Conclusie); 

0. omtrent het middel van ea satie: 
dat vorenstaande bepaling va art. 59 lid 

I der Alg. Politieverordening ni t vereenig
baar is met art. 1 der Verorde ing No. 188 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffe de vaststel
ling van den tijd van sluiting e betreffende 
verkeersbeperkingen van 22 Oct. I940, waar
in immers het begin en het einde f an den tijd, 
gedurende welken onder andere bedrijven tot 
het verschaffen van nachtverblF'jf en inwo
ning, herbergen, tapperijen en dere voor 
het publiek toegankelijke huize , , waar men 
gelagen zet, voor het publiek ges b ten moeten 
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zijn, voor alle dagen van het jaar worden 
vastgesteld, en dus sedert 31 Oct. I940, toen 
deze Verordening in werking trad, voormeld 
art . . 59 lid 1 geen toepassing kan vinden; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. ].) 

20 Mei I94z. BESLUIT van den Secreta 
ris-Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 76.) 

Aan het feit, dat er op grond van de 
stukken alle aanleiding is om als vast
st aand aan te nemen, dat de aanvrage 
ex art. 72 door het schoolhoofd op een 
bepaalden datum t en gemeentehuize is 

· ingediend, kan niet afdoen, dat het 
schoolbestuur de verklaringen van het 
schoolhoofd niet volledig met bewijzen 
kan staven, nu moet worden aangeno
men, dat de door dit schoolhoofd in de
ze afgelegde verklaringen een beeld ge
ven van het verloop der zaak, dat als 
logisch en vanzelfsprekend voor aan
vaarding zonder voorbehoud in aan
merking komt. De enkele omstandig
heid, dat blijkens de mededeeling van 
B. en W. de aanvrage eerst 14 dagen na 
genoemden datum in het register der 
ingekomen stukken is ingeschreven, kan 
er niet toe leiden om aan te nemen dat 
de aanvrage na dien datum zou zijn in
gediend. Nu de Raad niet binnen 3 
maanden na dien datum geen beslissing 
heeft genomen, moet hij geacht worden· 
met het eindigen van dien termijn tot de 
gevraagde medewerking te hebben be
sloten. Voor een latere beslissing tot ge
deeltelijke medewerking, als de Raad 
heeft genomen, was geen plaats meer. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tu urbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging van Voorstanders voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 
Dokkum tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 22 Jan. 1941, No. 61, 2e 
afdeeling F ., waarbij met vernietiging in zoo
verre van het besluit van den raad der ge
meente Dokkum van 21 Aug. 1940 is be
paald, dat voor de aanschaffi:ig van een vier
tal leerboeken ten behoeve van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs , Oos
tersingel B 130 te Dokkum, alsnog de door 
den appellant overeenkomstig art. 72 der 
Lager Onderwijswct 1920 gevraagde mede
werking behoort te worden verleend; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
7 Mei 1941 , No. 122); 

0 . dat de raa d der gemeente Dokkum bij 
besluit van 21 Aug. 1g40 afwijzend heeft be
schikt op een verzoek van het bovengenoem
de schoolbestuur om ten behoeve van de 
Christelijke Uitgebreid Lager Onderwijs-
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school een bedrag van f 755.05 uit de ge
meentekas te mogen ontvangen voor de aan
schaffing van de op een bijgevoegde lijst ver
melde leermiddelen, behoudens voor wat be
treft de aanschaffing van een aantal leer
boekjes, waarvan de kosten f 123.90 bedra
gen, ten aanzien van welke aanschaffing de 
gevraagde medewerking is verleend gewor
den · 

d;t, nadat het schoolbestuur van <lit raads
besluit bij Ged. Staten van Friesland in be
roep was gekomen, o.a. op grand, dat inge
volge art. 76, eerste lid der Lager Onderwijs
wet 1920 de raad geacht meet warden t en 
aanzien van de volledige aanvrage stilzwij
gend zijne medewerking te hebben verleend, 
vermits het raadsbesluit niet werd genomen 
binnen den termijn van 3 maanden na de in
diening dier aanvrage, Ged. Staten bij hun 
besluit van 22 Jan. 1941, No. 61, 2e afdeeling 
F., met vernietiging voorzooveel noodig van 
het bestreden raadsbesluit hebben beslist, 
dat de gemeenteraad van Dokkum aan den 
appellant alsnog medewerking behoort te 
verleenen voor de aanschaffing van een aan
tal nader door hen aangegeven leerboeken; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, wat aangaat het tijdstip van indie
ning der aanvrage, dat tegenover de bewe
ring van het schoolbestuur, dat het hoofd der 
school het stuk op 8 Mei 1940 ter gemeente
secretarie heeft bezorgd, eene mededeeling 
van burgemeester en wethouders staat, dat 
de aanvrage eerst op 22 Mei 1940 door hen 
is ontvangen en als zoodanig in het register 
van ingekomen stukken, dat in chronologi
sche volgorde wordt aangehouden, geboekt 
en van een dagteekening van ontvangst voor
zien; dat, vermits het schoolbestuur zijne be
wering niet volledig met bewijzen kan sta
ven, de 22e Mei als datum van indiening 
meet warden aanvaard en met het cog op het 
feit, dat de raad op 21 Aug. 1940 heeft be
slist, meet warden aangenomen, dat deze be
slissing binnen den termijn van drie maan
den, bedoeld in art. 75, 1e lid der wet, heeft 
plaats gehad ; dat, wat het overige betreft, 
blijkens de stukken met uitzondering van 48 
exemplaren ,,Kooistra , Schutt, A New 
Reader" a f 1.50, bestemd voor aanvulling 
van de leerstof der 2de klasse, de aangevraag
de leerboeken alle bestemd zijn voor de Ille 
klas der Uitgebreid Lager Onderwijsschool; 
dat, naar de meening van de Inspectrice van 
het Lager Onderwijs, in verband met het 
feit, dat de eischen voor het Uitgebreid La
ger Onderwijsexamen in 1g40 geen wijziging 
hebben ondergaan en de leerlingen der school, 
die dit jaar aan het Uitgebreid Lager Onder
wijsexamen deelnemen, zeer behoorlijke cij
fers behaalden, niet kan warden aangenomen, 
dat de gebruikte boeken niet !anger dienst 
zouden kunnen doen, of dat er voor bepaalde 
vakken tekort aan leerstof zoude zijn ; dat, 
volgens de lnspectrice, in aanmerking gene 
men de bezetting der eerste twee klassen, 
van het leerlingental der Ille klasse op 1 
April 1940 us bedragende, en op 16 Novem
ber daaraanvolgende reeds gedaald zijnde 
tot 79, eene stijging boven het laatstgenoem-

de cijfer de eerstvolgende jaren niet is te 
verwachten en dat, met het cog hierop, eene 
uitbreiding van den leermiddelenvoorraad 
voor de 3e klasse niet als noodzakelijk kan 
warden beschouwd; dat hun vergadering, 
deelende in de verder uit de ingewonnen ad
viezen blijkende zienswijze, dat in de tegen
woordige omstandigheden alien volstrekt on
bruikbare leerboeken door nieuwe zouden 
mogen warden vervangen, terwijl van on
bruikbaarheid van de boeken, waarover de 
appellant beschikt, niet kan warden gespro
ken, van oordeel is, dat, gelet op de als nor
maal aan te merken bezetting der 3e klasse 
en het getal der voor die klasse tot dusver 
aangeschafte boeken , eenige aanvulling rede
lijk meet warden geacht; dat diensvolgens 
huns inziens de ingediende aanvrage nog ten 
aanzien van de volgende leerboeken , in den 
daarbij aangegeven omvang, behoort te war
den ingewilligd: Arnaux, Petite grammaire 
frarn;aise, reeds aangeschaft 3 7 exemplaren, 
aanvulling met 20 exemplaren; Uittenboo
gaard, Petit Recueil, reeds aangeschaft 36 
exemplaren, aanvulling met 14 exemplaren; 
Colomb, Les Peregrinations de Camarade, 
reeds aangeschoft 40 exemplaren, aanvul
ling met 10 exemplaren; Uittenboogaard, 
'n Cijferuurtje, V, reeds aangeschaft 32 
exemplaren, aanvulling met 6 exemplaren ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Ged. Staten hun gedeeltelijke 
afwijzende beschikking hebben gebaseerd op 
het ontbreken van volledig bewijs, dat de 
aanvrage werkelijk door het hoofd van de 
school op 8 Mei 1g40 is ingediend; dat ge
durende de maand April, teen de grootte der 
klassen vaststond, alle posten van de aan
vrage zorgvuldig zijn nagegaan; dat de 
maand April zeer moeilijk was voor het hoofd 
der school en hij zoo eerst op 7 Mei de laat
ste hand aan de aanvrage kon leggen; dat 
deze op de bestuursvergadering dadelijk werd 
geteekend en door het hoofd der school, die 
de aanvrage gaarne eerder had willen indie
nen, zoo spoedig mogelijk in de bus van de 
Secre•arie is gebracht ; ·at het dan oo· " 'in 
de indiening op 8 Mei 1940 zeker is; dat het 
er nog op wijst, dat het register van den 
Secretaris der gemeente den datum van in
schrijving vermcldt, zoodat dit niet bewijst, 
dat de aanvraag niet eerder is ingediend; dat 
Ged. Staten verder aanvoeren, dat in 1940 
de eischen voor het Mulo-examen niet ge
wijzigd zijn; dat dit door het schoolbestuur 
ook nooit is beweerd; dat er wel in dit exa
men voortdurende ontwikkeling, groei, wij
ziging is; dat dit nu en dan in het examen
programma of in de opgaven van het schrif
telijk examen tot uitdrukking is gebracht; 
dat zijn motiveering van het verouderd zijn 
van sommige leerboeken in zij n antwoord 
aan den Commissaris van Friesland dan ook 
juist blijkt en door wat door de Inspectrice 
en daarmede in overeenstemming door Ged. 
Staten wordt aangevoerd dan ook in het ge
heel niet wordt weerlegd; dat ieder, die de 
betreffende vakken op de Uitgebreid Lager 
Onderwijs-school onderwijst of er op andere 
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wijze grondig mee bekend is, zijne motivee
ring juist zal achten; dat Ged. Staten verder 
aanvoeren, dat naar de meening van de In
spectrice de leerlingen op het Mulo-examen 
in 1940 zeer behoorlijke cijfers behaalden, 
waarop dan de conclusie volgt, dat de leer
boeken dus in orde zijn; dat ook van dezen 
grond niets overblijft, indien men ook reke
ning gehouden had met de cijfers van 1939, 
die zeer slecht waren, zoodat van de 28 can
didaten er 10 werden afgewezen en indien er 
was onderzocht, hoe in 1940 goede cijfers zijn 
verkregen, o.a. door zooveel extra-arbeid, ·dat 
die niet geregeld mag worden gevraagd, en 
door middel-klassen noodzakelijke boeken te 
ontnemen, zoodat die daardoor geleden heb
ben; dat Ged. Staten verder hun gedeelte
lijk afwijzende beschikking gronden op de 
omstandigheid, dat het aantal leerlingen van 
klas III van April tot November gedaald zou 
zijn van u5 tot 79; dat het hierbij opmerkt, 
dat op 1 April in klas III go leerlingen zaten 
en in de examenklas, die met Juli zou ver
trekken, 25; dat voor die laatste groep geen 
leermiddelen zijn aangevraagd; dat de In
spectrice haar afwijzend advies van II Juli 
ook mede grondde op de omstandigheid, dat 
het schoolbestuur voor u5 leerlingen aari
vroeg, terwijl daarvan 25 spoedig zouderi 
vertrekken; dat het in zijn ,schrijven van 3 
Aug. haar op die foutieve voorstelling attent 
heeft gemaakt, die hier echter wordt terug
gevonden; dat van de go leerlingen van April 
er in November dus nog 79 over waren; dat 
dit een wat sterker verloop dan gewoonlijk 
is, vooral door de bijzondere omstandigheden 
van het jaar 1940 veroorzaakt; dat, gezien 
de bijzondere omstandigheden, het vertrek
ken van 11 van de go-leerlingen niet zoo erg 
is; dat het hem bovendien onbillijk voor
komt, dat men tegen een aanvrage van 7 Mei 
gronden aanvoert, ontleend aan den toestand 
op 16 November; dat het hem voorkomt, dat 
men een aanvrage van 7 Mei behoort te bee 
oordeelen naar den toestand van toen, met 
name in dit jaar; -dat het meent de tegen 
zijne aanvrage aangevoerde gronden geheel 
te hebben weerlegd; dat met uitzondering 
van den teruggenomen post No. 18 alle ooe
ken noodig zijn of wegens doorvoering van 
bestaande methodes, of wegens geheele on
geschiktheid van de aanwezige leerboeken, 
of omdat er onvoldoende exemplaren zijn -
terwijl er niet meer zijn geweest in vroeger 
tijd - voor het in de laatste jaren toegeno
men leerlingenaantal; dat zijns inziens de 
aanvrage alsnog in haar geheel behoort te 
worden ingewilligd; 

0. dat er op grond van de stukken alle aim
leiding is om als vaststaand aan te nemen, 
dat de aanvrage door het hoofd der school 
op 8 Mei ten gemeentehuize is ingediend; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat hel" 
schoolbestuur de verklaringen van het school
hoofd niet volledig met bewijzen kan staven; 
nu met Ged. Staten moet worden aangeno
men, dat de door dit schoolhoofd in deze af
gelegde verklaringen een beeld geven van 
het verloop der zaak, dat als logisch en van
zelfsprekend voor aanvaarding zonder voor-

behoud in aanmerking komt; 
dat in verband hiermede de enkele om

standigheid, dat blijkens een mededeeling 
van burgemeester en wethouders van Dok
kum de aanvrage eerst op 22 Mei 1940 in het 
register der ingekomen stukken is ingeschre
ven, er niet toe kan leiden om aan te nemen, 
dat de aanvrage later dan 8 Mei 1940 zou 
zijn ingediend; 

0. dat uit het vorenstaande volgt dat de 
gemeenteraad van Dokkum, met betrekking 
tot de onderwerpelijke aanvrage, binnen 3 
maanden na de indiening daarvan geen be
slissing heeft genomen, hetgeen, gelet op art. 
76, eerste lid der Lager Onderwijswet 1920, 
medebrengt, dat hij geacht · wordt met het 
eindigen van <lien termijn tot de medewer
king te hebben besloten; 

dat de gemeenteraad daarna, ·te weten .op 
21 Aug. 1940, nog we! een beslissing. op de 
aanvrage heeft genomen, strekkende tot 
slechts gedeeltelijke inwilliging van de aan-' 
vrage, doch dat, nu eenmaal de raad inge
volge uitdrukkelijke wetsbepaling geacht 
wordt de aanvrage volledig te hebben inge
willigd, er voor een beslissing als de even
bedoelde geen plaats meer was; 
. dat in verband hiermede het .besluit van 

Ged. Staten en het raadsbesluit niet kunnen 
worden gehandhaafd; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de ·Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 
. met gegrondverklaring van het beroep, het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Fries
land en het besluit van den raad der ge
meente Dokkum van 21 Aug. 1940 te ver-
nietigen. ( A . B .). 

23 Mei 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Gemeentewet art. 52.) 

E en raadsbesluit tot benoeming van 
een wethouder, genomen na twee her
stemmingen, waaraan de twee personen, 
tusschen wie herstemd moest worden, 
hebben deelgenomen, moet in strijd met 
de wet worden geacht, nu, gelet op den 
uitslag van beide herstemmingen, reke
ning client te worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat het medestemmen 
daarop van invloed is geweest. 

De Secretaris~GeneraaJ· van het Departe
inent van J:3innenlandsche Zaken; 

0 .. dat · de raad der gemeente Diemen bij 
zijn besluit van 30 April 1941 G. Ch. Hendriks 
heeft benoemd tot wethouder dier gemeente; 

dat deze als zoodanig .is benoemd na twee 
vrije stemmingen en twee herstemmingen 
tusschen hem en R. Losekoot; 

dat aan deze herstemmingen Hendriks en 
Losekoof in strijd met het verbod, vervat in 
artikel 52 van de Gemeentewet, hebben deel
genomen: 
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dat, gelet op den uitslag van beide her
stemmingen, rekening dient te worden ge
houden met de mogelijkheid, dat het mede
stemmen daarop van invloed is geweest; 

dat in verband met een en antler vorenbe
doeld besluit van den raad der gemeente 
Diemen in strijd met de wet moet worden 
geacht; 

Gelet op artikel r85 van de Gemeentewet 
en op artikel r van de Verordening N°. 
r93/r940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

H eeft besloten: 
bovenvermeld besluit van den raad der ge

meente Diemen van 30 April r94r te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

( A. B.) 

23 Mei z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. ro.) 

Bij de beoordeeling van de vraag, of, 
bij het voorkomen van naam of firma 
van req. in een ingeschreven merk, ge
vaar voor verwarring omtrent de .her
komst van de onder het merk verhan
delde waren te duchten is, valt eener
zijds te letten op elk gebruik, dat van 
het merk overeenkomstig de inschrij
ving kan worden gemaakt, en anderzijds 
op het handelsdebiet van hem, die - de 
nietigverklaring vordert, doch het doet 
niet ter zake, of te <liens name merken 
zijn ingeschreven voor andere waren 
dan waarvoor de bestreden inschrijving 

. is geschied. Het Hof heeft derhalve ten 
onrechte gewicht gehecht, eenerzijds 
.aan omstandigheden, waaronder de 
Duitsche firma waren onder het merk 
verhandelt, ook voorzoover die omstan
digheden niet, rechtstreeks of middel
lijk, zijn vastgelegd in de omschrijving 
zelve van het merk, en anderzijds hier
aan, dat ten name van Coca-Cola mer
ken zijn ingeschreven voor dranken en 
siropen. 

Anders: Proc-Gen. Berger 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V. Nederlandsche Coca-Cola Maat

schappij, gevestigd en kantoorhoudende te 
Amsterdam, (adv. Mr. Jos. van Raalte); 

dat het Hof te 's-Gravenhage, Tweede 
Kamer, bij beschikking van 27 Sept. 1940 
op het hooger beroep van de Hildebrand Ka
kao- und Schokoladenfabrik Gesellschaft 
m. b. H ., rechtspersoonlijkheid bezittend 
naar Duitsch recht en gevestigd te Berlijn in 
Duitschland, de beschikking der Arr.-Rechtb. 
te 's-Gravenhage, Derde Kamer, van 5 Maart 
,940·, heeft vernietigd en het oorspronkelijk 
verzoek van requestrante, strekkende tot nie
tigverklaring van het ten name van gere
questreerde in de registers van het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom te 's-Gra
venhage ingeschreven merk Scho-Ka-Kola, 
heeft afgewezen; 

dat requestrante tegen deze beschikking 
van het Hof beroep in cassatie instelt; 

dat de Rechtb. in hare vernietigde be
schikking, waarvan de inhoud als in de be-

schikking van het Hof overgenomen moet 
worden beschouwd, had overwogen: 

.,dat het ten requeste gestelde onweerspro
ken is gebleven en daarmede vaststaat, dat 
gerequestreerde het m erk .,Scho-ka-kola" 
heeft laten inschrijven, welk merk het meest 
kenmerkende bestanddeel van den naam van 
requestrante - Coca-Cola - zeer nabij 
komt in klank en schrijfwijze, zoodat van 
het gebruik door gerequestreerde van het be
streden merk verwarring is te duchten ten 
aanzien van de herkomst van de onder dat 
merk verhandelde waren;" 

dat blijkens de aangevallen beschikking 
van het Hof de grief van gerequestreerde 
was: 

.,dat de Rechtb. ten onrechte beslist heeft. 
dat verwarring is te duchten ten aanzien van 
de herkomst van de onder het bedoelde merk 
verhandelde waren;" 

dat het Hof deze grief gegrond acht en dit 
oordeel doet steunen op de overweging: 

.,dat de omstandigheid, dat het merk van 
a'ppellante (oorspronkelijk en thans gere
questreerde) is ingeschreven voor chocolade 
in vasten vorm en dat van ge1ntimeerde(oor
spronkelijk en thans requestrante) voor 
dranken en siropen, in verband met het ge
mis van eenige overeenstemming tusschen 
de producten t en · aanzien van verpakking, 
opschriften en overigen uiterlijken vorm, het 
duchten van verwarring bij het koopend pu
bliek redeliikerwijs uitsluit;" 

dat het Hof hierdoor heeft geschonden of 
verkeerd toegepast de artt. 3, 8, 10, 12 en 
12bis der Merkenwet, 1, 2, ~ en 4 van de o.p 
6 Nov. 1g25 te 's-Gravenhage onderteekende 
herziene Schikking van Madrid van 14 April 
1891 betreffende de internationale inschrij
ving van fabrieks- of handelsmerken, gelijk 
deze Schikking laatstelijk was herzien te 
Washington op 2 Juni 1gn, goedgekeurd bij 
de Wet van 15 Maart 1g28 (S. 64) en gepu
bliceerd bij K. B. van 6 Juni 1928 (S. 196), 
1 der Handelsnaamwet (S. 1921 842), 48 
Rv.; 

_ dat toch bij de beoordeeling van de vraag, 
of met het oog op den naam van reqµestrante 
(waarvan het Hof niet weerspreekt het oor
deel der Rechtb., dat Coca-Cola ervan het 
meest kenmerkende bes.tanddeel is) verwar
ring te duchten is t en aanzien van de her
komst der waren, verhandeld onder het merk 
van gerequestreerde (waarvan het Hof even
min het oordeel der Rechtb. weerspreekt , 
dat het bestaat uit het woord .,Scho-Ka
Kola" en bovenbedoeld bestanddeel van re
questrantes naam zeer nabii komt in klank 
en schrijfwijze) het Hof geen rekening had 
mogen houden met ,.het gemis van eenige 
overeenstemmmg tusschen de producten ten 
aanzien van verpakking, opschriften en ove
rigen uiterlijken vorm", noch met de waren, 
waarvoor het merk van requestrante is inge
schreven; 

dat immers gerequestreerde met haar be
streden inschrijving van het woordmerk 
.,Scho-ka-kola" gerechtigd is den uiterliiken 
vorm, de verpakking en de verdere opschrif-. 
ten van haar producten z66 veelvuldig t e 
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varieeren, als zij verkiest en dus het uiterlijk 
van de toevallige door het Hof bezichtigde 
uitvoeringen bij de beoordeeling van de toe
laatbaarheid van het wocrdmerk geen rol 
mag spelen; 

dat hetzelfde geldt voor de waren, waar
voor requestrante haar merk heeft doen in
schrijven, aangezien de aangevallen beslis
sing der Rechtbank de bestreden inschrijving 
v an gerequestreerde niet aan een merk, maar 
a an den naam van requestrante toetste; 

Redenen waarom requestrante zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de aangevallen beschikking van het Hof te 
's-Gravenhage, Tweede Kamer, van 27 Sept. 
1940 te willen vernietigen, met zoodanige 
verdere beschikking als Uw Raad zal ver
meenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Hildebrand Kakao- und Schokoladen

fabrik Gesellschaft m.b.H., rechtspersoon
lijkheid bezittend naar Duitsch recht en ge
vestigd te Berlijn in Duitschland, (adv. Mr. 
P . J. de Kanter) ; 

1. dat zij heeft kennis genomen van het 
verzoekschrift tot cassatie waarmede de N.V. 
Nederlandsche Coca-Cola Maatschappij te 
Amsterdam zich tot Uwen Raad heeft ge
wend, strekkende tot vernietiging van de be
schikking door het Hof te 's-Gravenhage den 
27 Sept. 1g40 gegeven, bij welke beschikking 
met vernietiging van eene door de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage gegeven, na 
niet-verschijning van thans verzoekster , werd 
afgewezen het door deze N .V. gedaan ver
zoek tot doorhaling van het t en name van 
thans verzoekster ingeschreven internatio
naal merk Scho-ka-kola voor de waren ,,Con 
sommations mangeables et solides, a savoir 
chocolats, y compris chocolats au lait, choco
lats amers et chocolats de sport sous forme 
de tablettes, pastilles, boules, pieces-relief, 
dragees; bonbons; tous ces articles conte
nant du kola."; 

2. dat, naar 's Hof's vaststelling het ge
meld internationaal merk ingeschreven staat 
voor vaste chocolade, waartegenover de Coca 
Cola M ii plaatst haar merken ingeschreveri 
voor dranken en siropen, bewerende deze 
laatste voorts dat in het merk van verzoek
ster het kenmerkende deel van haar naam 
zou voorkomen; 

3. dat het Hof , op verzoekster's grief van 
oordeel zijnde, dat de Rechtbank de nietig
verklaring uitsprekende, ten onrechte heeft 
beslist dat verwarring is te duchten ten aan
zien van de herkomst van de onder het be
doelde merk verhandelde waren, daarmede 
een juiste beslissing heeft gegeven, welke 
niet met de Wet in strijd is en waartegen het 
aangevoerd middel zich te vergeefs richt; 

4 . dat toch, zelfs al zou Coca-Cola het 
meest kenmerkende dee! van den naam der 
oorspronkelijke requestrante zijn en al zou 
het merk van verzoekster slechts bestaan uit 
het woord ,,Scho-ka-kola" en dit daaraan in 
klank en schrijfwijze zeer nabij komen, het 

Hof op den aangevoerden grond slechts dan 
tot nietigverklaring zou hebben kunnen over
gaan, indien tevens vaststond, dat van het 
gebruik van het aangevallen merk verwar
ring ten aanzien der herkomst van de onder 
het merk verhandelde waren te duchten zou 
zijn; zoodat het Hof nu het reeds dezen grief 
gegrond bevond, de verder aangevoerde grie
v en buiten beschouwing kon laten ; 

5. dat 's Hofs beslissing dat deze verwar
ring niet te duchten is, een feitelijke is, waar
tegen het middel te vergeefs opkomt; 

6. dat trouwens deze beslissing rust op 
twee, ieder voor zich voldoende, gronden, 
waarvan het middel er slechts een aantast; 
immers het Hof zoowel rekening houdt met 
de omstandigheid dat het bestreden merk 
geldt voor chocolade in vasten vorm en ge
requestreerde's merk voor dranken en siro
pen - bewerende zij, gelijk hierbij opge
merkt moge worder., nergens dat de door haar 
verhandelde waren andere zouden zijn - als 
het gemis van eenige overeenstemming tus
schen de producten ten aanzien van verpak
king, opschriften en overigen uiterlijken 
vorm, tastende het middel slechts het om
trent dit laatste overwogene aan; 

7. dat trouwens niet blijkt dat bij 's Hof's 
beslissing het uiterlijk van bezichtigde uit
voeringen eenige rol heeft gespeeld; 

8. dat zou het middel bedoelen te betwis
ten dat overeenstemming van soort van wa
ren in het in art. 10 der Merkenwet bedoelde 
geval vereischt is, het middel faalt als in 
strijd met Uw Raads jurisprudentie op dit 
stuk; en dus de klacht dat het Hof geen re
kening zou hebben mogen houden met de 
soort van waren waarvoor het aangevallen 
merk ingeschreven is ongegrond is; 

9 . dat voorts het middel 's Hof's beslis
sing te eng leest; dat immers de uiterlijke 
vorm van dranken en siropen gelijk van alle 
vloeistoffen, wordt bepaald door <lien van 
het vat waarin zij zich bevinden, daar een 
vloeistof geen uiterlijken vorm heeft als be
palende eigenschap, en dit juist datgene is, 
waarin een vloeistof staat tegenover vaste 
stof; 

10. dat dus wel degelijk voor het Hof 
van gewicht is geweest, zooals het ook be
hoorde te zijn, dat hier, water ook van naam 
en merk ware, tegenover een vaste stof (cho
coladc in vasten vorm) siropen en dranken 
werden geplaatst en dientengevolge redelij
\cerwijze niet te verwachten vie! dat het 
koopend publiek zou worden verward gelijk 
dan ook dat publiek zich niet voor een drank 
(re vera een soort limonade) een stuk cho
colade zou laten v~rkoopen, of uit een limo
nadefabriek voortaan vaste chocolade af
komstig zou kunnen achten; hetgeen het Hof 
kon vaststellen reeds op den grond dat eener
zijds verzoekster onder haar merk vaste cho
colade, gerequestreerde onder het hare siro
pen en dranken verhandelt; 

II . dat immers voor een geslaagd beroep 
op art. 10 der Merkenwet overeenstemming 
omtrent de soort van waren moet bestaan, 
want het gaat daarbij over verwarring ten 
aanzien van de herkomst der waren, welke 
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daarbij door hun soort worden bepaald, zoo
dat verwarring in ieder geval uitgesloten is 
als de soort van ·waren daartoe geen aanlei
ding geeft bij gebrek aan overeenstemming, 
terwijl het er niet omgaat in het algemeen 
den naam (of het meest kenmerkende dee! 
daarvan) tegen gebruik in eens anders merk 
te beschermen (H. R. 28 Mei 1934, N. J. 
r934 p. 1470) en nu is door het Hof in casu 
vastgesteld dat deze eerste voorwaarde, over
eenstemming, niet bestaat; overigens had het 
Hof, zelfs bij bestaande overeenstemming, 
nog vrijelijk kunnen vaststellen dat geen 
verwarring te duchten valt; 

Redenen weshalve het den Hoogen Raad 
moge behagen het middel te verwerpen, kos
ten rechtens. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, wanneer een door het Bureau voor 

den Industrieelen Eigendom ingeschreven 
merk den naam of de firma van een ander 
bevat, deze overeenkomstig art. 10 der Mer
kenwet met vrucht de nietigverklaring van 
de inschrijving kan vorderen, indien van 
evenvermelde omstandigheid gevaar te duch
ten is voor verwarring omtrent de herkomst 
van de onder het merk verhandelde waren; 

dat bij de beoordeeling van de vraag of 
dit gevaar te duchten is, eenerzijds valt te 
letten op elk gebruik, dat van het merk 
overeenkomstig de inschrijving kan worden 
gemaakt, en anderzijds op het handelsdebiet 
van hem, die de nietigverklaring vordert, 
doch niet ter zake doet,of te di,.- s name mer
ken zijn ingeschreven voor andere waren dan 
waarvoor de bestreden inschrijving is ge
schied; 

dat het middel mitsdien terecht er over 
klaagt, dat het Hof bi.i de beantwoording 
van de vraag, of van het, door Coca-Cola 
gestelde, voorkomen van haar handelsnaam 
in het, voor chocolade in vasten vorm inge
schreven, merk van Hildebrand gevaar voor 
verwarring als voormeld te duchten is, ge
wicht heeft gehecht, eenerzijds aan omstan
digheden, waaronder Hildebrand waren on
der het merk verhandelt, ook voorzoover die 
omstandigheden niet, rechtstreeks of middel
lijk, zijn vastgelegd in de inschrijving zelve 
van het merk, en anderzijds hieraan, dat ten 
name van Coca-Cola merken zijn ingeschre
ven voor dranken en siropen; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst het geding naar het Hof te 's-Gra

venhage, ten einde, met inachtneming van 
dit arrest, de zaak verder te behandelen en 
te beslissen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0. dat het, tegen de beschikking van het 

Hof -gerichte, in het verzoekschrift opgeno
men, middel van cassatie niet tot vernietiging 
van de aangevallen beschikking zal kunnen 
leiden; 

0. toch, dat, volgens 's Hoogen Raads ar
rest van 28 Mei 1934 W. 12925, N. J. 34-1470, 
het bij art. 10 der Merkenwet toegekende 
recht, om in het geval, dat een ingeschreven 

merk den naam of de firma van een ander 
bevat, de inschrijving van dat merk te doen 
nietig verklaren, niet strekt om in het alge
meen den naam tegen het gebruik in eens an
ders merk te beschermen, doch het voor
schrift, blijkens de geschiedenis, reeds v66r 
1921 slechts ten doel had om overeenkom
stig de strekking der Merkenwet en in over
eenstemming met art. 337 Sr. voornoemd ge
bruik te verbieden, indien en voorzoover 
daardoor verwarring ten aarizien van de her
komst der onder het merk verhandelde waren 
te duchten is; 

0. dat hieruit volgt, dat het Hof, al weer
spreekt het niet, dat Coca-Cola het meest 
kenmerkende bestanddeel is van den naam 
der thans requestrante en dat het merk van 
Hildebrand, bestaande uit het woord ,,Scho
Ka-Kola", bedoeld bestanddeel van ,eques
trante's naam zeer nabij komt in klank en 
schrijfwijze, niettemin terecht heeft onder
zocht, of van een en ander bij het koopende 
publiek verwarring te duchten is ten aanzien 
van de herkomst der onder het merk ,,Scho
Ka-Kola" door Hildebrand verhandelde wa
ren; 

0. dat niet is in te zien, waarom het Hof 
bij zijne, van feitelijken aard zijnde, beslis
sing, dat zulks niet het geval is, geen reke
ning had mogen houden met het gemis van 
eenige overeenstemming tusschen de produc
ten van partijen ten aanzien van verpakking, 
opschriften en overigen uiterlijken vorm, 
noch met de waren, waarvoor het merk van 
Coca Cola is ingeschreven; 

0. dat immers de door Coca-Cola bij haar 
verzoekschrift daartegen ingebrachte bezwa
ren eerst van belang zouden kunnen worden, 
indien Hildebrand door eene nieuwe inschrij
ving het gebruik van haar merk zoude uit
strekken tot dezelfde soort van waren, als 
waarvoor Coca-Cola het hare bezigt of als 
welke deze onder haren naam verhandelt; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. ].) 

z3 Mei z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (0ctrooiwet art. 43 .) 

De beide stellingen van hetHof 1 °. dat 
aan bedoeld vereischte reeds is voldaan, 
wanneer de mogelijkheid, dat de hande
ling later zal blijken onrechtmatig te 
zijn geweest, bij het handelen tot be
wustzijn van den handelende is geko
men, 2 °. dat deze geestesgesteldheid in 
elk geval meet geacht worden te bestaan 
bij hem, die de inbreuk op het octrooi 
pleegt na verloop van 30 dagen nadat 
hij (bij aangeteekenden brief, Red.) te
gen den strijd van zijne handeling met 
het octrooi is gewaarschuwd, zijn on
juist. 

De tweede stelling schept een wette
lijk vermoeden in den trant van art. 43 , 
2e lid 0ctrooiwet, hetgeen buiten de 
macht van den rechter staat, terwijl de 
eerste stelling eene te ruime opvatting 
van het begrip ,,desbewustheid" huldigt. 

Het ,,desbewust" handelen door hem, 

7 
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die de inbreuk op het octrooi pleegt be
teekent, dat hij wist, dat hij handelde i_n 
strijd met het octrooi. 

Anders Proc.-Gen. Berger. 

W . A. Hollesteirl, te 's-Gravenhage, eischer 
tot cassatie van het op 22 April 1940 door 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage (1940, No. 
888) tusschen partijen gewezen arrest, adv. 
Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, 

tegen: 
de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, ge
vestigd te 's-Gravenhage, verweerster in cas
satie, adv. Mr. F . M. Westerouen van Mee
teren (gepleit door Mr. Blackstone). 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat partij Philips houder is van het Neder

landsche octrooi No. 1334 5, gedagteekend 16 
Mei 1925, en partij Hollestein, zonder daar
toe gerechtigd te zijn, een voortbrengsel, val
lende onder dat octrooi, in of voor zijn be
drijf in het verkeer heeft gebracht, verder 
heeft verkocht en afgeleverd en voor een en 
antler in voorraad had, nadat Philips hem 
bij aangeteekenden brief van 13 Febr. 1937 
had gewezen op den strijd tusschen deze han
delingen en het octrooi; 

dat Philips bij inleidende dagvaarding 
voor de Rechtbank te 's-Gravenhage, stel
lende, dat Hollestein, handelend als voor
meld, zulks desbewust gedaan heeft, en in 
het bijzonder desbewust gehandeld heeft na 
bovenvermelde waarschuwing, onder meer 
heeft gevorderd vergoeding van de schade, 
die zij deswege heeft geleden en nog lijden 
zal tot in kracht van gewijsde gaan van het 
in deze te wijzen vonnis ; 

dat de Rechtb. bij vonnis van 14 Fehr. 
1939 <lit dee! der ingestelde vordering heeft 
ontzegd, na te hebben overwogen : dat onder 
het bewust handelen van art. 43 Octrooiwet 
1910, S. 313, moet worden v erstaan, hetzij 
een handelen met bewustzijn van onrecht
matigheid, hetzij een handelen 30 dagen na 
waarschuwing, die in deze is geschied bij 
aangeteekenden brief ; dat zich hier niet 

. voordoet het geval geregeld in art. 43, lid 2, 

waar door waarschuwing bij deurwaarders
exploit een onweerlegbaar vermoeden van 
desbewustheid ontstaat, en Hollestein dus 
de bevoegdheid heeft om tegenbewijs te le
veren, welk tegenbewijs de R echtbank gele
verd acht; 

3. dat op het door Philips ingestelde hoo
ger beroep het Hof heeft overwogen: 

,,dat art. 43 Octrooiwet tot schadevergoe
ding verplicht hem, die desbewust, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, eene der in het 
eerste lid van a rt . . ,o genoemde handelingen 
verricht, zoodat geintimeerde, die inderdaad 
zon<ler daartoe gerechtigd t e zijn, een voort- _ 
brengsel, waarvoor het octrooi 13345, waar
van appellante houdster is, is v erleend, al
thans een voortbrengsel met de geoctrooi
eerde verbetering, in of voor zijn bedrijf in 
het verkeer heeft gebracht, verder heeft ver
kocht, afgeleverd en voor een en ander in 

voorraad had, deswege tot schadevergoeding 
verplicht is, indien hij dat desbewust d eed ; 

4. ,,dat, waar art. 43 Octrooiwet niet uit
drukkelijk aangeeft, waarvan devergoedings
plichtige zich bewust moet zijn geweest, het 
woord ,,desbewust" hier in zijn algemeene 
beteekenis moet worden genomen van ,,zich 
van de beteekenis zijner daad bewust", wel 
ke geestesgesteldheid zich t en aanzien van 
het onrechtmatig karakter eener daad reeds 
voordoet, wanneer de mogelijkheid dier la
ter te blijken onrechtmatigheid tot iemands 
bewustzijn is gekomen; 

5. ,,dat de algemeene beteekenis van het 
woord ,.desbewust" ook evenzeer is te bepa
len uit zijn tegendeel, de onbewustheid, en 
het duidelijk is, dat, wanneer iemand een 
daad verricht, nadat de mogelijkheid harer 
onrechtmatigheid tot zijn bewustzijn is ge
komen, hij, wanneer de onrechtmatigheid 
komt vast te staan, in geen geval meer kan 
gezegd worden de daad in onbewustheid van 
hare onrechtmatigheid te hebben verricht ; 

6. ,,dat het tweede lid van art. 43 beves
tigt, dat de boven aangegeven beteekenis van 
de uitdrukking ,,desbewust" dezelfde moet 
zijn als die, welke de steller van het artikel 
daaraan heeft gehecht; 

7. ,,dat onaannemelijk is , dat het begrip 
,,desbewust" in het eerste lid van dat art. 
een antler zou zijn dan het begrip ,,desbe
wust" in het tweede lid, en u it de bepaling 
van het tweede lid duidelijk is , dat de stel
ler reeds desbewustheid heeft aangenomen, 
wanneer iemand van de mogelijkheid van 
onrechtmatigheid is bewust geworden, en dat 
laatste in ieder geval wil doen vaststaan 30 
dagen na een deurwaardersexploit als in het 
artikel bedoeld; 

8. ,,dat het een ongerijmdheid zou zijn om· 
te onderstellen, dat dezelfde wetgever, die 
in het tweede lid van art. 43 het vermoeden 
van bewustheid verbindt aan het uitbren
gen van een exploit, waarbij strijd met het 
octrooi beweerd. wordt, in dat zelfde artikel 
tevoren de vergoedingsplicht slechts zou heb
ben willen vastknoopen aan een bewustheid 
in den zin van het stellige weten .van den 
inbreuk op de rechten van den octrooihou
der, gelijk geintimeerde wil; 

9. ,,dat de p raesumptie van het tweede 
lid geenszins kan zijn een praesumptie van 
stellig weten van inbreuk - wat het zou 
moeten zijn, indien in art. 43 ,,desbewust" 
zou beteekenen, dat de aangesprokene de 
wetenschap bezat, dat zijne hande linge n on
rechtmatig waren - , maar daarbij nooit aan 
meer kan zijn gedacht dan aan de onderstel
ling van een desbewustheid van de mogelijk
heid van octrooi-inbreuk, de onderstelling 
van een niet meer van inbreuk onbewust 
zijn; 

10. ,,dat deze verklaring van de uitdruk- · 
kine: ,.desbewust" ook veel meer bevestiging 
vindt in de geschiedenis van de totstandko
ming van art. 4-~- dan de verklaring, die ge
intimeerde aan de uitdrukking wil geven; 

11. ,,dat uit de handelingen der Voorbe
reidingscommissie blijkt, dat men niet aan 
een schadevergoedingsplicht in ieder geval 
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heeft willen vasthouden, omdat het teveel 
zou zijn gevergd van een winkelier, wanneer 
men van hem eischt, dat hij weet, of er on
der door of voor hem ingevoerde voorwer
pen ook ,,namaaksels" zijn, en dat de eerste 
maal, dat men te dien aanzien van desbe
wustheid is gaan spreken, men dit verstond 
als een gewaarschuwd zijn, derhalve een 
niet meer onbewust zijn; 

12 .• ,,dat men in die Commissie dan ook 
voortging met bezwaar te hebben tegen een 
vergoedingsplicht bij onrechtmatigheid zon
der meer tegenover, zooals men het zeide, 
handelaren die te goed"er trouw waren, wat 
kennelijk wil zeggen: handelaren, in wie ceni
ge gedachte aan onrechtmatigheid niet was 
opgekomen, die dus van eenige mogelijkheid 
van onrechtmatigheid onbewust waren; 

13. ,.dat de Commissie ook uitdrukkelijk 
onderscheid heeft gemaakt tusschen de straf
rechtelijke en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid, de eerste alleen willende aanne
m c •· bij opzettelijke, de laatste reeds bij be
wuste overtreding, wat dan wil zeggen, dat 
men niet meer onbewust in overtreding is, 
waarvan geen sprake meer is, zoodra de over
treder zich van de mogelijkheid van overtre
ding is bewust geworden; 

14. ,.dat in gelijken zin de Regeering bij 
de behandeling van de wet voor de Staten
Generaal zich heeft geuit, waar zij er op 
wees, dat ten aanzien van de strafactie aan 
het opzettelijke moet warden vastgehouden 
en daar aan een waarschuwing niet het zelf
de gevolg kan warden toegekend als bij de 
burgerlijke rechtsvordering, en uitdrukkelijk 
het begrip ,,desbewust" - de desbewust
heid c. q. door een waarschuwing vast te 
stellen - tegenover het begrip ,,opzettelijk" 
stelde; 

15. ,,dat, waar in deze vaststaat, dat ge
intimeerde uit appellantes schrijven, dd. 13 
Febr. 1937, heeft begrepen, dat appellante 
hem op den strijd tusschen zijne handelin
gen en appellantes octrooi wees, ge1ntimeer
de naar 's Hofs oordeel in ieder geval na 
verloop van 30 dagen, nadat het schrijven 
hem op 15 Febr. 1937 was afgeleverd, zich 
van de mogelijkheid van de onrechtmatig
heid zijner handelingen bewust is geweest, 
en daaruit volgt, dat, nu de onrechtmatig
heid in rechten is komen vast te staan, ge
intimeerde alsnog terzake van de na verloop 
van 30 dagen sedert 15 Febr. 193 7 gepleeg
de, op appellantes octrooi inbreuk makende, 
handelingen, als desbewust verricht, tot be
taling van schadevergoeding moet worden 
veroordeeld; 

16. ,,dat ge1ntimeerde nog wel de vraag 
stelt, of appellantes brief wel als een waar
schuwing kan warden opgevat, waaraan de 
door appellante gewenschte gevolgen kun
nen warden verbonden, omdat de brief 
slechts de mededeeling bevat, dat de Mega
tron-toestellen naar het oordeel van appel
lante inbreuk maken op o.m. octrooi 13345, 
en geen nadere preciseering van het des
tetreffende dee! van de Megatron-schake
ling, <loch, waar het hier gaat om het weg
nemen der onbewusthe\d, om de bewustheid 

van de mogelijkheid van onrechtmatigheid, 
de mededeeling dat Megatron-toestellen in
breuk maken voldoende was om ge1ntimeer
de gewaarschuwd te doen zijn ten aarn:ien 
van alle onderdeelen dier toestellen, zoodat 
ge1ntimeerde ten aanzien van elk dier onder
deelen op eigen risico verder handelde ;" 

dat het Hof onder meer op deze gronden, 
met vernietiging in zoover van het vonnis 
der Rechtb., Hollestein heeft veroordeeld om 
aan Philips te vergoeden de door haar t enge
volge van voormelde, sedert 30 dagen na 15 
Febr. 1937 gepleegde, handelingen geleden 
en tot het in kracht van gewijsde gaan van 
's Hofs arrest nog te lijden schade, nader 
op te maken bij staat en te vereffenen vol
gens de wet, met de wettelijke interessen ad 
5 % 's jaars tot den dag der voldoening, _en 
uitspraak heeft gedaan omtrent de kosten in 
eersten aanleg, terwijl het Hof voor het 
overige het vonnis heeft bevestigd en Hol
lestein heeft veroordeeld in de kosten van 
het geding in hooger beroep; 

0. dat Hollestein tegen deze uitspraak het 
volgende middel van cassatie heeft voorge
steld: 

S., althans v. t. van de artt. 48 Rv., x, 30, 
43, 45 0ctrooiwet (S. 1910, no. 313) , 

door op de bovenweergegeven overwegin
gen te beslissen als voormeld, ten onrechte, 

omdat het Hof aan het ,,desbewust" van 
art. 43 0ctrooiwet een ruimere beteekenis 
heeft gehecht, clan de wet toelaat, en uit
sluitend op die ruimere beteekenis (zie 
Rechts-0verwegingen 15 en volgende) zijne 
voormelde beslissingen doet steunen; 

0. daaromtrent: 
dat 's Hofs door het middel bestreden be

slissing berust op deze twee stellingen, voor
eerst, dat hij, die, zonder daartoe gerechtigd 
te zijn, een der in het eerste lid van art. 30 
der 0ctrooiwet genoemde handelingen ver
richt, zulks in den zin van dit artikel des
bewust doet·, reeds wanneer de mogelijkheid, 
dat zijn handeling later zal blijken onrecht
matig te zijn geweest, bij het handelen tot 
zijn bewustzijn is gekomen, en voorts, dat 
deze geestesgesteldheid in elk geval geacht 
moet warden te bestaan bij hem, die in
breuk op het octrooi gepleegd heeft na ver
loop van 30 dagen, nadat hij t egen den strijd 
van zijn handeling met het octrooi is ge
waarschuwd; 

dat deze laatste stelling een wettelijk ver
moeden opstelt in den trant van het ver
moeden, dat het tweede lid van art. 43 ver
bindt aan een waarschuwing bij deurwaar
dersexploi t; 

dat echter het scheppen van wettelijke 
vermoedens, laat staan van een zoodan.ig 
vermoeden, waartegen geen bewijs is toege
laten, valt buiten de macht van den rechter; 

dat ook de boven eerst vermelde stelling 
niet juist is; 

dat toch het woord ,,desbewust" in het 
verband, waarin art. 43 dit bezigt, slaat op 
den strijd tusschen de daar genoemde han
delingen en het octrooi en deze uitdrukking 
in dit zinsverband naar gewoon spraakge
bruik slechts beteekent, dat hij, die de in-
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breuk op het octrooi pleegde, wist, dat hij 
handelde in strijd met het octrooi, terwijl 
noch de wet zelve noch haar geschiedenis 
voldoenden grond oplevert voor de opvat
ting, dat art. 43 het woord desbewust ge
bruikt in een zin, die van de gewone be
teekenis afwijkt; 

dat het Hof steun voor zijn opvatting 
meent te vinden in het tweede lid van het 
artikel, waaruit zou blijken, dat in ieder 
geval daar de steller van de bepaling reeds 
desbewustheid heeft aangenomen, waar 
iemand zich van de mogelijkheid van de 
onrechtmatigheid van zijn handeling bewust 
is geworden; 

dat het Hof hierin de in deze wetsbepa
ling belichaamde wetstechniek miskent; 

dat toch de wet hier de aansprakelijkheid 
van hem, die de inbreuk pleegt, niet bindt 
aan een ige geestesgesteldheid, die bij hem 
na verloop van 30 dagen na waarschuwing 
bij deurwaardersexploit bestaat, maar bij 
wege van fictie aanneemt, dat hij zich dan 
van de onrechtmatigheid van zijn handeling 
in den zin van het eerste lid bewust is, on
verschillig of dit in werkelijkheid het ge
val is; 

dat de wet ciusdoende het rechtsgevolg 
der aansprakelijkheid verbindt aan het in 
voege als voormeld gewaarschuwd zijn; 

dat daarom het tweede lid van art. 43 geen 
nader licht kan verspreiden omtrent de be
teekenis van het woord desbewust in het 
eerste lid en elke grond ontbreekt voor de 
onderstelling, dat dit tweede lid en dus ook 
het eerste lid het woord bezigt in een andere 
beteekenis dan in den gewonen zin van 

bekend met"· 
" dat ook de ~mstandigheid, dat de wet in 
art. 45 voor de strafrechtelijke aansprake
lijkheid wegens octrooi-inbreuk een stren
geren eisch stelt door daarvoor werkelijk 
bestaand opzet te eischen, terwijl de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid is vastgeknoopt 
aan, werkelijk bestaande of gefingeerde, des
bewustheid van de inbreuk, geen grond op
levert voor de stelling dat hier desbewust
heid iets anders moet beteekenen dan we
tenschap; 

dat de parlementaire geschiedenis van de 
Octrooiwet voor dit verschil in terminologie 
bij de regeling van beiderlei a ansprakelijk
heid geen verklaring geeft; 

dat wel, naar van de zijde van verweer
ster verstrekte gegevens, de Raad van State, 
omdat zijns inziens geen onderscheid bestaat 
tusschen de beide termen, heeft geadviseerd 
om ook bij de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid te spreken van opzet, doch de Re
gee-in g d~, term desbewust in art. 43 heeft 
gehandhaafd; 

d at d it is geschied, nadat de Commissie 
voor de Handelspolitiek, welker sub-com
missie de Octrooiwet heeft voorbereid, door 
de Regeering omtrent het advies van den 
Raad van State was gehoord en ten aan
zien van het onderhavig punt had gerap
porteerd in voege als volgt : 

.,Dit woord (dat is: opzettelijk) is echt er 
bij het stellen der bepaling met voorbedach-

ten rade niet gebezigd, omda1 het eene weI 
in het strafrecht maar niet in het burgerl ij k 
recht gebruikelijke uitdrukking is en het 
minder eigenaardig werd geacht voor opzet 
een vermoeden, zooals in het tweede lid 
voorkomt, te doen gelden." 

dat ook hieruit niet is af te leiden, dat de 
Regeering aan den term desbewust een an
dere be,eekenis heeft gehecht ( an die "an 
bekendheid met de onrechtmatigheid der 
handeling wat trouwens te minder aanne
melijk is, nu de memorie van toelichting 
bij de behandeling van de burgerrechtelijke 
aansprakeli_jkheid voor inbreuk op octrooi 
desbewustheid van de onrechtmatigheid en 
wetenschap daarvan een en ander maal door 
een gebruikt; 

dat veeleer waarschijnlijk is, dat het ver
schil tusschen desbewust en opzettelijk, dat 
aan de voormelde commissie en op haar voet
spoor aan de Regeering blijkbaar heeft voor
gestaan, elders is te zoeken en vermoetlelijk 
hierin heeft gelegen, dat men - terecht of 
ten onrechte - meende, dat voor opzet de 
wetenschap alleen niet voldoende was <loch 
daarin ook nog een verder strekkend wiis
element lag opgesloten; 

dat dit vermoeden hierin bevestiging 
vindt, dat, toen in bovengenoemde sub-com
missie het verschil tusschen desbewust en 
opzettelijk ter sprake kwam en in twijfel ge
trokken werd, ten betooge van het bestaan 
van dit verschil is gewezen op een (uit haar 
verband gerukte) uitlating van den Minis
ter Modderman bij de behandeling der Mer
kenwet , dat ,,desbewust" betrekking had op 
het weten en ,,opzettelijk" op het willen; 

dat het middel mitsdien terecht de beslis
sing van het Hof bestrijdt, die in het wezen 
der zaak de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid voor inbreuk op octrooi verbindt aan 
een 30 dagen voorafgaande waarschuwing, 
ook al is deze niet geschied bij deurwaar
dersexploit, gelijk het tweede lid van art. 43 
voor het te weeg brengen van dit rechtsge
volg eischt, een eisch, dien de wetgever 
slechts kan hebben gesteld, omdat hij daarin 
een waarborg zag voor het belang van hem, 
tot wien de waarschuwing gericht wordt; 

Vemietigt het bestreden arrest, behalve, 
voor zoover daarbij het vonnis der Rechtb. 
is bevestigd; 

Verwijst het geding naar het Hof te 's-Gra
venhage ten einde met inachtneming van 
's Hoogen R aads uitspraak de zaak verder te 
behandelen en te beslissen. (Salaris f 450, 
R ed.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Zooals Ir. Wijsman in W. 12524 terecht 

opmerkt, valt het aan de hand der Memorie 
van Toelichting op de Octrooiwet niet te 
ontkennen, dat de wetgever in art. 43, lid 1, 

de bedoeling heeft gehad, den octrooihouder 
het recht, om schadevergoeding te eischen, 
alleen toe te k ennen tegenover dengene, die 
te kwader trouw inbreuk op <liens octrooi
recht heeft gemaakt. In <lien zin besliste 
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dan ook het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
bij arrest van 27 Juni 1932 W. 12488 N . J . 
1932, 1617, met beroep op de geschiedenis 
der wet en met name op de M. v. T., dat voor 
toewijzing van gevorderde schadevergoeding 
in ieder geval zal moeten blijken, dat de 
inbreukmaker zich bewust was, dat hij in
breuk maakte op het octrooi van den houder. 
Zoo was eveneens Uw Raad in zijn arrest 
van 24 Mei 1940, B .I.E. 1940, bl. 134 (Rspr. 
v/d Week 1940 No. 18) i/z Feenstra tegen 
Philips (1941 n °. 421 met Noot E. M. M., 
Red.), van oordeel, dat ,,in afwijking van 
den regel, dat reeds bij schuld van den dader 
de inbreuk op eens anders recht tot schade
vergoeding verplicht, ingevolge het eerste lid 
van art. 43 der Octrooiwet 1910 S. 313 hij, 
die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een 
handeling verricht waartoe ingevolge art. 30 
van die wet alleen de houder van een octrooi 
recht heeft, slechts dan gehouden is tot scha
devergoeding, indien hij zich bewust was van 
de onrechtmatigheid zijner handeling". In 
het bestreden arrest wordt insgelijks verband 
gelegd tusschen bewustheid van den dader 
en onrechtmatigheid der door hem gepleegde 
handeling, in dier voege, dat het Hof van 
meening is, dat hij, die objectief inbreuk 
maakt op eens anders octrooi, daarbij reeds 
dan ,,desbewust" handelt, wanneer de moge
lijkheid der later te blijken onrechtmatigheid 
tot zijn bewustzijn is gekomen. Ter beoor
deeling van de al of niet juistheid der grief 
van het voorgedragen middel, dat het Hof 
hiermede aan het woord ,,desbewust" van 
art. 43 der Octrooiwet eene ruimere betee
kenis heeft gehecht, dan die wet zoude toe
laten, schijnt mij daarom beslissend de vraag, 
welke graad van bewustheid omtrent het on
rechtmatige der gepleegde handeling bij den 
inbreukmaker door de Octrooiwet wordt ge
eischt. Voor de beantwoording van deze 
vraag is, dunkt mij, van belang het tweede 
lid van art. 43 der Octrooiwet, volgens het
welk men in elk geval geacht wordt ,,desbe
wust" te hebben gehandeld, indien de inbreuk 
gepleegd is na verloop van 30 dagen nadat 
m en bij deurwaardersexploit op den strijd 
tusschen de handelingen en het octrooi is ge
wezen. In alle bescheidenheid meen ik uit 
Uw voomoemd arrest te mogen afleiden, dat 
ook Uw Hooge Raad het aldus heeft opgevat, 
blijkens de in het arrest voorkomende over
weging, dat het tweede lid van art. 43 deze 
bewustheid (de bewustheid van de onrecht
matigheid van zijn handeling) bij den dader 
vaststelt, indien hij de handeling heeft ver
richt na verloop van 30 dagen, nadat hij bij 
deurwaardersexploit gewezen is op den strijd 
tusschen die handeling en het octrooi. Wel
iswaar zal het, volgens Uw genoemd arrest, 
in elk bijzonder geval mede van den inhoud 
van het exploit afhangen, of dit teweeg
brengt, dat de gewaarschuwde, die na afloop 
van voormelden termijn, zonder daartoe ge
rechtigd te zijn, de gewraakte handelingen 
verricht, krachtens het tweede lid van art. 
43 der Octrooiwet geacht wordt, zulks des
bewust onrechtmatig te hebben gedaan, doch 
in den regel zal daartoe, volgens Uwen Raad, 

voldoende zijn, dat het exploit inhoudt de 
conclusies van het octrooi en verbod om voor
werpen, onder die conclusies vallende, in zijn 
bedrijf te verkoopen of af te leveren. In zoo
danig geval toch kunnen, volgens het arrest, 
aan het trekken van de slotsom, dat de ge
waarschuwde desbewust onrechtmatig han
delde, slechts in den weg staan bijzondere 
omstandigheden, waardoor hij in redelijk
heid niet heeft kunnen bevroeden, dat de 
hem beteekende waarschuwing hem van de 
gewraakte handelingen had moeten weerhou
den. ,,Desbewust", in den zin van het tweede 
lid van art. 43 der Octrooiwet, wordt dus -
begrijp ik het arrest goed - door Uwen Raad 
geacht te handelen, hij, die in redelijkheid 
heeft kunnen bevroeden, dat hij zich van 
zijne handelingen had behooren te onthouden, 

Het schijnt mij toe, dat deze omschrijving 
van het begrip ,,desbewust" niet aanmerke
lijk verschilt van de beteekenis, welke het 
bestreden arrest aan dat begrip toekent, door 
aan te nemen, dat desbewust onrechtmatig 
handelt degene, wien de mogelijkheid van 
later te blijken onrechtmatigheid tot bewust
zijn is gekomen. Bij dengene, die eene waar
schuwing ontvangt, waarin hem op den strijd 
tusschen zijne handelingen en een, aan een 
antler toekomend, octrooi wordt gewezen, 
moet toch redelijkerwijze zoodanige twijfel 
aan de rechtmatigheid van zijne handelingen, 
dus zoodanig bewustzijn van mogelijke on
rechtmatigheid, worden opgewekt, dat de be
trokkene niet meer geacht kan worden te 
handelen in bewustheid van de rechtmatig
heid zijner handelingen. Bewustzijn van de 
mogelijkheid van onrechtmatigheid sluit 
weliswaar mogelijkheid van rechtmatigheid 
niet uit, doch wel het redelijke bewustzijn 
van die mogelijkheid. Wie handelt met het 
bewustzijn van mogelijke onrechtmatigheid 
zijner handelingen moet immers in redelijk
heid verwachten en begrijpen, dat hij, met 
die handelingen voortgaande, zich emstig 
bloot stelt aan het gevaar, dat de onrecht
matigheid dier handelingen te eeniger tijd 
door den rechter wordt vastgesteld. Het Hof 
neemt hier als vaststaande aan, dat Holle
stein uit het schrijven van Philips van 13 
Februari 1937 heeft begrepen, dat deze hem 
op den strijd tusschen zijne handelingen en 
Philips' octrooi wees, en leidt hieruit terecht 
af, dat Hollestein in ieder geval na verloop 
van 30 dagen, nadat dat schrijven hem had 
bereikt, zich van de mogelijkheid van de 
onrechtmatigheid zijner handelingen bewust 
is geweest. Het is duidelijk, dat het Hof hier 
niet alleen doelt op het kennen van eene lou
tere mogelijkheid van onrechtmatigheid, 
doch op eenen bewustzijnsinhoud, die ver
kregen is, nadat Hollestein de gelegenheid 
heeft gehad om zich, zoo noodig na deskun
dige voorlichting, een oordeel te vormen om
trent de door zijne tegenpartij beweerde on
rechtmatigheid zijner handelingen, zoodat 
hij, zijne handelingen in weerwil van de hem 
geworden waarschuwing voortzettende, ge
acht mag worden, zulks weloverlegd te doen, 
trots het hem bewuste gevaar, dat die han
delingen inderdaad zullen blijken op het oc-
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trooi van Philips inbreuk te maken. Terecht 
m. i. werd dan oak door den geeerden raads
man van Philips betoogd, dat de geestesge
steldheid, waarin Hollestein ten dezen, naar 
's Hofs vaststelling, heeft gehandeld, zeer wel 
is te vergelijken met die, waarin zelfs straf
rechtelijk opzet pleegt te warden aangeno
men, zooals in de aangehaalde arresten H. R. 
28 Oct. 1919 W. 10341, N. J. 1918, n53; 
H . R. 23 Mei 19.32 W. 12503, N. J. 1932, 
1209; H. R. 7 Dec. 1936, 1938 No. 92; en 
H. R. 23 Juli 19.37, 1938 No. 869. Te eerder 
mag hij, die in de bedoelde geestesgesteldheid 
handelt, als .,desbewust" in den zin van art. 
43 der Octrooiwet warden aangemerkt, waar 
in de Memorie van Toelichting wordt voor
opgesteld, dat het voor de hand ligt, dat voor 
de strafactie (art. 45 Octrooiwet) strengere 
eischen moeten warden gesteld dan voor 
burgerlijke rechtsvordering. 

Hoewel de geschiedenis der bepaling van 
art. 43 Octrooiwet ten dezen geene beslis
sende opheldering biedt, wil het mij daarom 
nochtans voorkomen, dat het .,desbewust" 
door het Hof in zijn bestreden arrest niet te 
ruim is opgevat. Temeer schijnt mij dit het 
geval, waar het mij met het Hof onaanneme
lijk voorkomt, dat het begrip .,desbewust" in 
het eerste lid van dat artikel een ander zou 
zijn, dan het begrip .,desbewust" in het 
t;weede lid, terwijl het oak m. i. duidelijk is, 
dat de wetgever in het tweede lid desbewust
heid reeds wil zien aangenomen, indien men 
zich van de mogelijkheid van onrechtmatig
heid zijner handelingen, na gelegenheid tot 
overleg, is bewust geworden. Wei achtte de 
geeerde pleiter voor Hollestein deze inter
pretatie van art. 43, lid 2, 0. W. in strijd met 
de M. v. T., waaruit zoude blijken, dat men 
hier den octrooihouder heeft willen helpen 
aan een onwederlegbaar vermoeden van we
tenschap, dat de handelingen onrechtmatig 
waren, doch hiermede kan ik mij niet ver
eenigen, aangezien de M. v. T. naast dezen 
term oak we! bezigt de uitdrukking ,.bewust
heid van onrechtmatigheid", hetgeen er op 
schijnt te wijzen, dat hier met .,wetenschap" 
niet anders wordt bedoeld, dan een zoodanig 
inzicht des daders ten aanzien van den aard 
zijner handelingen, als noodzakelijk moet 
warden geacht am het gevaar, dat hij door 
die handelingen zal blijken inbreuk gemaakt 
te hebben op eens anders octrooirecht, voor 
zijne rekening te laten. 

Het middel mitsdien niet gegrond achten
de, concludeer ik tot verwerping van het be
roep, met veroordeeling van eischer tot cas
satie in de daarop gevallen kosten. 

(N. ] .) 

23 Mei z94r. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bemer Conventie Auteursrecht 
art. 6.) 

Het vereischte dat de verschij ning in 
het Verbondsland moet zijn .,serieuse et 
non fictive" beteekent niet, dat niet in 
aanme,king zoude komen eene werkelij
ke uitgave in het Verbondsland, welke 

gelijktijdig met de uitgave elders onder
nomen wordt met het bepaalde oogmerk 
am de bescherming van de Berner Con
ventie te verkrijgen en evenmin, dat de 
uitgave in het Verbondsland moet zijn 
.,onafhankelijk van de openbaarmaking 
daarbuiten" in den zin, welken het Hof 
daaraan blijkbaar toekent. Het doet er 
niet toe, of het drukken plaats had te 
New York door denzelfden drukker, die 
oak de uitgave in de V. S . drukte, en 
van hetzelfde zetsel, noch oak, dat de 
gedrukte vellen werden betrokken, het
zij van dien drukker rechtstreeks, hetzij 
van dengene, die in de V. S. de uitgave 
deed verschijnen. Beslissend is, of de 
Canadeesche Vennootschap, krachtens 
overeenkomst met dengene, die het recht 
had om over de openbaarmaking en ver
veelvuldiging van het werk te beschik
ken, bevoegd is geworden - zij het wel
licht in tijdsduur en afzetgebied beperkt 
- het werk op eigen naam en verant

woording te exploiteeren, en dienover
eenkomstig het werk voor het publiek 
beschikbaar heeft gesteld. Met inacht
neming van dit richtsnoer zal het Hof 
de zaak opnieuw hebben te onderzoe
ken en beslissen. 

I. Margaret Mitchell, echtgenoote van
en t en deze gemachtigd en bijgestaan door 
haar echtgenoot John Robert Marsh, wonen
de te Atlanta, G eorgia, U.S.A., eischeresse 
tot cassatie van een op 16 Mei 1940 in de 
thans wederom gevoegde zaken door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage gewezen arrest 
(1940, No. 741), adv. Jhr. Mr. J. H. de 
Brauw, 

tegen: 
1. de N. V. Zuid-Hollandsche Baek- en Han
delsdrukkerij te 's-Gravenhage, en 6 ande
ren, verweersters in cassatie, adv. Mr. M. J . 
van der Flier, 

en tegen : 
The Macmillan Company, gevestigd te New 
York, medeverweerster, adv. Mr. C . R . C . 
Wij ckerheld Bisdom, (niet gepleit). 

II. d ezelfde eischeresse, 
tegen: 

1. de N. V. Zuid-Hollandsche Baek- en Han
delsdrukkerij , en 4 anderen, verweerders in 
cassatie, adv. Mr. M. J. van der Flier voor
meld, 

en tegen: 
dezelfde medeverweerster. 

III. dezelfde eischeresse, 
tegen: 

1. de N. V. Zuid-Hollandsche Baek- en Han
delsdrukkerij te 's-Gravenhage, en 3 ande
ren, verweerders in cassatie, adv. Mr. M. J . 
van der Flier voormeld, 

en tegen : 
dezelfde medeverweerster. 

IV. dezelfde eischeresse, 
tegen: 

1. de N. V. Zuid-Hollandsche Baek- en Han
delsdrukkerij te 's-Gravenhage, 2 . de N. V. 
Boekbinderij Maatschappij voorheen Firma 
C. H , F. Wohrmann en Zn., te Zutphen, ver-
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weersters in cassatie, adv. Mr. M. J. van der 
Flier voormeld, 

en tegen: 
dezelfde medeverweerster. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat oorspronkelijk als eischers zijn opge

treden Margaret Mitchell en the Macmillan 
Company te New York - verder te noemen 
Macmillan New York - en deze bij inleiden
de dagvaarding in ieder der gevoegde zaken 
zakelijk hebben gesteld: 

,,,,dat Mitchell heeft geschreven en dus is 
maakster van een oorspronkelijke roman in 
de Engelsche taal, getiteld ,,Gone with the 
Wind"; 

dat Mitchell aan Macmillan New York 
heeft overgedragen het haar als schrijfster 
toekomend auteursrecht op den voornoem
den roman, terwijl Mitchell weder van l\ilac
millan New York heeft verworven en in elk 
g eval thans bezitster is van het recht om te 
haren behoeve in Nederland een Nederland
sche vertaling van den roman te doen uitge
v en en verschijnen, althans openbaar te ma
k en en mitsdien om de geldelijke voordeelen, 
welke dit zou opleveren, voor zich te bedin
gen en op te eischen; 

dat Mitchell en Macmillan New York recht 
hebben op de bescherming van haar auteurs
rechten en haar daarmede samenhangende 
rechten overeenkomstig de bepalingen van 
de Auteurswet 1912; 

dat dit recht op bescherming voortvloeit 
uit de bepalingen van de op 2 Juni 1928 te 
Rome gesloten herziene Berner Conventie, 
waarbij Nederland is aangesloten; 

dat immers op 30 Juni 1936 de roman voor 
het eerst en gelijktijdig is openbaar gemaakt 
immers uitgegeven, verschenen te New York 
U .S.A. en te Toronto, Dominion of Canada, 
t erwij l ook het Dominion of Canada b ij de 
herziene Berner Conventie is aangesloten ; 

dat de N.V. Zuid-Hollandsche Boek- en 
Handelsdrukkerij inbreuk op voormelde 
rechten heeft gemaakt door den roman in 
Nederlandsche vertaling te doen drukken en 
onder den titel ,,Gejaagd door den wind" uit 
te geven in drie deelen, waarvan het eerste 
en tweede resp. op 15 November en 15 De
cember 1937 zijn verschenen, terwijl de ver
s chijning van het derde dee! aangekondigd is 
tegen 15 Januari 1938"''; 

dat de eischers hebben gevorderd verkla
ring, dat de vorenomschreven handelingen 
van de N.V. Zuid-Hollandsche Boek- en 
Handelsdrukkerij - verder te noemen de 
Zuid-Hollandsche - zullen worden verklaard 
te zijn onrechtmatig, met nevenvorderingen, 
waaronder vanwaardeverklaring van de be
slagen gelegd onder de overige gedaagden, 
alien boekhandelaren; 

dat deze laatste zich hebben gerefereerd 
aan 's Rechters oordeel, <loch de Zuid-Hol
landsche - voorzoover thans nog van be
Jang - heeft aangevoerd, dat zij ontkent dat 
de roman op 30 Juni 1936 te New York is 
verschenen, daar de uitgave aldaar reeds 
v66r <lien datum heeft plaats gehad, en te-

L. 1941 

vens ontkent, dat de roman op 30 Juni 1936 
te Toronto is uitgegeven, daar er geen Cana
deesche uitgaaf bestaat en het boek reeds 
v66r 30 Juni 1936 in Canada verspreid werd; 

0. dat de Rechtbank te 's-Gravenhage, bij 
vonnis op 1 Juni 1939 in de vier gevoegde 
zaken gewezen, Macmillan New York niet
ontvankelijk heeft verklaard in haar vorde
ring, welke beslissing door het Hof te 's-Gra
venhage bij het bestreden arrest is bekrach
tigd; 

dat de Rechtbank bij voormeld vonnis de 
vordering van Mitchell heeft ontzegd, na 
dienaangaande te hebben overwogen: 

dat Mitchell stelt, dat het werk in Canada 
is uitgegeven door de Canadeesche Macmil
lan Cy., nadat deze het recht van Macmillan 
had verkregen ; 

dat Mitchell tegenover de ontkentenis 
daarvan, die uitgave moet bewijzen, en zich 
hiervoor heeft beroepen op het volgende 5-tal 
stellingen en feiten: 

,,1 ° . Macmillan New York heeft aan 
Macmillan Company of Canada Ltd., te To
ronto (Ontario) het recht om ,,Gone with 
the Wind" in Canada uit te geven aangebo
den in Dec. 1935 bij een te New York gehou
den bespreking. Nadat de Canadeesche Maat
schappij van den inhoud van het boek kennis 
had genomen, werd in beginsel overeenstem
ming bereikt. 

2 ° . De Canadeesche Maatschappij heeft 
toen van Macmillan New York groote quan
titeiten ongevouwen vellen met titelblad, dat 
volgens haar opdracht met haar naam als uit
geefster was bedrukt, alsook papieren omsla
gen gekocht. Zij heeft die vellen doen vou
wen en binden. De banden werden in Canada 
gefabriceerd met in Canada aangeschaft ma
teriaal. Hoewel m en getracht heeft den Ca
nadeeschen band zooveel mogelijk met dien 
van de New Yorksche uitgave in overeen
stemming te brengen, is het verschil in ma
teriaal duidelijk zichtbaar. 

3 ° . De Canadeesche Maatschappij heeft 
door middel van haar reizigers en verdere 
onderdeelen van haar verkoopsorganisatie, 
voor hare rekening en op door haar vastge
stelde wijze een eigen campagne tot verkoop 
van het werk aan de boekhandelaren doen 
plaats vinden. Zij heeft eveneens op haar 
eigen initiatief en voor haar eigen rekening 
een uitgebreide reclamecampagne van het 
werk doen plaats vinden, niet alleen door het 
plaatsen van talrijke advertentien in een 
groot aantal Canadeesche nieuwsbladen en 
tijdschriften, maar ook door radio-omroep en 
nog op andere wijze. 

4 °. Van 4 Juni 1936 tot ro Nov. 1936 
werden door de Macmillan Company of Ca
nada Ltd. voor h aar uitgave I7.425 stel on
gevouwen vellen a ls bovenomschreven van 
Macmillan New York aangekocht, tot ge
bonden exemplaren verwerkt en aan boek
handelaren in Canada verkocht. Zij heeft 
daarna haar uitgave gestaakt. De uitgave van 
Macmillan New York is toen in Canada ver
krijgbaar gesteld. 

5° . De Macmillan Company Ltd. te To
ronto is van Macmillan New York onafhan

II 
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kelijk. Beide maatschappijen warden be
stuurd door personen, die slechts de belangen 
van bun eigen vennootschap beharti gen. De 
Canadeesche Maatschappij was niet ver
plicht op bet voon.tel van Macmillan N ew 
York om ,,Gone with the wind" in Canada 
uit te geven in te gaan. Had zij dit inderdaad 
niet gedaan, dan zou gene zich tot een an
deren Canadeeschen uitgever hebben kunnen 
wenden"; 

dat deze feiten en stellingen niet aantoo
nen den wil om zelfstandig uit t e geven , 

die sub 1 ° niet, omdat bet bereiken van 
overeenstemming in beginsel, de uitvoering 
niet aantoont, 

de overige niet, omdat zij even goed passen 
in bet kader van grossieren, weder verkoopen 
e. d. bepaaldelijk nu naar Mitchell's stellin
gen de Canadeesche Vennootschap de ,,uit
gave" heeft gestaakt nadat, hetgeen zij van 
Macmillan had betrokken, was uitverkocht; 

dat, waar bet gestelde geen bewijs ople
vert, bet aanbod ten bewijze van dat gestelde 
moet warden voorbijgegaan ; 

0. dat bet Hof bij bet bestreden arrest de 
beslissing van de Rechtbank heeft bekrach
tigd, na te hebben overwogen : 

,,,,dat Mitchell als houdster van bet ver
taalrecht en Macmillan New Yark als houder 
van bet overige auteursrecht op Gone with 
the Wind, beide tot een land - de Vereenig
de Staten van Noord-Amerika - b ehooren, 
dat niet is toegetreden tot de Berner Conven
tie, weshalve zij om de bescherming van die 
Conventie te kunnen genieten, ingevolge art. 
6 van de te Rome herziene Berner Conven
tie, behooren aan te toonen, dat de roman 
voor bet eerst is openbaar gemaakt in een 
der landen van bet Verbond, welk feit de 
Zuid-Hollandsche heeft ontkend; 

dat met een dergelijke openbaarmaking 
voor bet eerst in een der Verbondslanden be
hoort gelijk gesteld te warden een gelijktij
dige openbaarmaking in een Verbondslanden 
een niet Verbondsland, zooals moet warden 
afgeleid uit bet feit, dat de vertegenwoordi
ger voor Groot Brittannie ter conferentie 
voor de herziening der Berner Conventie te 
Berlijn, voon.telde die Conventie aan te vul
len met een bepaling luidende: 

,,les oeuvres publiees pour la premiere fois 
simultanement dans un pays unionist e et 
dans un pays non unioniste jouiront de la 
protection conventionelle", welk voorstel 
aanvaard zijndt in eenigszins andere be
woordinge n werd opgenome n als slotalinea 
in lid 3 van art. 4 der Berner Conventie her
zien te Berlijn en in de herziening te Rome 
gehandhaafd bleef; 

dat uit de toelichting welke in bet rapport 
der Commissie hierbij werd gemaakt : ,,Dans 
ces circonstances, a supposer que la publica
tion dans un pays de l'Union soit serieuse et 
non fictive, il n'y a pas a tenir compte de la 
publication faite dans un pays non unioniste 
dont la legislation ne peut influencer sur le 
sort d 'une oeuvre publiee dans !'Union" (pag. 
241 Actes de la Conference reunie a Berlin), 
moet warden afgeleid, dat bet openbaar ma
ken in bet Verbondsland-waarondervolgens 

lid 4 van art. 4 bet uitgeven van bet werk 
moet warden verstaan - niet alleen serieuse 
et non fictive moet zijn, maar oak onafhanke
lijk van de openbaarmaking in het niet Ver
bondsland, waarvan bet geen onderdeel of uit
breiding mag vormen; 

dat volgens de opgaven van appellanten de 
openbaarmaking in bet Verbondland Canada 
is geschied door the Macmillan Company of 
Canada Limited te Toronto, die daarvoor van 
Macmillan New York groote hoeveelheden 
ongevouwen vellen met titelblad, dat met den 
naam van the Macmillan Company of Ca
nada Limited als uitgeefster was bedrukt, 
alsook papieren omslagen, kocht, welke ge
drukte vellen door Macmillan New York 
werden bet rokken van den drukker, die voor 
haar de door haar in Amerika gedane open
baarmaking van bet werk drukte en welke 
gedrukte vellen afdrukken waren van het
zelfde zetsel, dat voor die Amerikaansche 
uitgave diende; 

dat onder deze omstandigheden de Recht
bank terecht heeft geoordeeld, dat de open
baarmaking van Gone with the Wind in Ca
nada niet kan gelden als een openbaarmaking 
in een Verbondsland volgens de eischen daar
aan door de Berner Conventie gesteld, zoo
dat het bewijsaanbod, dat strekte om deze 
open baarmaking te bewijzen, terecht is voor
bijgegaan""; 

0 . dat Mitchell dit arrest heeft aangeval
len met het navolgende middel van cassatie : 

S . of v . t. van de artt. 1, 2 , 4, 5, 6 der Her
ziene B erner Conventie, 47 van de Auteun.
wet 1912, 48, 199, 353 Rv., 1401, 1402, 1403 
B. W ., doordat het Hof, overwegende als 
hierboven is vermeld, en hoewel door Mit
chell was gesteld en te bewijzen aangeboden 
bet vijftal in bet vonnis van de Rechtbank 
opgenomen feiten, bet vonnis heeft beves
tigd, ten onrechte: 

omdat: 
a. de door bet Hof aan de openbaarma

king in bet Verbondsland gestelde eisch, dat 
deze niet alleen serieuse en non fictive zou 
moeten zijn, maar oak onafhankelij k van de 
openbaarmaking in bet niet Verbondsland, 
waarvan bet geen onderdeel of uitbreidin g 
zou mogen vormen, noch in de Berner Con
ventie, noch in de Wet zijn grondslag vindt ; 

b. in ieder geval de in 's Hofs rechtsover
wegingen vermelde omstandigheden niet 
reeds nopen tot de conclusie, dat de open
baarmaking van Gone with the Wind in 
Canada niet kan gelden als eene openbaar
making in een Verbondsland volgens de 
eischen daaraan door de Berner Conventie 
gesteld, 

zoodat bet Hof ten onrechte alleen op die 
gronden niet heeft onderzocht of de door 
eischeres gestelde en te bewijzen aangeboden 
feiten opleveren eene openbaarmaking in een 
Verbondsland in den zin der Berner Conven
tie, en de grief van eischeres dat zij ten on
i-echte niet tot bet door haar aangeboden 
bewijs is toegelaten ten onrechte op die gron
den heeft afgewezen, 

terwijl integendeel uit die feiten en stellin
gen oak in verband met de door het Hof 
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vermelde omstandigheden volgt, althans kan 
volgen, dat wel degelijk eene openbaarma
king in den zin der Berner Conventie in het 
Verbondsland Canada heeft plaats gehad; 

0. dat in het geding in cassatie Macmillan 
New York zich heeft gerefereerd aan het 
oordeel van den Hoogen Raad, doch alle 
verweerders hebben geconcludeerd tot ver
werping van het beroep; 

0. omtrent het middel: 
dat ter beantwoording van de vraag, of -

bij beweerd gelijktijdig verschijnen van een 
werk in een land dat buiten de Berner Con
ventie staat, en in een land dat tot dat Ver
bond behoort - inderdaad een verschijning 
ook in het Verbondsland heeft plaats gehad, 
geen ander criterium geldt dan dat hetwelk 
in het algemeen in de Conventie is gesteld 
ter toetsing of een werk verschenen is; 

dat de desbetreffende regel wordt gevon
den in den eersten zin van lid 4 van art. 4 
der Berner Conventie, luidende: 

Par ,,oeuvres publiees" ii faut, dans le 
sens de la presente Convention, entendre Jes 
oeuvres editees; 

dat dit voorschrift, waarbij een bepaalde 
wijze van verschijning, n.l. bij wijze van uit
gave, wordt vereischt, zich niet bekommert 
om de voorbereidingshandelingen, die aan 
de verschijning voorafgaan; 

dat derhalve zij voorop gesteld, dat bij de 
beantwoording van de vraag, of zeker werk 
in een Verbondsland is verschenen, niet af
doet, in welk land door den uitgever met 
den rechthebbende is onderhandeld en over
eengekomen, noch waar het werk is gedrukt, 
<loch het alleen hierop aankomt, waar het 
werk bij wijze van uitgave is verschenen; 

dat het Hof in zijn arrest er op heeft ge
wezen, dat in 1908 - bij de toevoeging in 
Berlijn van het voorschrift over gelijktijdige 
publicatie aan het derde lid van art. 4 - ter 
toelichting is opgemerkt, dat de verschijning 
in het Verbondsland moet zijn ,,serieuse et 
non fictive"; 

dat aldus de aandacht er op werd geves
tigd, dat in overeenstemming met een alge
meen beginsel van recht, niet handelingen 
enkel voor den schijn verricht beslissend 
zouden zijn, doch in het Verbondsland een 
reeele uitgave van het werk moet plaats 
vinden; 

dat zulks echter geenszins beteekent, dat 
niet in aanmerking zou komen een werke- . 
lijke uitgave in het Verbondsland, welke in 
dat land gelijktijdig met de uitgave elders 
ondernomen wordt met het bepaalde oog
merk om de bescherming van de Berner Con
ventie te verkrijgen, en evenmin, dat de 
uitgaaf in het Verbondsland moet zijn ,,on
afhankelijk van de openbaarmaking daarbui
ten" in den zin, welken het Hof daaraan 
blijkbaar toekent; 

dat toch het Hof een aantal feiten opsomt, 
waaruit de afhankelijkheid voortspruit, doch 
uit het hierboven vooropgestelde volgt, dat 
ter beoordeeling van de stelling van Mitchell, 
dat de roman ,,Gone with the Wind" in 
Canada is uitgegeven door de Canadeesche 
Macmillan Cy, het er niet toedoet, of het 

drukken plaats greep in New York door den
zelfden drukker, die ook de uitgave in de 
Vereenigde Staten van Amerika drukte, en 
van hetzelfde zetsel, noch dat de gedrukte 
vellen werden betrokken hetzij van dien 
drukker rechtstreeks, hetzij van dengene, die 
in die Staten de uitgave deed verschijnen; 

dat dit meebrengt, dat het Hof bij zijn 
onderzoek van een onjuiste opvatting van 
de artt. 4 en 6 der Berner Conventie is uit
gegaan en het arrest niet in stand kan blijven; 

dat ter toetsing van Mitchell's stelling, dat 
de Canadeesche Macmillan Cy een uitgave 
van het werk in Canada heeft doen verschij
nen, des dat deze onder de werking der Con
ventie valt, beslissend is, of deze vennoot
schap krachtens overeenkomst met dengnne, 
die het recht had om over de openbaarma
king en verveelvuldiging van het werk tc 
beschi!,ken, bevoegd is geworden - zij het 
wellicht in tijdsduur en afzetgebied beperkt 
- het werk op eigen naam en verantwoor
ding te exploiteeren, en dienovereenkomstig 
het werk voor het publiek beschikbaar heeft 
gesteld; 

dat met inachtneming van dit richtsnoer 
het Hof de zaak opnieuw zal hebben te on
derzoeken en af te doen; 

Vernietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage; 

Verwijst de zaak naar dat Hof ter verderc 
berechting en beslissing met inachtneming 
van dit arrest; 

Veroordeelt verweerders in cassatie in de 
kosten dezer voorziening. (Salaris f :150 en 
f 25 in ieder der 4 zaken) . 

Conclusie van den Proc.- Gen. Berger. 

Post alia: 
Het middel betreft in zijne beide onder

deelen het beslissende geschilpunt, of de ro
man ,,Gone with the Wind", aangenomen 
het, door verweerders ontkende en nog niet 
besliste, feit, dat het boek gelijktijdig op 30 
Juni 1936 voor het eerst te New-York en te 
Toronto voor het publiek verkrijgbaar is ge
steld - in Canada al dan niet is openbaar 
gemaakt ( ,,publie") in den zin van de, op 
13 Nov. 1908 te Berlijn en op 2 Juni 1928 
te Rome herziene, Berner Conventie voor de 
bescherming van letterkundige en kunstwer -
ken van 9 Sept. 1886. Volgens art. 4, lid 4, 
dier Conventie, waarvan alleen de Fransche 
tekst rechtskracht bezit, zijn onder ,,oeuvres 
publiees" in den zin dier Conventie te ver
staan ,,oeuvres editees", zoodat het geschil
punt zich oplost in de vraag, of de bedoelde 
roman in Canada is ,,edite (,,uitgegeven") 
in de beteekenis, welke aan dit woord in 
meergenoemde Conventie moet worden toe
gekend. 

Namens de verweerders is bij pleidooi de 
opvatting verdedigd, dat Uw Raad niet tot 
de beoordeeling van dit geschilpunt zoude 
kunnen komen, omdat van een aanbod tot 
getuigenbewijs en dus ook van eene herha
ling van zulk een aanbod in hooger beroep 
niet zoude blijken, zoodat de in het middel 
aangehaalde artt. 199 en 353 Rv. door het 
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Hof- niet zouden kunnen zijn geschonden. 
Daartegen valt op te merken, dat het Hof 
ten aanzien der feiten verklaart over te ne
men wat dienaangaande in het vonnis der 
Rechtb. is overwogen. Uw Raad kan der
halve dit vonnis, voor zoover het de feiten 
betreft, raadplegen. Weliswaar komt de 
overweging der Rechtbank, dat Mitchell t e
genover de ontkentenis van de tegenpartijen 
de door haar gestelde uitgave moet bewijzen 
e n zich hiervoor heeft beroepen op de in het 
vonnis vermelde vijf stellingen en feiten, 
onder 1° tot en met 5° in het m iddel over
genomen, voor onder de overwegingen ,,in 
rechte", doch zij is niettemin in werkelijk
heid eene overweging ten aanzien van de 
feiten, zoodat m. i. mag worden aangenomen, 
dat het Hof die ook bij zijne ovememing van 
het in het vonnis overwogene m ede op het 
oog heeft gehad (v.g. conclusie Mr. B esier 
voor H. R. 21 Feb. 1929 W. n798, N . J. 
29-889), - tenzij Uw Raad van oordeel 
mocht zijn, dat, niettegenstaande voormelde 
overweging, omtrent overneming, toch als 
inhoud van 's Hofs arrest met betrekking tot 
de feiten alleen in aanmerking mogen komen 
de feiten, uitdrukkelijk vermeld in de daar
op volgende overweging, aanvangende met 
de woorden : ,,dat daaruit en uit de mede 
overgelegde stukken blijkt". In ieder geval 
volgt echter uit het bestreden. arrest, waarin 
mede wordt overwogen ,,dat . het bewijsaan
bod, dat strekte om deze openbaarmaking te 
bewijzen, terechtis voorbijgegaan", dateische
res· in eersten aanleg zoodanig bewijsaanbod 
heeft gedaan. Dit bewijsaanbod kan dan ook 
geacht worden in hooger beroep te zijn her
haald, althans was uitdrukkelijke herhaling 
daarvan, naar het mij voorkomt, niet noo
dig, nu de tweede grief in hooger beroep de 
subsidiaire klacht bevatte, dat eischeresse 
ten onrechte niet was toegelaten tot het door 
haar aangeboden bewijs, en het Hof geens
zins heeft vastgesteld, dat eischeresse in hoo
ger beroep geen bewijs heeft aangeboden 
(v.g. H . R. 31 Mei 1936 No. 26 en de daar
aan voorafgaande conclusie van mijnen 
hooggeeerden ambtsvoorganger Mr. Besier) . 

Gegrondbevinding van de klacht, dat het 
bewijsaanbod van eischeresse t en onrechte 
is voorbijgegaan en het vonnis der Rechtb. 
is bevestigd met schending of verkeerde toe
passing van de overige, in het middel aan
gehaalde, wettelijke bepalingen, met name 
van de genoemde artikelen der Herziene 
Berner Conventie, zal dan ook m. i. moeten 
leiden tot vernietiging van het bestreden ar
rest en tot terugwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof, hetwelk alsdan, mede aan de 
hand der gestelde en te bewijzen aangeboden 
feiten, nader zal hebben te onderzoeken, of 
e r t en dezen, in den zin der Conventie, spra
ke kan zijn geweest van gelijktijdige open
baarmaking van eischeresse's roman in de 
Vereenigde Staten en in Canada. 

Uit de in het middel weergegeven over
wegingen van het bestreden arrest blijkt, dat 
het Hof art. 4, lid 4, der H erziene Berner 
•Conventie, volgens welke bepaling, als ge
:zegd , .9nder ,,oeuvres publiees" in den zin 

dier Conventie moeten worden verstaan 
,,oeuvres editees", aldus heeft opgevat, dat 
dit laatste, niet nader op zijne beurt bepaal
de, begrip ,,edite" (,,uitgegeven" in den Ne-· 
derlandschen tekst) aan een openbaar ge
maakt werk van letterkunde, als den onder
werpelijken roman, niet alleen den, in het 
aangehaalde Rapport der Commissie ter 
Conferentie van Berlijn vermelden, eisch 
stelt, dat de uitgave (,,edition") van zooda
nig werk zij ,,serieuse et non fictive", doch 
daarnevens verlangt, dat de uitgave van het, 
door eenen, niet tot een der landen van het 
Verbond behoorenden, auteur, gelijk eische
resse, gemaakte werk, hetwelk gelijktijdig 
voor het eerst wordt openbaar gemaakt in 
een, niet tot het Verbond behoorend, land 
(in dit geval de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika) en in een, wel tot dat Ver
bond behoorend land (in dit geval Canada), 
teneinde de bescherming door de Bemer 
Conventie, welke zich alsdan beperkt tot de 
uitgave in laatstbedoeld land (art. 4, lid 3, 
in verband met art. 6 Berner Coriventie), 
deelachtig te kunnen worden, zij onafhanke
lijk van de openbaarmaking (dus: uitgave, 
edition) in het, niet tot het Verbond behoo
rend, land, waarvan het geen onderdeel of 
uitbreiding mag vormen. 

Laatstbedoelden eisch ontleent het Hof 
kennelijk aan de, in het Rapport der genoem
de Commissie voorkomende woorden: ,,il n'y 
a pas a tenir compte de la publication faite 
dans un pays non-unioniste dont la legisla
tion ne peut influencer sur le sort d'une 
oeuvre publiee dans l'union". N aar mijne be- , 
scheiden meening evenwel ten onrechte. Met 
die woorden toch schijnt mij inderdaad niet 
meer of anders bedoeld, dan dat bij beoor
deeling van de vraag, of een werk van letter
kunde voor het eerst is openbaar gemaakt 
(uitgegeven - editee) in een tot het Ver
bond behoorend land, geene rekening be
hoort t e worden gehouden m et eene gelijk
tijdige openbaarmaking van dien aard in een 
niet tot het Verbond behoorend land, m. a. 
w. dat in zoodanig geval van gelijktijdige 
openbaarmaking bij de beantwoording van 
de bedoelde vraag uitsluitend valt te letten 
op het werk, zooals het in het tot het Ver
bond behoorend land is in h et licht gegeven. 
Derhalve dient in bedoeld geval, uitsluitend 
met het oog op de openbaarmaking in het 
tot het Verbond behoorend land, te worden 
nagegaan, of dat werk gezegd kan warden, 
aldaar te zijn openbaar gemaakt (,,publiee"), 
dat is, volgens art. 4, lid 4, der Conventie 
,,uitgegeven" (,.editee") . 

Of dit ten aanzien van het betreffende 
werk het geval is, behoort derhalve ten op
zichte van de verschijning van dat werk in 
het tot het Verbond behoorend land geheel 
zelfstandig te worden nagegaan, volkomen 
los van eene gelijktij dige openbaarmaking 
van datzelfde werk in een niet tot het Ver
bond behoorend land. 

Dat aan voormelde woorden uit het Com
missieverslag geene andere beteekenis is toe 
te kennen, kan, dunkt mij, ook blijken uit 
het feit, dat reeds v66r de herziening van 
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Berlijn, waarbij de slotzin van art. 4, lid 3, 
omtrent gelijktijdige openbaarmaking in een 
land, dat buiten het Verbond staat, en in 
een land, dat tot het Verbond behoort, in de 
Bemer-Conventie werd opgenomen, bij 
schrijvers en rechtspraak uitsluitend laatst
bedoeld land als land van herkomst werd 
beschouwd (v.g. Droit d'Auteur 1902 bi. 15, 
2e kolom; Rothlisberger. Die Berner Ueber
einkunft 1906 bi. 120/21 en de daar vermel
de beslissing van het Duitsche R.G. 17 Dec. 
1897 i/z Osgood Mc Ilvaine tegen Fehsen
feld). 

Uitteraard zal bij het in te stellen onder
zoek nopens de vraag, of een werk van let
terkunde in een tot het Verbond behoorend 
land is ,.uitgegeven", slechts rekening zijn 
te houden met eene werkelijke, reeele uit
gave, niet dus met eene schijnuitgave, welke 
mist de, in het Rapport der Commissie be
doelde, kenmerken van te zijn ,.serieuse et 
non fictive", of - naar de uitdrukking van 
de Engelsche ,.Commission preconsultative" 
(Droit d'Auteur 1910 bi. 93) - .,bonafide 
and not merely technical", niet eene bloote 
formaliteit. (v.g. Stolfs Tr. theorique et pra
t ique de la Propriete Litteraire et Artisti
que. Paris 1925, t. II no. 1927 p. 788). 

Aan het werk van Ladas - The Interna
tional Protection of Literary and Artistic 
Property (New-York-Macmillan 1938) vol. 
I § 142 ontleen ik, dat de Britsche Copy
right Act van 19n in Section 35 (3) voor
ziet, dat een werk geacht zal worden voor 
het eerst in Engeland te zijn openbaar ge
maakt, niettegenstaande het gelijktijdig el
ders is verschenen, tenzij de publicatie in 
Engeland mocht blijken te zijn .,colourable 
only (slechts voorgewend) and not intended 
to satisfy the reasonable requirements of the 
public". In genoemde paragraaf vindt men 
bovendien een overzicht van de weinig tal
rijke rechterlijke beslissingen betreffende 
gelijktijdige publicatie, waarvan kennisne
ming voor het onderwerpelijke geding niet 
zonder belang schijnt, en waaronder, als de 
meest recente beslissing op dit punt, ook 
voorkomt het arrest van Uwen Hoogen Raad 
van 26 Juni 1936 no. 1059 i/z Ward/Combi
natie. De schrijver blijkt het met Uw arrest 
niet eens te zijn in verband met de door 
hem op bi. 297 gegeven begripsbepaling van 
,,edition". De kritiek lijkt mij overigens 
minstgenomen, wat voorbarig, aangezien Uw 
Raad immers alleen uitmaakte, dat het en
kele feit, dat het litigieuse tijdschrift ,,Col
lier's The National Weekly" vanuit een cen
traal punt in Canada verspreid werd zonder 
meer nog niet meebrengt, dat het tijdschrift 
ook in Canada werd uitgegeven in den zin 
van art. 4 der Berner Conventie. Het wil 
mij dan ook, mede in verband met de be
schouwingen van Dr. Paul Dienstag aan dit 
arrest gewijd op bi. n /12 van den, door den 
ge/!erden raadsman van eischeresse overge
legden, overdruk van het Italiaansche tijd
schrift ,.II Diritto di Autore" (7e jg. n. 1 
Jan./Maart 1936) voorkomen, dat c;!e ver
weerders voor hun standpunt ten dezen af
doenden steun in dit arrest niet vinden, ten-

zij juist mocht zijn de, door hunnen geeerden 
raadsman geopperde, meening, dat de door 
het Hof gestelde eisch, dat het openbaar
maken in het Verbondland onafhankelijk 
meet zijn van de openbaarmaking in het 
niet Verbondland, waarvan het geen onder
deel of uitbreiding mag vormen, reeds be
grepen kan worden geacht in den eisch, dat 
de uitgave een emstig en niet fictief ka
rakter drage, zoodat men reeds zoude mogen 
spreken van eene schijnuitgave, wanneer, 
gelijk voor het onderwerpelijke geval door 
het Hof werd vastgesteld, de openbaarma
king in het Verbondland Canada is geschied 
door the Macmillan Company of Canada 
Limited te Toronto, die daarvoor van Mac
millan New-York groote hoeveelheden on
gevouwen vellen met titelblad, dat met den 
naam van de Macmillan Company of Ca
nada Limited als uitgeefster was bedrukt, 
alsook papieren omslagen kocht, welke ge
drukte vellen door Macmillan New-York 
werden betrokken van den drukker, die voor 
haar de door haar in Amerika gedane open
baarmaking van het werk drukte en welke 
gedrukte vellen afdrukken waren van het
zelfde zetsel, dat voor die Amerikaansche 
uitgave diende. . 

Het wil mij evenwel voorkomen, dat de al 
of niet juistheid van voormelde meening ten 
nauwste samenhangt met de beteekenis, wel
ke is te hechten aan het begrip ,.oeuvres edi 
tees", als in art. 4, lid 4, der Bemer Co_nven
tie gebezigd ter nadere bepaling van het be
grip ,,oeuvres µubliees". Vooropgesteld dient 
hierbij, dat de uitlegging van .,publier" als 
.,editer" alleen gelegen is in voormeld artikel 
der Conventie en dat men dus voor het on~ 
derzoek van de beteekenis van laatstgemeld 
begrip de geschiedenis van de totstandko
ming dezer bepaling van de Conventie dient 
te raadplegen. 

Gelijk bij pleidooi namens eischeresse in 
den breede is uiteengezet, blijkt de opneming 
van de begripsbepaling van ,,oeuvres pu
bliees" als ,,oeuvres editees", welke reeds 
voorkwam in de ,,Declaration interpretant 
certaines dispositions de la Convention de 
Berne", den 4 Mei 1·896 opgesteld ter Con
ferentie van Parijs (Actes de la Conference 
de Paris bi. 225/227), en welke vervolgens 
ter Conferentie van Berlijn in 1908 in de 
aldaar herziene Conventie is vastgelegd, te 
zijn ontsproten aan de behoefte om te voor
komen, dat reeds de bezwaarlijk vast te stel
len opvoering van een tooneel- of van een 
dramatisch-muzikaal werk, de uitvoering 
van een muziekwerk, de tentoonstelling van 
een kunstwerk of de bouw van een bouw
kundig werk de openbaarmaking (.,publi 
cation") in den zin der Conventie zouden 
vormen (v.g. Actes Paris bi. 163; Actes Ber; 
!in bi. 241; Hoffmann - Die Berner Ueber_
einkunft bi. 77; R othlisberger t. a. p. bi. 92)-: 
Dit blijkt ook uit de laatste zinsnede van 
art. 4, lid 4, waar deze negatieve omschrij
ving van ,.publication" nog eens uitdrukke-. 
lijk wordt gegeven. . 

Naar mijn gevoelen terecht, leidde de ge
achte pleitervoor eischeresse uit een en andei-



1941 26 MEI ]66 

af, dat eene bijzondere, beperkte beteekenis, 
anders dan bet openbaar maken van verveel
voudigingen van bet werk, zooals ook art. 4 7 
van onze Auteurswet bet uitgeven definieert, 
op grond van bet enkele woord ,.editees" niet 
mag worden aangenomen. De boofdgedacbte 
scbijnt derbalve, dat bet werk, om zijnen 
auteur de bescberming der Conventie te ver
scbaffen, moet zijn openbaar gemaakt, ter
wijl de nadere bepaling van dit begrip als 
,,edite" slecbts eene nauwere begrenzing geeft 
in dezen zin, dat niet alles, wat op eenigerlei 
wijze is openbaar gemaakt, als ,.publie" in 
den zin der Conventie moet worden aange
merkt. 

Bij raadpleging van de scbrijvers over de 
Berner Conventie (zie o.a. Raestad, La Con
vention de Berne 1931 bl. 66; Hoffman t.a.p. 
bl. 77; Dienstag t.a.p. bl. 4 sub II) vindt men 
dan ook doorgaans eene zeer mime omschrij
ving van het bier gebezigd e begrip ,.editer", 
gelijk die ook reeds tot uitdrukking kwam bij 
de ontwerpers van de bepaling van art. 4, 
lid 4, blijkens bet Rapport der Commissie 
t er Conferentie van Parijs, waarin men leest 
(bl. 162): ,.En ce qui concerne les oeuvres 
litteraires, ce qui constitue pour elles la pu
blication dans un pays determine, c'est le fait 
d'y avoir ete editees, d'y avoir ete directe
ment mises au jour ou en vente par quelqu'un 
qui prend la charge et la responsabilite de la 
publication". 

Op dat de roman van eischeresse dus zij 
.,edite" in Canada in den zin der Berner Con
ventie scbijnt derbalve niet meer noodig, dan 
dat bet werk in dat land ter beschikking van 
bet publiek is gesteld door iemand, die de 
zorg en de verantwoordelijkbeid voor die 
openbaarmaking op zich beeft genomen. 
Waar het werk gedrukt is, doet dan ook vol
gens de schrijvers niet ter zake (v.g. R othlis
berger bl. 92; Hoffmann bl. 78; Ladas I bl. 
297; en ten onzent de Beaufort bl. 220) . Van 
belang is voornamelijk slecbts, dat de eigen
lijke openbaarmakingsbandeling, bet recbt
streeks voor bet publiek verkrijgbaar stellen 
van verveelvoudigingen van het werk, voor 
bet eerst in een, tot bet Verbond beboorend, 
land zelfstandig plaats vindt door de zorg en 
onder de verantwoordelijkbeid van eenen al
daar gevestigden persoon, in een zoodanig 
aantal exemplaren, als redelijkerwijze geacbt 
kan worden, aan de beboefte van den boek
bandel en van bet publiek in het betrokken 
land tegemoet te komen. Van wien en van
waar die persoon de exemplaren betrekt, doet 
bierbij evenmin ter zake, mits ze maar niet 
door den leverancier en bij de aflevering aan 
de openbaarbeid worden overgegeven . 

Legt men deze kenmerken voor het begrip 
,.editer" naast de in bet bestreden arrest voor 
afwijzing der vordering voldoende geacbte 
feiten, dan scbijnen deze mij inderdaad de 
daaraan door bet Hof ontleende gevolgtrek
king niet te wettigen, en dit te minder, wan
neer men die feiten mag bescbouwen in bet 
licht van de, door eischeresse gestelde en te 
bewijzen aangeboden, omstandigbeden, in 
het middel genoemd, waarvan bet bewijsaan
bod door bet Hof werd voorbijgegaan op 

eenen m. i. onjuisten recbtskundigen grond, 
immers naar aanleiding van eene, naar mijne 
bescheiden meening, onjuiste opvatting van 
bet begrip ,.editer" in den zin der Berner 
Conventie, terwijl bovendien de omstandig
beden, waarop bet Hof zijne beslissing doet 
steunen, zelfs b ij zijne opvatting van gemeld 
begrip, m. i. zonder meer niet medebrengen 
de door bet Hof gewraakte afhankelijkheid 
der Canadeescbe uitgave van die in de Ver
eenigde Staten, waar, gelijk bierboven reeds 
opgemerkt, nocb bet drukken , noch bet van 
elders betrekken der openbaar gemaakte 
exemplaren van bet werk, aan de zelfstandig
heid en onafbankelijkbeid der openbaarma
king als zoodanig in Canada in den weg be
hoeven te staan. 

Het voorgedragen middel mitsdien gegrond 
oordeelende, concludeer ik tot vernietiging 
van bet bestreden arrest en tot verwijzing 
der zaak naar bet Gerecbtshof te 's-Graven
hage, teneinde die met inacbtneming van de 
door den Hoogen Raad te geven uitspraak, 
verder te behandelen en te beslissen, met 
veroordeeling van verweerders in de kosten, 
op de bebandeling van dit geding in cassatie 
gevallen. (N. ] .) 

26 Mei I94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 100 j 0

• art. 
107.) 

Nu de betrokken onderwij zeres gedu
rende een bepaald tijdvak niet in het 
bezit was van bet bewijs, bedoeld in art. 
107 re lid onder c, kan zij, al moge zij 
in dit tijdvak aan de onderhavige school 
werkzaam zijn geweest, gedurende dien 
tijd niet als onderwijzeres in den zin 
der wet worden beschouwd. Derhalve 
heeft de Raad bij de berekening van 
haar wedde terecbt dit tijdvak buiten 
aanmerking gelaten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van O pvoeding, Wetenscbap en Cul
tuurbescberming; 

Gezien het beroep, ingesteld door bet 
Roomscb-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Bonifatius te 
Rijswijk (Zuid-Holland) tegen bet besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17 
Sept. 1940, B. No. 2004 (4e Afdeeling) G .S., 
No. 157, tot ongegrondverklaring van bet be
roep van den appellant tegen het besluit van 
den raad der gem eente R ijswijk van 21 Juni 
1940, houdende vaststelling der vergoeding, 
bedoeld in art. 100 der Lager Onderwijswet 
1920, ten behoeve van de bijzondere lagere 
jongensscbool, Van Vredenburchweg 50a te 
Rijswijk, over het jaar 1938 op een bedrag 
van f 4001.24; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, (advies van 
12 Fehr. 1941, No. 4.,); 

0. dat de raad der gemeente Rijswijk 
(Zuid-Holland) in zijne vergadering van 21 
Juni 1940 heeft besloten aan bet Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parocbie van 
den Heiligen Bonifatius te Rijswijk ingevolge 



167 26 MEI 1941 

art, 100 der J,.ager Onderwijswet 1920 tc; ver
ggeden de wedden van de in het besluit nader 
genoemde boventallige leerkrachten, ver
J;,9nden aan de Roomsch-Katholieke jongens
school en aan de Roomsch-Katholieke meis~ 
Je_~school i~ zijne gemeente, waaronder die 
van Mejuffroµ}V M. E. van Leeuwen van 1 
J,muari tot en met 31 Dec;ember 1938 als 
onderwijzeres aan de jongensschool aan den 
Van Vredenburchweg No, 50a, ten bedrage 
van f 132 x.67; 

dat de raad daarbij opder meer heeft ov~r
wggen, dat de wedde van de onderwijzeres 
M . E. Vf!n Leeuwc;:n door het bestuur onjuist 
is berekend; dat zij immers van 1 September 
1934 tot en met 31 Mei ,1935, alsmede op 24 
en 25 Febrnari 1936 aan die school is werk
zaam geo;weest als onderwijzeres respectieve
lijk tijdelijk onderwijzeres zonder in het bezit 
te zijn van het pewijs, bedoeld in het ee.rste 
lid onder c van art. 107 der Lager Onderwijs
wet 1920; dat 1;,ij Koninklijk besluit van · 18 
Dec;ember 1936, No. 18, in hooger beroep is 
beo;slist, dat zij over het tijdvak van 1 Sep
tember tot en meo;t 31 December 1934 niet a,ls 
onderwijzeres in den zin der wet kan worden 
aangemerkt, omdat :i:ij niet in het bezit van 
het bovenbedoelde bewijs was; <;iat zij in ver
band daarmede over de meergenoemde tijd
vakken geen recht had op een jaarwedde als 
bedoeld in art. 30 der wet; dat zij dan oak 
nadien geen aanspraak kan doen gelden op 
een jaarwedde, bij de berekening van welke 
in aanmerking is genomen de diensttijd van 
1 Sept. 1934 tot en met 31 Mei l9l5 en op 
24 en 25 Februari 1936; dat zij daarom niet 
QP 1 Februari 1938 doch eerst op 1 December 
1938 vier voor de berekening van de jaar
wed4e meo;detellende dienstjaren had; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit bc,c 
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen., dit college, bij besiuit 
van 17 September 1940, ;!;I. No. 2.004 (4e 
Afdeeling) G.S. No. 157, met haridhaving 
van het bestreden besluit, het daarteg.en in.
gesteld beroep ongegrond heeft verklllai::d, 
uit overweging, dat, zooals trouwens door 
het appelleerend schoolbestuur wor,dt toe.
gegeven, de onderwijzeres M.E. vanLee11wen 
van 1 September 1g34 tot en met 31 Mei 
1935, alsmede op 24 en 2.5 Februari 1936 aan 
de betrokken school is werkzaam geweest als 
onderwijzeres, respectievelijk tijdelijk onder
wijzeres, zonder in het bezit te zijn van het 
bewijs, bedoeld in het eers.te lid onder c -yan 
art. 107 der Lager Onder1¥ijswe.t ,192.0 ; 4at 
de genoemde orn;lerwijzeres derhalve .over he.t 
gerioemde tijdvak niet in het bezit :WEI~ -v?,n 
de in het Le lid van pet genoemde wets;irtikel 
vermelde ver.eischten tot het geven v-a,n bij
zonder onderwijs, zoodat zij, gelijk reeds bij 
Koninklijk besluit van 18 December -L936, 
N.o. 18 is beslist, over dat tijdvak n_ie.t ,als 
onderwijzeres in den zin der wet kan worden 
aangemerkt: dat hieruit niet alleen volgt,zoo
als bij dat Koninkli.ik besluit reeds is uitge
maakt, dat de aan haar over ,het genoemde 
tijdv,ik -uitgekeerde wedde niet door de ge
meente mocht worden vergoed, maar ook dat 
bij de berekening v,in het aantal dienstjaren 

van deze onderwijzeres in den zin van art. 3 
van paragraaf 1 v.an Hoofdstuk V van de 
bijlage C van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke RijksambtenareIJ. 193'4 puiten aan
merking behoort te blijven de tijd, dat zij niet 
in het bezit van het bewijs was als bedoeld 
in het 1e lid, sub c van art. 107 der Lager 
Onderwijswei: 1920, gedurende welken tijd 
zij immers niet als onderwijzeres in den zin 
der wet kan worden aangemerkt; dat hun 
college dan ook niet deelt den beperkten 
uitleg door het schoolbestuur aan de laatst
genoemde wetsbepaling gegeven, namelijk, 
dat in casu alleen voor de betreffende ver
goedingsbepalingen in art. 107 der wet wordt 
uitgemaakt, wie als onderwijzer in den zin 
der wet wordt pescho1,1wd, maar dat hun col
lege van oordeel is, dat de streo;kking van dat 
artikel wijder is en zich niet tot deze ver
goedingsbepalingen beperkt, maar in het al 
gemeen aangeeft, wie bevoegd is tot het 
geven van onderwijs aan bijzondere scholen 
en wie op grond hiervan als onderwija;er in 
den zin der wet moet worden beschouwd; 
dat het schoolbestuur er weliswa.ir op wijst, 
dat gedurende den tijd, dat de genoemde on
derwijzeres niet in het bezit was van het be
wijs, bedoeld in art. 107, lfe lid, sub c der 
Lager-Onderwijswet 1920, zij voor de toe
passing van art. 125 dier wet en van de be
palingen der Pensioenwet 1922 door den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen wel als onderwijzeres in den zin 
der wet is aangemerkt geworden, maar dat, 
in het midden gelaten de omstandigheid, dat, 
naar B. en W. hel;>ben medegedeeld, door 
het verstrekken eener imjuiste opgave door 
het schoolbestuur, de Minis~tr :van het ont
breken van het bedoelde l;>ewijsst1,1k niet op 
de hoogte was, zulks voor hun college toch 
nimmer aanleiding ·kan vonp.en 9m in de ge
vallen, welke gelijk het ~mder)lav,ige aan 
hunne beslissing wor<;ien onderw.orpen, aan 
een juiste naleving van het bepaalde in art. 
107, 1e lid sub c, der Lager-Onderwijswet 
1920 niet de l;land te houden; dat op grand 
van het vorenstaande hun college van oor
deel is, dat de raad van Rijswijk bi3 de be
rekening van het salaris van de genoemde 
onderwijzeres over 1938 terecht buiten be
schouwing -heeft gelaten het hiervoren ge
n.oemde tijdvak van g maanden en .i dagen, 
gedurende hetwelk deze onderwijzeres blij
kens de haar uitgereikte akten van aanstel
ling wel -als zoodanig aan een bijzondere la
gere school is werkzaam geweest, echter zon
der in het bezit •te zijn van htt ·bewijs, be
doeld in art. 107, .1e lid, svb c der Lager
Onderwijswet 1920; -dat de raad de vergoe
ding wegens salaris van deze onderwijzeres 
over 1g38 mitsdien ,terecht heeft vastgesteld 
op een bedrag van f x.321.67; zoodat op -het 
verzoek van het schoolbestuur om v.erhoo
ging van het totaal bedrag der aan dit be
stuur over dat jaar ten behoeve zijner jon
gensschool exx art. ,100 der Lager-Onderwijs
wet 1920 toegekende vergoeding ad f 4.oox.24 
afwijzend behoort te worden beschikt; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
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overwegingen, welke aan het bestreden be
slui t ten grondslag liggen, hem niet hebben 
vermogen te overtuigen van de onjuistheid 
van de opvatting, weergegeven in het door 
hem aan Ged. Staten gericht beroepschrift 
en hij deze opvatting dan ook ten voile hand
haaft; dat hij in aansluiting aan het door hem 
in eerste instantie gevoerd verweer thans neg 
het volgende moge aanvoeren: dat hij niet 
zonder meer mag voorbijgaan de in het be
sluit van Ged. Staten weergegeven mede
deeling van B . en W. van Rijswijk, ,,dat door 
het verstrekken eener onjuiste opgave door 
het schoolbestuur de Ministe r van het ont
breken van het bedoelde bewijsstuk niet op 
de hoogte was"; dat inderdaad in het inder
tijd ingezonden model E betreffende het der
de kwartaal van 1934 van de zijde van het 
schoolbestuur ten onrechte, zij het dan ook 
volkomen te goeder trouw, is vermeld, dat 
.,bedoeld bewijsstuk" aan de onderwijzeres 
Van Leeuwen was uitgereikt op 29 Aug. 1934; 
dat deze onjuiste vermelding aldus is te ver
klaren, dat door de onderwijzeres Van Leeu
wen bij haar infunctietreding aan de onder
havige school (1 Sept. 1934) op de haar door 
het hoofd dier school, dat met de invulling 
van het genoemde model E was belast, ge
stelde vraag, of zij in het bezit was van de 
verklaring van B. en W . - waarmede dat 
hoofd het cog had op het bewijs, bedoeld in 
art. 107, eerste lid, onder c der Lager-On
derwijswet 1920 -, bevestigend werd geant
woord, waaraan zij desgevraagd toevoegde, 
dat dit stuk op 29 Aug. 1934 aan haar was 
uitgereikt, terwijl eerst geruimen tijd nadien, 
namelijk omstreeks het tijdstip (19 Febr. 
1936), waarop de vergoeding voor het sala
ris van de genoemde onderwijzeres, wegens 
het ontbreken v an het .,visum", door den 
raad der gemeente Rijswijk werd geweigerd, 
het schoolbestuur tot de ontdekking kwam, 
dat het op 29 Aug. 1934 uitgereikte stuk niet 
was het vereischte ,,visum", doch een getuig
schrift van zedelijk gedrag, als bedoeld in art. 
107, eerste lid, ender b de r wet; dat hij in
tusschen niet kan erkennen, dat het feit , dat 
mejuffrouw Van Leeuwen over het tijdvak 
van 1 Sept. 1934 tot en m et 31 Mei 1935 
(gedurende welk tijdvak zij niet in het be
zit was van het ,,visum") voor de toepassing 
van de bepalingen der Pensioenwet 1922 als 
onderwijzeres aangemerkt is geworden, een 
gevolg zou zijn geweest van de bedoelde on
juiste opgave van de zijde van het schoolbe
stuur ; dat hij in dit verband moge opmer
ken, dat bij K . B. van 18 Dec. 1936, No. 18, 
ongegrond werd. verklaard zijn beroep tegen 
het bovenvermelde besluit van den raad der 
gemeente Rijswijk van 19 Febr. 1936 en te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van II Aug. 1936, bij welke beslui
ten de vergoeding, bedoeld in art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor het salaris 
van Mej . M. E. van Leeuwen over het tijd
vak van 1 Sept. 1g34 tot en met 31 Dec. 
1934 werd geweigerd op grond, dat deze leer
kracht gedurende dat tijdvak .,niet in het 
bezit was van het bewijs, bedoeld in art. 107, 
lid 1, ender c der Lager-Onderwijswet 1920 

en derhalve niet bevoegd was bijzonder 
schoolonderwijs in de gemeente Rijswijk te 
geven en niet kan worden aangemerkt als 
onderwijzeres in den zin der wet", terwijl 
toch bij missive van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d . 
3 Nov. 1937, No. 6963-22, afdeeling L. 0 . 
- op welken datum de inhoud van het voor
melde K. B. van 18 Dec. 1936, No. 18 immers 
stellig aan het Departement bekend was -
over hetzelfde genoemde tijdvak (van 1 Sept. 
1934 tot en met 31 Dec. 1934) de ingevolge 
art. 39 der Pensioenwet 1922 door het school
bestuur verschuldigde pensioensbijdragen 
voor de ,,boventallige onderwijzeres" M . E . 
van Leeuwen zijn ingevorderd; dat naar zijn 
oordeel ook bij het we! toekenn en van 
wachtgeld aan Mej. M. E. van Leeuwen 
overeenkomstig het bepaalde in art. 12 5 der 
Lager-Onderwijswet 1920 met ingang van 1 
Juni 1935 de (achteraf onjuist gebleken) 
vermelding door het schoolbestuur, dat het 
bedoelde ,,visum" op 29 Aug. 1934 was uit
gereikt, niet in aanmerking kan zijn geno 
men; dat toch, indien de al of niet toeken
ning van wachtgeld mede afhankelijk zou 
zijn van de beslissing omtrent de vraag, of 
de belanghebbende al dan niet in het bezit 
was van het ,,visum", daarbij als criterium 
zou moeten gelden de toestand op den datum, 
voorafgaande aan dien, waarop het ontslag 
wegens opheffing der betrekking zal ingaan; 
dat dan in het onderwerpelijke geval derhal
ve beslissend zou zijn geweest de toestand op 
31 Mei 1935 en de meerbedoelde vermelding, 
dat het ,,visum" op 29 Aug. 1934 was uitge
reikt, dan uiteraard geen gewicht in d e schaal 
kan hebben gelegd; dat hij meent te weten, 
dat voor de beoordeeling van wachtgeld-aan
vragen vanwege het Departement nimmer 
een onderzoek wordt ingesteld ten aanzien 
van de vraag, of de belanghebbende op den 
datum, voorafgaande aan dien, waarop het 
ontslag wegens opheffing der betrekking is 
ingegaan, al dan niet in het bezit van het 
,,visum " was en dat ook in het onderwerpe
lijke geval zulk een onderzoek niet heeft 
plaats gehad; dat naar zijn oordeel een zoo
danig onderzoek ook voldomen terecht ach
terwege wordt gelaten, aangezien het, ze
ker voor wat andere dan de vergoedingsbe
palingen betreft, niet de bedoeling van den 
wetgever k an zijn geweest om aan het on t
breken van het .,visum" de sanctie te ver
binden, dat de belanghebbende niet als on
derwijzer( es) is te beschouwen ; dat hij er in 
dit verband voorzooveel noodig de aandacht 
op moge vestigen, dat zoowel in het ontwerp 
van wet tot .,Wijziging van de Lager-Onder
wijswet 1920 en van de daarmede verband 
houdende bepalingen der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240)" (Zitting 1937-,938, 
No. 409) als in het gewijzigd ontwerp van 
wet tot ,,Wijziging van de Lager-Onderwijs
wet ,920 en v an art . XLIX der wet van 2 2 

Mei 1937 (Staatsblad No. 323)" (Zitting 
1939-1940, No. 77) is voorgesteld het voor
schrift van art. 107, eerste lid, ender c der 
Lager-Onderwijswet 1920 te doen vervallen; 
dat hij ook thans nog van oordeel is, dat voor 



169 26 MEI 1941 

de toepassing van art. 3 van paragraaf I van 
Hoofdstuk V van de bijlage C van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren I934 uitsluitend van belang is in welke 
hoedanigheid de leerkracht gedurende het 
betreffende tijdvak werkzaam is geweest; dat 
- zooals hij in eersten aanleg reeds heeft op
gemerkt - Mej . Van Leeuwen voornoemd 
gedurende het door het gemeentebestuur van 
Rijswijk buiten aanmerking gelaten tijdvak 
van 9 maanden en 2 dagen aan de bovenge
noemde school aangesteld is geweest als on
derwijzeres, waarin geen verandering kan 
worden gebracht door het feit, dat zij gedu
rende dat tijdvak niet in het bezit was van 
het meergenoemde ,,visum"; weshalve het 
schoolbestuur heeft verzocht, met vernieti
ging in zooverre van de bestreden besluiten 
van den raad der gemeente Rijswijk en van 
Ged. Staten van Zuid-Holland, het bedrag 
der vergoeding, bedoeld in art. IO0 der La
ger-Onderwijswet I920 t en behoeve van de 
bovengenoemde school over het jaar I938 
alsnog vast te stellen op f 4067.90; 

0. dat Mej. M. E. van Leeuwen gedurende 
het bovenvermelde tijdvak van 9 maanden 
en twee dagen niet in het bezit was van het 
bewijs, bedoeld in art. 107, Iste lid onder c 
der Lager-Onderwijswet I920, zoodat zij, al 
moge zij in dit tijdvak aan de genoemde 
school werkzaam zijn geweest, gedurende 
dien tijd niet als onderwijzeres in den zin der 
wet kan worden beschouwd; 

dat mitsdien bij de berekening van haar 
wedde de raad van Rijswijk terecht <lit tijd
vak buiten aanmerking heeft gelaten en Ged. 
Staten terecht het daartegen ingesteld be
roep ongegrond hebben verklaard; 

dat hetgeen door het schoolbestuur daar
tegen wordt aangevoerd niet tot een andere 
beslissing vermag te leiden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet I920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

( A. B .) 

26 Mei z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 310; Landoorlogsregle
ment S. I9Io No. 73 art. 53; Verorde
ning Rijkscommissaris betr. de bevoegd
heid van den (Duitschen) Krijgsraad 
van 8 Juni I940 § x.) 

Uit art. 53 van het Verdrag nopens de 
wetten en gebruiken van den oorlog te 
land S. I910 No. 73 volgt duidelijk, dat 
de bezetter niet door het enkele feit van 
de bezetting eigenaar van de daar be
doelde goederen wordt, maar <lien eigen
dom kan verkrijgen door ze in bezit te 
nemen, van hoedanige inbezitneming 
uit het bestreden arrest niets blijkt. 

Ten onrechte gaat het middel ervan 
uit, dat het rijwiel in quaestie behoorde 
aan het Duitsche leger en de Nederl. 
rechter onbevoegd was van dien dief
stal kennis te nemen, nu niet gebleken 
was, dat de Commandant van het leger
onderdeel, waartoe de betrokken Duit
sche krijgsraad behoorde, verklaard had, 
van zijn bevoegdheid het onderhavige 
tegen het Duitsche leger gerichte delict 
te vervolgen, af te zien. 

Op het beroep van D. W. N., schilder, wo
nende te Dieren, requirant van cassatie tegen 
een arrest van het Gerechtshof te Arnhem 
van 24 Dec. I940, waarbij - met vernieti 
ging van een schriftelijk vonnis van den Po
litierechter bij deArr.-Rechtbank teArnhem, 
op 4 Oct. 1940 in deze zaak gewezen, requi
rant ter zake van ,,diefstal" met aanhaling 
van art. 3Io Sr. is veroordeeld tot zes weken 
gevangenisstraf. (Gepleit door Jhr. Mr. P. J . 
W. de Brauw.) 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,S., althans v. t . van de artt. 423 , 348, 349 
en 358 Sv., I en 2 van de Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de bevoegd
heid van den (Duitschen) Krijgsraad van S 
Juni I940 (Verordeningenblad 3) in verband 
met art. 53 van het op I8 Oct. I907 te 's-Gra
venhage mede door Nederland onderteekend 
verdrag nopens de wetten en gebruiken van 
den oorlog te land (Stbl. 1910 no. 73), goed
gekeurd bij de Wet van 1 Juli I909 (StbL 
I909 no. 23I), 

doordien het Hof 
op de overweging, dat op I3 Mei 1940 de 

Staat der Nederlanden den eigendom van 
zijn in een weide te Spankeren liggend rij
wiel nog niet had verloren, 

zulks ten onrechte, omdat het Duitsche 
leger, dat op dien datum - zooals ter te
rechtzitting is gebleken - hetNederlandsche 
gebied te Spankeren bezet had, genoemd rij
wiel, dat voor de krijgsverrichtingen kon die
nen, in bezit had genomen, 

het vonnis van den Politierechter te Arn
hem vernietigende, requirant heeft veroor
deeld, 

in plaats van, nu niet gebleken was, dat 
de Commandant van het legeronderdeel , 
waartoe de betrokken Duitsche Krijgsraad 
behoorde, verklaard had, van zijn bevoegd
heid het onderhavige tegen de Duitsche 
weermacht gerichte delict te vervolgen, af te 
zien, 

de onbevoegdheid van <lien Politierechter 
uit te spreken;" 

0. dat bij het bestreden arrest - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld -
overeenkomstig de telastelegging is bewezen 
verklaard, dat requirant onder de gemeente 
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Rheden op of omstreeks J3 Mei 1940 met het 
oogmerk van wederrechtelijke toeeigening 
heeft weggenomen een rijwiel, toebehopren
de aan een antler dan hem; 

0. dat deze bewezenverklaring onder an
dere berust op de ter terechtzjtting van het 
Hof afgelegde verklaring van requirant lui
dende: dat hij op 13 Mei 1940 in een weiland 
onder Spankeren in de gemeente Rheden een 
rijwiel heeft zien liggen voorzien van een 
rood-wit-blauw balhoofd en grijs gelakt, dat 
hij daaraan herkende als toe te behooren aan 
den Nederlandschen Staat; dat hij zonder 
van dien eigenaar daartoe vergunning te heb
ben gekregen dat rijwiel heeft medeg.enomen 
ten einde het zich toe te eigenen; dat dat 
rijwiel, dat door hem bruin gelakt is en waar
uit het framenumrner door hem isverwijderd , 
door de politie bij hem is in beslag genomen; 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit blijkens de toelichting berust 

-0p de stelling, dat het bewezen verklaarde 
misdrijf is gericht tegen de Duitsche weer
macht, daar het Duitsche leger, toen dit mis
drijf gepleegd werd, het Nederlandsche ge
bied te Spankeren bezet had, en derhalve het 
-onderhavige rijwiel in bezit genomen had, 
vermits het enkele feit van de bezetting me
debrengt, dat de in het bezette gebied door 
het terugtrekkende leger achtergelaten goe
deren eigendom worden van het bezettende 
leger; 

0. dat vaststaat, dat h.et gebi.ed, waar re
quirant het rijwiel tot zich heeft genomen, 
door het Duitsche leger bezet was, en even
eens dat dit rijwiel behoorde aan het terug. 
trekkende Nederlandsche leger, aan den 
Staat der Nederlanden; 

0. dat echter de stelling, dat door het en
kele feit van de bezetting van Spankeren de 
daar door het terugtrekkende leger achter
gelaten goederen eigendom waren geworden 
van de bezettende macht, geen steun vindt 
in art. 53 van het Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land, S . 1910 
no. n, gesloten op 18 Oct. 1907 en g oedge
keurd bij de Wet van 1 Juli 1909 S. 231 : 

0 . dat, voor zoover hier van belang, dat 
art. 53 1ste lid luidt: .. H et leger, dat een ge-
bied bezet, kan slechts in bezit nemen .. . ... .. . 
de vervoermiddelen van den staat (dit is ten 
deze van den Nederlandschen staat) ..... ... . 
die van zoodanigen aard zijn, dat zij voor 
kri_igsverrichtingen kunnen dienen"; 

0. dat uit dit artikel duidelijk volgt, dat 
de bezetter niet door het enkele feit van de 
bezetting eigenaar van de daar bedoelde goe
deren wordt, maar dien eigendom kan ver
krijgen door ze in bezit te nemen, van hoe
danige inbezitneming uit het bestreden ar
rest niets blijkt; 

0. dat het middel derhalve is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Geweze n overeenkomstig de .conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. ].) 

27 Mei 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art . .39.) 

Wei was patient op den dag, waarop 
hij zijn hoofdverblijf naar de gemeente 
G. heeft overgebracht, reeds lijdende, 
maar zijn kwaal had toen nog niet een 
,zoodanig stadium bereikt, dat hij het 
eenvoudige besluit met zijne moeder bij 
wie hij inwoonde naar G. te verhuizen, 
niet zou hebben kunnen nemen. Immers 
is hij zijne moeder b ij de verhuizing be
hulpzaam geweest door met een door 
hem zelf bestuurde auto het breekbare 
deel van den inboedel naar · G. over te 
brengen, en vertoonde hij ook voor het 
overige toen nog geen quidelijke teeke
nen van abnormaliteit. Als woonplaats 
in den zin van art. 39 wordt derhalve 
aangewezen de gemeente G. 

.De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woc;mplaats van 
den armlastigen krankzinnige Willem van 
Buuren; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil)en van Bestuu~,'gehoorcj., advies van 
14 Mei 1941, No. 130; 

0. dat Willem van Buuren, geboren 3 Oct. 
1897, omstreeks 19 Oct. 1939 met zijne moe
der uit Haarlem naar 's-Gravenhage ver
huisde ; dat hij op .,o Dec;:. 1939 ter verple
ging werd opgenomen in de ,,Ramaerkliniek", 
;i;ijnde eene aan_gewezen inrjchting in pen ;,:jn 
van art. 7 der wet tot regeling van het Staats
toezicht op krankzinnigen, op welken datum 
te zijnen aanzien door den aangewezen de11-
l!:undige, dr. J, J. Wuite Jr., te 's-0-raven
hage een verklaring, al$ bedoeld in art. 39, 
4de lid der Armenwet is ll,fgelegd; 

dat B. en W. van 's-Gravenhage op 15 
:febr. 1940 den Minister van Binnenlandsche 
Zaken hebben verzocht de kosten van over
brenging naar en verpleging in de genoemde 
inrichting voor rijksrekening ti; nemen, aan
v.oerende, dat de patient blijkens verklaring 
van den psychiater bij den gemeentelijken 
geneeskundigen en gezondheidsdienst ten tij
de van zijn komst te 's-G,-avenhage op 19 
Oct. 1Q.19 en later niet in staat was zijn wil 
te verklaren omtrent het vestigen van een 
hoofdverblijf, zoodat hij huns inziens ten tij
de van de dagteekening van de door den aan
gewezen. deskundige afgegeven verklaring, 
bedoeld m art. 39, 4e lid der Armenwet, in 
geen gemei;nte des rijks woonplaats had in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek; 

dat de Minister, nadat di; Inspecteur van 
het Staatstoezicht op krankzinnigen te 
's-Hertogenbosch had bericht dat de vraag, 
of W . van Buuren geacht kan worden op 19 
Oct. '<939 bij zi_in komst in (le gemeente 
's-Gravenhage, of later, tijdens zijn verblijf 
aldaar, in staat te zijn geweest tot het ves
t~gen van een hoofdverblijf, in bevestigenden 
z1n moest worden beantwoord, aan het ge
meentebestuur van 's-Gravenhage heeft me
degedeeld, dat hij niet bernid was de bedoel-



]71 28 MEI 1941 

de kosten voor rekening van het Rijk te ne
men; 

dat B. en W. van 's-Gravenhage daarna, 
onder overlegging van een rapport van den 
directeur van den gemeentelijken genees
kundigen en gezondheidsdienst, bij hun ver
zoek hebben volhard, subsidiair verzoekende 
om eene beslissing te dezer zake, als bedoeld 
in art. 39, 3de lid der Armenwet; 

0. dat met den geraadpleegden Inspecteur 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
moet worden aangenomen, dat W . van Buu
ren op 19 Oct. 1939 zijn hoofdverblij f naar 
's-Gravenhage heeft overgebracht, waartoe 
hij toen ter tijde geestelijk nog in staat kon 
warden geacht; 

dat weliswaar blijkens de ambtelijke rap
porten op het genoemde tijdstip zijn kwaal 
reeds bestond, doch deze kennelijk nog niet 
zoodanig stadium had bereikt, dat de pa
tient het eenvoudige besluit, met zijne moe
der bij wie hij inwoonde naar 's-Gravenhage 
te verhuizen, niet zou hebben kunnen nemen; 

dat hij immers zijne moeder bij de verhui
zing behulpzaam is geweest door met een 
door hem zelf bestuurde auto het breekbare 
deel van den inboedel van Haarlem naar 
' s-Gravenhage over te brengen en hij ook 
voor het overige toen nog geen duidelijke 
teekenen van abnormaliteit vertoonde; 

dat hij zijn hoofdverblijf te 's-Gravenhage 
nog had, toen op 30 Dec. 19.1g de voormelde 
v,erklaring door den aangewezen deskundige 
werd afgegeven; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1g40 van den Rijkscommis
saris voor het hezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
-partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

voor de toepassing van art. 39 der Ar
menwet, als woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige Willem van Buuren aan te wij
zen de gemeente 's -Gravenhage. 

( A. B.) 

28 Mei x94x . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36.) 

Het bezwaar van appellant, dat door 
bestemming van een aan de gemeente 
behoorend terrein, gelegen naast het zij
ne, tot plantsoen in de toekomst de 
windvang van zijn molen zal worden 
belemmerd, moet ongegrond worden ge
acht, wanneer het geboomte van dat 
plantsoen geen grootere hoogte zal be
r-eiken dan 7 meter, nu het wiekenkruis 
van den molen, zich op ± 27 meter bo
ven den grond bevindt. - Wel is ge
grond het bezwaar van appellant, dat de 
geprojecteerde weg, die voor hem als 
uitweg zou moeten dienen, te steil zou 
zijn dan dat appellant daarlangs beladen 
wagens van en naar zijn molenterrein 
zou kunnen rijden. Voorts is een deel 
van appellants perceel, waarvan de ka-

dastrale grens met een tot plantsoen be
stemd perceel niet vaststaat , t en onrech
te mede tot plantsoen bestemd. Orn deze 
redenen wordt aan het betrokken ge
deelte van het uitbreidingsplan goed
keuring onthouden. 

De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door R . Oom
kens te Noordb:roek, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen van 15 Febr. 
1940, No. 147, 1e afdeeling, houdende goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. voor 
de gemeente Noordbroek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
14 Mei 1941, No. 602 (1940); 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 15 Febr. 1940, No. 147, 1e afdee
ling, hebben goedgekeurd een, door den raad 
der gemeente Noordbroek op 3 Febr. 1939 
vastgesteld plan van uitbreiding met be
bouwingsvoorschriften; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer heb
ben overwogen, dat R. Oomkens bezwaar 
maakt, dat het ten westen van zijn perceel 
gelegen, aan de gemeente toebehoorende, 
terrein op het plan voor plantsoen is be
stemd, aangezien het" mogelijk is, dat door 
in dat plantsoen groeiend hoog opgaand ge
boomte in de toekomst de windvang van zijn 
molen belemmerd zal worden; dat hun col
lege de vrees van den adressant over moge
lijke belemmering van den windvang van den 
molen door geboomte, gezien de hoogte, die 
de molen heeft, niet deelt; dat de adressant 
voorts spreekt over een recht van uitweg, 
hetwelk hem zou toekomen over gemeente
grond en over de rechten, die hij zou kunnen 
doen gelden op terreinen, welke bij de ge
meente in gebruik zijn; dat het hier beschou
wingen betreft, die geen bezwaren tegen het 
uitbreidingsplan als zoodanig inhouden ; dat 
hun college in de bezwaren van dezen adres
sant geen aanleiding kan vinden aan het plan 
geheel of gedeeltelijk zijn goedkeuring te 
onthouden; 

dat van deze beslissing R. Oomkens in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat door be
planting dicht bij den molen, ook -al steekt 
het wiekenkruis boven het geboomte uit, 
wervelingen kunnen ontstaan, waardoor de 
gang van den molen ,onregelmatig wordt, tot 
staving waarvan kan dienen, dat bij toepas
sing van het zoogenaamde Windrecht, be
planting binnen een straal van 200 meter niet 
is toegestaan; dat steeds de beide toegangs
wegen tot dezen molen hebben bestaan en 
de verdwijning van een dezer in elk geval 
belemmerend werkt; dat door hem wordt ge
vraagd om zijn eigen grond, waar vroeger de 
zoogenaamde ,,sarries" woning stond, te be
stemmen als bouwterrein; dat, ofschoon niet 
uitdrukkelijk hierover werd bericht, de ge
meente weigert het brandspuitenhuisie te 
verwiideren; dat de verzwaringvanerfdienst
baarheid in het antl.yoord wordt genegeer.d, 
terwii l toch, bij het verdwijnen van de noor
delijke uitvaart, de toegang tot het brand-
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spuitenhuisje over den eenig overgebleven 
toegangsweg en dwars over den Molenberg 
zal moeten gaan; 

0. dat, wat betreft de door den appellant 
gevreesde bezwaren voor zij n molen tenge
volge van de beplanting van het in de nabij
heid ontworpen plantsoen, met den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting), wiens gevoelen op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, te dezer zake na
der is ingewonnen, moet worden aangeno
men, dat voor des appellants molen , waarvan 
het wiekenkruis zich op ± 2 7 meter boven 
den grand bevindt, het gevaar voor belem
meringen van den windvang door opgaand 
geboomte uitgesloten kan worden geacht, 
wanneer dat geboomte geen grootere hoogte 
zal bereiken dan 7 meter; 

dat B. en W. van Noordbraek, desgevraagd, 
tegenover de eerdergenoemde Afdeeling van 
den Raad van State de verklaring hebben af
gelegd. dat de beplanting van een in het uit
breidingsplan dezer gemeente ontworpen 
plantsoen op het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Noordbraek, sectie D Nos. 845 en 
847 (gedeeltelijk), - zijnde nieuwe kada
strale nummers in plaats van 351 en 632 -
westelijk van den wi)ldmolen van Reemt 
Oomkens, molenaar, wonende te Noordbroek, 
eene hoogte van 7 meter niet zal overschrij 
den, zoolang de molen van den heer R. Oom
kens, voornoemd, als zoodanig in gebruik is 
en zoolang die molen door wind zal worden 
gedreven; 

dat het hierbedoelde bezwaar van den ap
pellant mitsdien niet tot onthouding van 
goedkeuring aan het uitbreidingsplan aan
leiding kan geven; 

dat evenwel wat betreft het bezwaar van 
den appellant t en aanzien van de toegangs
wegen naar den molen, op grond van· het na
der uitgebracht rapport van den Hoofdin
specteur van rle Volksgezondheid (Volksc 
huisvesting) moet worden aangenomen, dat, 
daargelaten de vraag of de appellant bepaal
de rechten betreffende de bestaande uitwe
gen kan doen gelden, in ieder geval de langs 
de oostgrens van het toekomstige plantsoen 
geproiecteerde weg, welke voor den appel
lant als uitweg zou moeten dienen, in ver
band met het hoogteverschil t usschen den 
Molenberg en den aangrenzenden openbaren 
weg, te steil zou zijn dan dat de appellant 
daarlangs beladen wagens van en naar zijn 
terrein zou kunnen rijden; 

dat in plaats van dezen nieuwen weg de 
zuidelijke toegangsweg naar den molen be
houden had moeten worden, welke nog zeer 
goed tevens als afrit zou kunnen ·dienst doen; 

dat voorts op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat een deel van des appellants per
ceel kadastraal bekend gemeente Noord
broek, sectie D. No. 632, waarvan de kadas
trale grens met het tot plantsoen bestemde 
perceel sectie D No. -~fit blijkens de stukken 
niet vaststaat, ten onrechte mede tot plant
soen is bestemd; 

dat het bedoelde gedeelte van des appel-

lants perceel, nadat, na vaststelling van de 
kadastrale grens, de juiste oppervlakte daar
van zal zijn bekend geworden, evenals het 
overige gedeelte van dit perceel, voor be
bouwing volg- ' S klasse C zal behooren te 
worden bestemd; 

dat in verband met een en ander aan het 
uitbreidingsplan, voor wat de perceelen ka
dastraal bekend sectie D, No. 351 en 632 be
treft, alsnog de goedkeuring dient te worden 
onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de !,evoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging in zooverre van het be
streden besluit van Ged. Staten van Gra
ningen, aan het voormelde uitbreidingsplan 
c. a . alsnog goedkeuring te onthouden, voor
zoover betreft de perceelen kadastraal be
kend sectie D , Nos. 351 en 6.32, en voor het 
overige het beraep ongegrand te verklaren . 

(A. B.) 

3z Mei z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Waterstaat. (Keuren
wet art. 4.) 

E en bepaling in een keur, die verbiedt 
water uit rioleeringen in de waterleidin
gen af te voeren, gaat te ver voorzoover 
zij in een reeds bestaanden toestand 
eene onmiddellijk werkende wijziging 
brengt , waardoor voor de bewoners, die 
tot dusverre door het ter plaatse aan
wezige riool op de waterleidingen van 
het waterschap loosden, graot ongerief 
en schade komen te ontstaan. In de keur 
had daarom eene uitzondering behooren 
te zijn gemaakt voor de bestaande op de 
waterleiding loozende rioleeringen, met 
<lien verstande, dat ten aanzien daar
van de verbodsbepaling eerst zal gelden, 
zoodra er eenige verandering, vernieu
wing of herstelling aan wordt gedaan, 
waardoor een geleidelijke aanpassing 
aan den nieuw geschapen toestand mo 
gelijk wordt gemaakt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beraep, ingesteld door den 
raad der gemeente Ambt-Hardenberg, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 7 Maart r 939, 3e afdeeling, No. 1413/ 
1994, waarbij werd goedgekeurd het besluit 
van het bestuur van het waterschap ,,de Mo
lengoot" van 2 Dec. 1938, tot wijziging en 
aanvulling van de keur van dat waterschap 
en waarbii de door het gemeentebestuur van 
Ambt-Hardenberg ingediende bezwareri on
gegrond werden verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 16 Aug. 1q.3g, No. 450 en II Dec. -1940 
No. 450(1939)/126); 
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0. dat het bestuur van het waterschap ,,de 
Molengoot" in zijne vergadering van 2 Dec. 
1938 heeft besloten de keur of politieveror
dening op het beheer en het onderhoud der 
waterkeeringen en waterleidingen en der 
daartoe behoorende werken in het genoemde 
waterschap, vastgesteld bij zijn besluit van 
18 Aug. 1938 en goedgekeurd door Ged. Sta
ten van Overijssel bij hun besluit van 4 Oct. 
1938, 3e afdeeling, No. n294/8222, te wijzi
gen o. m. in dier voege, dat art. 12j, thans 
luidende: ,,(het is verboden:) afvalwater in 
de waterleidingen af te voeren", wordt ge
lezen als volgt: afvalwater en water uit rio
leeringen in de waterleidingen af te voeren; 
, dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 

besluit van 7 Maart 1939, 3e afdeeling, No. 
1413/1994, met ongegrondverklaring van het 
door het gemeentebestuur van Ambt-Har
denberg ingediende bezwaar, het voormelde 
besluit van het bestuur van het waterschap 
,,de Molengoot" hebben goedgekeurd, daar
bij overwegende, dat het de bedoeling van de 
genoemde verbodsbepaling is te waken tegen 
verontreiniging van de wateren van het wa
terschap; dat de bevoegdheid daartoe niet 
aan het waterschapsbestuur kan worden ont
zegd, omdat het, evenzeer als het den plicht 
heeft door een behoorlijken waterafvoer de 
landbouwbelangen van het waterschap te be
vorderen, ook heeft te waken, dat deze be
langen niet door waterverontreiniging scha
de lijden; dat de bestreden bepaling boven
dien niet van dien aard is, dat het gemeen te
bestuur voor schier onoverkomelijke moei
lijkheden zou komen te staan, aangezien het 
bestuur van de verbodsbepaling onder te 
stellen voorwaarden schriftelijk en tot we
deropzegging ontheffing kan verleenen en op 
betrekkelijk eenvoudige wijze maatregelen 
kunnen worden getroffen ter bestrijding van 
de verontreiniging van de wateren van het 
waterschap; dat de bezwaren van het ge
meentebestuur mitsdien ongegrond moeten 
worden geacht; 

dat van deze beslissing de raad van Ambt
Hardenberg in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat door de bedoelde wijziging het 
voor de inwoners van Heemse en voor de ge
meente Ambt-Hardenberg zeer moeilijk 
wordt het rioolwater te loozen, daar voor 
deze !oozing Heemse in hoofdzaak is aange
wezen op de waterleiding van het water
schap .,de Molengoot"; dat weliswaar art. 13 
van de genoemde keur ontheffing van de 
verbodsbeoaling mogelijk maakt, doch dat, 
indien dez·e ontheffing geweigerd wordt, de 
!oozing niet kan geschieden dan na het ma
ken van zeer hooge kosten; dat de !oozing 
van afvalwater en water uit rioleeringen in 
de waterleidingen van het waterschap sinds 
vele jaren heeft plaats gehad ; dat bezwaren 
van eenige beteekenis daarbij tot nog toe 
niet zijn ondervonden; dat bij sluiting van 
het riool de buurtschap Heemse nadeelige 
gevolgen zal ondervinden, daar dan elk per
ceel een uitweg . voor het rioolwater moet 
zoeken; dat op grond van het vorenstaande 
de bewuste verbodsbepaling in strijd moet 
worden geacht met het algemeen belang; 

0. dat de bestreden verbodsbepaling, op
genomen onder let ter j van art. 12 der gewij 
zigde keur, geacht moet worden in het huis
houdelijk belang van het waterschap te zijn 
en niet in strijd is met het in art. 3 van het 
waterschapsreglement omschreven doel van 
deze instelling, zoodat het waterschapsbe
stuur bevoegd was de voormelde wijziging in 
de keur op te nemen; 

dat echter deze verbodsbepaling te ver 
gaat voorzoover zij in een reeds bestaanden 
toestand eene onmiddellijk werkende wijzi
ging brengt, waardoor voor de bewoners van 
de buurtschap Heemse, die tot dusverre door 
het ter plaatse aanwezige riool op de water
leidingen van het waterschap loosden, groot 
ongerief en schade komen te ontstaan; 

dat daarom in de keur eene uitzondering 
had behooren te zijn gemaakt voor de be
staande op deze waterleiding loozende riolee
ringen, met dien verstande, dat ten aanzien 
daarvan de verbodsbepaling eerst zal gelden, 
zoodra er eenige verandering, vemieuwing of 
herstelling aan wordt gedaan, waardoor een 
geleidelijke aanpassing ·aan den door de wij
ziging van de keur nieuw geschapen toe
stand mogelijk wordt gemaakt; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Keurenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23i1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlaridsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeeri Bestuur beslo
ten: 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 7 Maart 
1939, 3e afdeeling, No. 1413/1994, aan het 
besluit van het bestuur van het waterschap 
.,de Molengoot" van 2 Dec. 1938, tot wijzi
ging en aanvulling van de keur van dat wa
terschap, alsnog goedkeuring te onthouden. 

(A. B.) 

4 ]uni 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 61 en 96.) 

Het Hof heeft geenszins miskend, dat 
in art. 61 Onteigeningswet onder .,het 
werk waartoe werd onteigend" niet an
ders kan worden verstaan dan het werk 
in zijn geheel. Het Hof heeft uitge
maakt, dat, al zou juist zijn het bij het 
bewijsaanbod gestelde, dit niet heeft 
medegebracht een mislukken van het 
plan van uitbreiding met betrekking tot 
het teruggevorderde perceel. Hiermede 
heeft het Hof de een feitelijk elem ent 
bevattende beslissing gegeven, dat, ook 
bij het slagen van het bewijs, het werk 
als geheel is tot stand gebracht: 

Voor het recht van terugvordering 
krachtens art. 61 j 0

• g6 Onteig.wet is t en 
deze noodig, dat uit andere dan de be
paaldelijk genoemde omstandigheden 
wordt aangetoond, dat het werk blijk
baar niet tot stand zal worden gebracht. 
Terecht heeft het Hof zich afgevraagd, 
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of bet perceel der eiscbers gebruikt is 
voor bet doel waarvoor - dus de reden, 
waarom - bet werd onteigend en te
recbt beeft bet Hof die vraag bevesti
gend beantwoord op grond van de feite
lijke vaststelling, dat betgeen werd uit
gevoerd, niet iets anders was dan bet
geen werd geprojecteerd. Het middel 
beeft aan de bepalingen van art. 61 j 0

• 

Q6 der 0nteig.wet eene te uitgebreide 
werking toegekend. 

's Hofs vaststelling, dat de aange
bracbte inderdaad vrij belangrijke wij
zigingen niet in strijd waren met het 
vastgestelde uitbreidingsplan, berust op 
een _iuisten grond en wordt bovendien 
tevergeefs bestreden, omdat die vast
stelling steunt op m eer dan een grond, 
terwij l slecbts een grond in cassatie 
wordt aangevallen. 

r. D. van Houten, boutbandelaar, en 4 an
deren , allen wonende te Groningen, eischers 
tot cassatie van een arrest van bet Gerechts
bof te Leeuwarden, den 17 Jan. 1940 (N. J. 
1941, No. 67) tusschen partijen gewezen, 
adv. Mr. 0. B. W. de Kat, 

tegen: 
-de Gemeente Groningen, verweerster, adv, 
Mr. F . M. Westerouen van Meeteren (ge
pleit door Mr. Blackstone) . 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest blijkt, dat de eischers 
tot cassatie bij inleidende dagvaarding van 
de verweerster hebben gevorderd gebeele, 
subsidiair gedeeltelijke teruggave van bet 
oorspronkelijk aan -hen of bunne recbtsvoor
gangers toebehoord hebbende perceel, waar
van bij vonnis van de Arr.-Rechtb. te Gro
ningen van 12 Maart 1915 in het belang der 
volkshuisvesting de onteigening werd uitge
sproken ten name der Gemeente Groningen, 
in verband met en ter uitvoering van het 
uitbreidingsplan dier Gemeente van 22 Sept . 
1906; 

dat eischers deze vorderingen hebben doen 
steunen op art. 61 in verband met art. 96 
der 0nteigeningswet, stellende, dat uit na
der omschreven omstandigbeden valt aan te 
toonen, dat het in voormelde artikelen be
doelde werk blijkbaar niet tot stand zal wor
den gebracht; 

dat de Arr.-Recbtb. te Groningen bij haar 
vonnis van 3 Jan. 1936 d e vorderingen van 
eischers heeft afgewezen en het Hof te 
Leeuwarden bij het bestreden arrest, voor 
zooveel noodig met aanvulling en verbete
ring van gronden, het vonnis der Rechtbank 
heeft bekracbtigd; 

dat het Hof omtrent de strekking van art. 
61 der 0nteigeningswet en in verband met 
zeker door eischers gedaan bewijsaanbod het 
volgende heeft overwogen: 

2. dat art. 61 aan den onteigende het 
recht geeft het afgestane terug te vorderen, 
wanneer de omstandigheden aantoonen, dat 
bet werk waartoe werd onteigend blijkbaar 
niet tot stand zal warden gebracht. Twee 

omstandigheden worden in bet artikei ver
meld n.l. als, behalve door overmacht : 

1 °. binnen een zekeren tijd geen aanvang 
is gemaakt met het werk; 2 °. de arbeid aan 
het werk gedurende een bepaalden termijn 
is gestaakt. 

Doen deze omstandigheden zich niet voor, 
dan vergunt art. 61 den onteigende uit ande
re omstandigbeden aan te toonen, dat het 
werk blijkbaar niet tot stand zal worden ge
bracht. D e omstandigbeden in de inleidende 
dagvaarding naar voren gebracht vallen fei
telijk onder laatst gemelde rubriek der ,,an
dere" omstandigheden. 

3. dat uit het voormelde volgt, dat uit de 
aangevoerde omstandigheden moet blijken, 
dat bepaaldelijk oak het teruggevorderde 
perceel niet is gebruikt en kennelijk niet ge
bruikt zal warden voor het werk waarvoor 
het, in <lit geval tezamen m e l: andere terrei
nen, werd onteigend. 

De ratio van het terugvorderingsrecht, ge
geven in de artt. 61 j O • 96 is toch naar 's Hofs 
oordeel, dat het afgestane perceel en naar 
omstandigheden zelfs een gedeelte daarvan 
teruggevorderd mag warden, indien blijkt dat 
een en ander voor het werk geen dienst zaf 
doen en mitsdien onnoodig onteigend is. 

W erd daarentegen het teruggevorderde daar
voor we! gebezigd dan moet de terugvorde
ring van de hand warden gewezen, oak al 
mocht zijn aan te toonen uit omstandigheden, 
dat perceelen, die voorheen aan andere ont
eigenden toebehoorden, wel onnoodig ont
eigend zijn. 

B ij eene onteigening als bier aan de orde 
is, van een uitges~rekt terrein van circa 60 
H .A., ter uitvoering van een stedelijk uit
breidingsplan, laat het zich toch gereedelijk 
denken, dat een gedeelte van het plan niet 
tot uitvoering komt. Maar <lit mag niet tot 
de conclusie leiden, dat dan oak het werk, 
voor zoover het tot uitvoering kwam, niet 
tot stand is gebracht of zal worden gebracbt, 
in den zin van art. 61, want het is duidelijk , 
dat er daar van onnoodige onteigening geen 
sprake kan zijn. 

4. dat appellanten <lit aanvankelijk zelf 
oak aldus hebben begrepen , daar de omstan
digheden, waarop zij zich bij inleidende dag-
vaarding beriepen, uitsluitend verband hou
den met het teruggevorderde perceel. 

Eerst bij pleidooi in prima beriepen zij er 
zich blijkens het beroepen vonnis op, dat een 
gedeelte der onteigende gronden, tot een op
pervlakte van ± 14 H .A., van andere ont
eigenden afkomstig, niet zijn aangewend tot 
uittroering van het plan van uitbreiding, 
waarvoor die gronden hadden moeten dienen. 
Hiermede zou aangetoond zijn of kunnen 
warden, dat ,,het werk" in den zin van art . 
61 0nteigeningswet niet tot stand zal wor
den gebracht, ook wat betreft het terugge
vorderde perceel. 

B ij de vierde grief der appellanten werd 
dienovereenkomstig betoogd, dat de Recht
bank ten onrechte bet desbetreffende bewijs
aanbod heeft gepasseerd en ten onrechte 
heeft overwogen, dat <lit bewijs den appel
lanten niet zou kunnen baten, omdat bet-
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geen zij hebben aangevoerd ten opzichte van 
het hier bedoelde terrein, dat gebezigd is 
voor het Academisch Ziekenhuis, ook al 
mocht dat juist zijn, niet heeft medegebracht 
eerie mislukking van het plan van uitbrei
ding met betrekking tot het teruggevorderde 
perceel. 

Uit het onder 3 overwogene blijkt, dat 
deze vierde grief ongegrond is. 

Het ter zake in appel herhaalde bewijs
aanbod, overeenkomende met het voormelde 
beweren der appellanten, nader geformuleerd 
op biz. 49 en 50 der conclusie van eisch in 
appel, sub 1° en hier als ingevoegd te be
schouwen, zal dan ook als niet ter zake die
nende worden gepasseerd. 

dat eischers voor het Hof hadden betoogd, 
dat ten onrechte zou zijn VerWorpen het 
standpunt der appellanten, dat de ohteige
nende partij - na de onteigening - aan het 
plan, dit is het uitgewerkte plan met uitvoe
rige kaarten en tnet grondteekeningen, ge
bonden blijft in dezen zin, dat zij aan de ont
eigende stukkert gtond, behoudens geringe 
afwijkingen ten aanzien van ieder stuk, niet 
een andere dan de aanvankelijke bestemming 
rfiag geven, omdat ten aanzien van iedet 
stuk de daaraan aanvankelijk gegeven be
stemming is aan te merken als het werk, 
waartoe werd onteigend, 

dat het Hof hieromtrent heeft overwogen: 
Gelijk appellanten ter inleidetide dagvaar

dirtg stelden vertoont het project, gerekend 
van West naar Oost, eerst eeh klein bouw
bl6k, dan eei'I straat (Prof. Rankesttaat), dan 
eeh gtoot bouwblok, dan een sttaat. vervol
gens eefi mel: het Darrlsterdiep verbonden 
water, met ten brug in het midden, 

Daama een zeer groot open terrein, sfechts 
aah den Noordkant bestemd voor de tip van 
eeh op het aangrenzend perceel ontworpen 
bouwblok. 

Uitgevoerd zijn in gelijke volgorde op meer 
gemeld perceel : een bouwblok en de Prof. 
Rankestraat, vrijwel overeenkomstig het 
project, een bouwblok van grooteren omvang 
als \roormeld, teh deele bebouwd met wonin
gert, tefi deele met het hoofdrioolgemaal. 
Eindelijk twee armen van een kanaal, samen
vloeiende op een teh Noorden aangrenzend 
perceel. Hiervan loopt een arm dood, de an• 
dete staat als Gorechtkanaal, na een nieuwe 
btug gepasseerd te hebben, in verbinding 
met het Datr\sterdiep. Het kanaal is dus niet 
uitgevoerd zooals enter plaatse waar het ge
projecteerd was, filaar vervangen door de ge
noemde kanaalarmen op een meer Oostelijk 
gelegen dee! van het perceel, waarop aan
vankelijk niets geptojecteerd was, behalve 
de tip van een niet tot stand gekomen bouw
blok. 

Afgezien vall het bij de Volgende grief te 
behandelen spedale katakter van het hoofd
gemaal en van het gegraven kanaal, blijkt 
uit het voottntlde, dat het afgestane pefceel 
we! degelijk gebruikt is voor het doe!, waat
voot het wetd ohteigend, daar hetgeen werd 
Uitgevoerd van aard niet iets ahders is dan 
hetgeen werd geptojecteerd. 

In dezen zin kan dan ook niet gezegd wor-

den, dat aan het perceel een andere bestem
ming is gegeven of dat het werk waarvoor 
onteigertd werd op het perceel niet tot stand 
zou zijn gebracht. Uitvoering van een werk 
in gewijzigden vorm is ook heel iets anders 
dan het niet tot stand brengen daarvan. De 
aangebtachte, inderdaad vrij belangrijke wij
zigingen, waren ook daarom niet in strijd. 
tnet het vastgestelde uitbreidingsplan, om
dat een dergelijk voor de in zeer ruimen zin 
op te vatten naaste toekomst ontworpen plan, 
van nature voor zelfs aanmerkelijke wijzigin
gen vatbaar is ert dan ook reeds volgens art. 
28 (oud) der Wonirtg\vet ten minste elnmaal 
in de tiefi jaren rrtoest worden herzien. Wei 
is waar waren volgens gemeld artikel de· 
plannen der gemeente tot detgelijke herzie
ning onderworpen a.an de goedkeuring van 
Gedeputeetde Staten, behoudens beroep op• 
de Kroon, doch de appellanten kunnen in 
geen geval aan de artt. 61 j 0

• 96 Onteige
ningsWet het recht ontleenen om op te komen• 
tegen beweerdelijk eigenrnachtigL, gemeen
telijke afwijkingen van het oorspronkelijk
Vastgestelde ultbteidifigsplan. Het boven
!ltaande brengt rrtede, dat de tweede grief is
ongegrond. 

dat eischers nog hebben bestreden de over
weging der Rechtbank, waarbij is aangeno
men, dat noch het stichten van het gebouw 
VOor het: hoofdrioolgemattl op perceel A. no. 
2006, dat terug wordt gevorderd, noch het 
graven daarin van een dee! van wat thans 
het Gorechtkanaal is, de terugvorderingen 
toewijsbaar kuhnert makert, omdat noch dit 
gebouw noch het kanaal afbreuk hebben ge
daan aan het aanvankelijk plan als middel 
tot het voorzien in de behoeften Van volks
huisvesting, 

dat het Hof hier6mttent heeft overwogen: 
Wat het rloolgemaal en het kanaal betreft 

deelt het Hof het bestreden gevoelen der 
Rechtbank. In het onderhavige uitbreidings
plan passen dergelijke werken van algemee
nen aard. Een behoorlijke rioleering is wel 
een eerste belang bij een uitbreiding van een 
bebouwde kom en waar dit een rioolgemaal 
in een gebouw ondergebracht, veteischte, 
kan dat gebouw niet beschouwd worden als 
iets dat niet past in het kader van het be
wuste uitbteidingsplan ten bate der volks
huisvesting, 

Ook het Gorechtk .... aal, met doodloopende 
arm, die wellicht als lighaven bruikbaar is, 
is naar 's Hofs oordeel niet misplaatst op het 
terrein der onderhavige stadsuitbreiding, 

· waarin reeds, volgens art. 28 (oud) voormeld, 
grachten konden worden ontworpen. Een be
grip, dat ruitn is op te vatten, daar van ouds 
irt stedeh wel grachten worden aangetroffen, 
die t en deele als scheepsvaartkanalen dienst 
deden, zelis voor doorgaand vervoer. 

Bovendien had het geprojecteerde, maar 
niet uitgevoerde kanaal, gelijk appellanten 
zelf meermalen aanvOerden, geen ander ka
rakter dan het uitgevoerde kanaal. 

Het moge waar zijh dat dit kanaal en het 
rioolgemaal werken zijn van openbaar nut, 
maar wanneer appellanten meenen, dat daar
voor slechts onteigend zou kunnen warden 
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met behulp van een nutswet, dan zien zij oak 
voorbij , dat er geen principieel verschil be
staat tusschen de gewone onteigening en die 
voor een uitbreidingsplan, omdat het oak 
daar gaat am een werk van algemeen nut, 
dat hier zo0 evident is, dat de wetgever het 
niet noodig achtte, dat zulks nag eerst bij 

een wet werd geconstateerd. 
0. dat tegen 's Hofs arrest als middel van 

cassatie is voorgesteld : 
S. door v. of n.-t. van de artt. 158 en 168 

Grondwet.. 2, 20 R . 0., 48, 59, 199, 200, 347, 
353 Rv., 1902, 1903, 1932, 1959 B. W., 1-67, 
77-96 en 140 Onteig.wet, voorts 34 (oor
spronkelijk 26) en 36-37 (oorspronkelijk 
28) der Woningwet 1901: 

1°. omdat het Hof, 
voorop stellende, dat art. 61 den onteigen

de het recht geeft het afgestane terug te vor
deren, wanneer de omstandigheden aantoo
nen, dat het werk waartoe werd onteigend, 
blijkbaar niet tot stand zal warden gebracht; 
dat twee omstandigheden in het artikel war
den vermeld en dat, als deze omstandigheden 
zich niet voordoen, art. 61 den onteigende 
vergunt uit andere omstandigheden aan te 
toonen, dat het werk blijkbaar niet tot stand 
zal warden gebracht; alsook dat de omstan
digheden, in de inleidende dagvaarding naar 
voren gebracht, feitelijk vallen onder laatst
gemelde rubriek der ,,andere" omstandig
heden, 

daaruit afleidt, dat uit de aangevoerde 
omstandigheden moet blijken, dat bepaalde
lijk oak het teruggevorderde perceel (of naar 
omstandigheden een gedeelte daarvan) niet 
is gebruikt en kennelijk niet gebruikt zal 
warden voor het werk waarvoor het, in het 
onderhavige geval tezamen met andere ter
reinen, werd onteigend, zoodat blijkt dat het 
teruggevorderde perceel (c.q. een gedeelte 
ervan) voor het werk geen dienst zal doen 
en mitsdien onnoodig is onteigend, m. a. w. 
het plan van uitbreiding met betrekking tot 
bet teruggevorderde perceel is mislukt, 

en op <lien grand, als niet ter zake die
ncnde heeft gepasseerd het in primo gedane 
aanbod am te bewijzen, dat een gedeelte der 
onteigende gronden, tot een oppervlakte van 
± 14 H .A., van andere onteigenden afkom
stig, niet is aangewend tot uitvoering van 
het plan van uitbreiding, waarvoor die gron
den hadden moeten dienen, en het vonnis 
der Rechtbank heeft bekrachtigd, 

zulks ten onrechte, omdat onder ,,het 
werk waartoe werd onteigend" in art. 6i: der 
Onteigeningswet, waarnaar art. 96 dier wet 
verwijst, niet anders kan warden verstaan 
dan het werk in zijn geheel, zoodat voor de 
vraag, of het bij art. 61 der Onteigeningswet 
bedoelde geval, dat ,,het werk blijkbaar niet 
tot stand zal warden gebracht" zich voordoet, 
geenszins ,,niet ter zake dienende" kan zijn 
het bewijs, dat ± 14 H.A. van andere ant-· 
eigenden afkomstig (<loch bij de onteigening 
bestemd voor hetzelfde werk als waartoe het 
terrein van eischeres tegelijkertijd onteigend 
werd), niet zijn aangewend tot uitvoering 
van het plan van uitbreiding, en dus eischers 
tot bedoeld bewijs hadden behooren te war
den toegelaten; 

Ile. omdat het Hof, feitelijk vaststellen
de, dat zijn uitgevoerd o. m. een bouwblok 
van grooteren omvang dan door het project 
aangegeven, ten deele bebouwd met wonin
gen, ten deele met het hoofdrioolgemaal; dat 
het kanaal is vervangen door twee kanaal
armcn, op een meer oostelijk gelegen dee] 
van het perceel, waarop aanvankelijk niets 
geprojectecrd was behalve de tip van een 
niet tot stand gekomen bouwblok, alsook 
dat in het werk, waarvoor onteigend was, in
derdaad vrij belangrijke wijzigingen zijn aan
gebracht, 

heeft overwogen en beslist 
1e. dat het afgestane perceel wel degelijk 

gebruikt is voor het doe!, waarvoor het werd 
onteigend, daar hetgeen werd uitgevoerd, 
van aard niet iets anders is dan hetgeen werd 
geprojecteerd en in <lien zin dan oak niet 
gezegd kan warden, dat aan het perceel een 
andere bestemming is gegeven of dat het 
werk waarvoor onteigend werd, op het per
ceel niet tot stand zou zijn gebracht; 

2e. dat uitvoering van een werk ,,in ge
wijzigden vorm" oak iets anders is dan het 
niet tot stand hrengen daarvan; waarna het 
Hof het vonnis der Rechtbank heeft be
krachtigd; 

zulks ten onrechte, 
1e. omdat het Hof, blijkens de woorden 

,,in <lien zin", zijn beslissing, dat niet ge
zegd kan warden ,,dat het werk, waarvoor 
onteigend werd, op het perceel niet tot stand 
zou zijn gebracht", aldus verstaat, dat het 
afgestane perceel gebruikt is voor het doel, 
waarvoor het werd onteigend, daar hetgeen 
werd uitgevoerd, van aard niet iets anders 
is dan hetgeen werd geprojecteerd, 

zulks terwijl 
a. art. 61 der Onteigeningswet van zoo

danig doel niet rept en voor het terugvorde
ringsrecht daarentegen als voorwaarde stelt, 
dat het werk - d. i. het werk als geheel -
waartoe werd onteigend, blijkbaar niet tot 
stand zal warden gebracht; 

b. voor de afwering van het terugvorde
ringsrecht niet voldoende is dat iets wordt 
tot stand gebracht, dat - ten gevolge van 
vrij belangrijke wijzigingen - nag slechts 
van gelijken aard is als het werk waarvoor 
onteigend was, <loch daarvoor noodig is dat 
dat werk zelf - het werk dus, waartoe werd 
onteigend en hetwelk bli.ikt uit het uitbrei
dingsplan gelijk dit luidde ten dage der ont
eigening - wordt tot stand gebracht, waar
aan niets kan afdoen hetgeen art. 28 oud en 
art. 36 nieuw der Woningwet 1901 - geheel 
buiten verband met het den onteigende toe
gekende terugvorderingsrecht - bepalen 
omtrent herziening van een uitbreidingsplan 
ten minste eenmaal in de tien ja~en; 

c. de in bedoelde beslissing voorkomende 
beperking, gelegen in de woorden ,,op het 
perceel", geen steun vindt in de wet, 

2e. omdat, ingeval het, zooals i. c. gaat 
am onteigening ter uitvoering van een uit
breidingsplan, bij uitvoering van elk ander 
werk dan het oorspronkelijke gezegd kan 
warden dat het oorspronkelijke werk ,,in ge
wijzigden vorm" wordt uitgevoerd, zoodat 
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naar 's Hofs opvatting alleen dan wanneer 
geheel geen werk op het onteigende terrein 
zou worden ui tgevoerd, art. 96 j O • art. 61 
0nteig.wet toepassing zou kunnen vinden, 
wat met de duidelijke woorden en de strek
king van art. 61, waarnaar art. 96 verwijst, 
niet in overeenstemming is. 

Ille. omdat het Hof, na feitelijk te heb
ben geconstateerd, dat het project, gerekend 
van West naar 0ost, vertoont ,,eerst een 
klein bouwblok, dan een straat (Prof. Ranke
straat), dan een groot bouwblok, dan een 
straat, vervolgens een met het Damsterdiep 
verbonden water, met een brug in het mid
den"; daarna een zeer groot open terrein, 
slechts aan den Noordkant bestemd voor de 
tip van een op het aangrenzend perceel ont
worpen bouwblok - waaruit blijkt dat be
doeld project geen rioolgemaal bevatte -
en vervolgens te hebben opgesomd welke 
werken inderdaad zijn uitgevoerd, waaronder 
,,een bouwblok van grooteren omvang als 
voormeld, ten deele bebouwd met woningen, 
ten deele bebouwd met het hoofdrioolge
maal" 

omt~ent dat gemaal overweegt en beslist, 
dat een dergelijk werk van algemeenen aard 
in het onderhavige uitbreidingsplan past, 
voorts dat een behoorlijke rioleering we! een 
eerste belang is bij de uitbreiding van een 
bebouwde kom en, waar dit een rioolgemaal, 
in een gebouw ondergebracht, vereischte, 
dat gebouw niet beschouwd kan worden als 
iets dat niet past in het kader van het be
wuste uitbreidingsplan ten bate der volks
huisvesting, alsook dat, hoewel bedoeld 
rioolgemaal is een werk van openbaar nut, 
daarvoor onteigend kan worden zonder voor
afgaande nutswet, zulks omdat er geen prin
cipieel verschil bestaat tusschen de gewone 
onteigening en die voor een uitbreidingsplan 
en het ook bij laatstgenoemde onteigening 
gaat om een werk van algemeen nut, het
welk z66 evident is, dat de wetgever het niet 
noodig achtte, dat dit nog eerst bij een wet 
werd geconstateerd; waama het Hof het 
vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd; 

• zulks ten onrechte, omdat het naar die 
opvatting van het Hof een gemeente zou 
vrijstaan om bij de uitvoering van een uit
breidingsplan, voor welke uitvoering grond 
is onteigend, niet in dat plan voorkomende 
werken van algemeen nut tot stand te bren
gen, mits deze ,,een eerste belang" zijn bij 
de uitbreiding van de bebouwde kom, wat 
met werken van algemeen nut uiteraard bijna 
steeds het geval is, 

bij welke opvatting het principieele ver
schil, dat de onteigeningswet maakt tusschen 
onteigening na verklaring - bij een wet -
van het algemeene nut van het tot stand te 
brengen werk (Titel I) en de ,,onteigening 
in het belang der volkshuisvesting" (Titel 
IV), waarvoor een voo rafgaande verklaring 
bij een wet, dat het algemeen nut de onteige
ning vordert, niet vereischt is, geheel of vrij
wel geheel zou worden weggevaagd, 

terwijl b ij die opvat tingbovendien uithetoog 
wordt verloren dat art. 77 1e al. en sub 4 ° de 
onteigening ,,in ,het belang der volkshuis-
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vesting" alleen toelaat ter verkrijging van de 
beschikking over eigendommen, begrepen in 
een goedgekeurd plan van uitbreiding, ten
einde uitvoering te kunnen geven aan zooda
nig plan, welke doelstelling, wil zij niet elke 
beteekenis missen, noodzakelijk medebrengt, 
dat op gronden, met dat doe! door de ontei
gening verkregen, niet mag worden gesticht 
een werk van algemeen nut, dat in het uit
breidingsplan niet voorkomt en waarvoor, 
in dat plan, geen grond is bestemd. 

0. omtrent het eerste onderdeel van het 
middel: 

dat het Hof, bij de behandeling van de 
grief der eischers omtrent het ten onrechte 
passeeren van hun bewijsaanbod, geenszins 
heeft m iskend, dat in art. 61 der onteige
ningswet, waarnaar art. 96 verwijst, ender 
,,het werk, waartoe werd onteigend" niet 
anders kan worden verstaan, dan het werk 
in zijn geheel; 

dat toch volgens het Hof uit de aange
voerde omstandigheden moet blijken, dat be
paaldelijk ook het teruggevorderde perceel 
niet is gebruikt en kennelijk niet gebruikt 
zal worden voor het werk, waarvoor het, in 
dit geval tezamen met andere terreinen, werd 
onteigend; dat de gedachte aan het werk in 
zijn geheel eveneens ten grondslag ligt aan 
's Hofs overweging, dat, gelijk bier, bij ont
eigening van een uitgestrekt terrein ter uit
voering van een stedelijk uitbreidingsplan 
een gedeelte van het plan niet tot uitvoering 
komt, men niet mag concludeeren, dat ook 
het werk, voorzoover het tot uitvoering 
kwam, niet tot stand is of zal worder. ge
bracht in den zin van art. 61; 

dat uit het feit, dat art. 61 het werk in 
zijn geheel beoogt, geenszins behoeft te vol
gen, gelijk het middel wil, dat het bewijs
aanbod ter zake dienende was; 

dat toch · het Hof heeft uitgemaakt, dat, 
al zou juist zijn, dat het in het bewijsaanbod 
genoemde, van anderen afkomstige gedeelte 
van het onteigende gebezigd is voor het Aca
demisch Ziekenhuis, dit niet heeft meege
bracht een mislukken van het plan van uit
breiding met betrekking tot het teruggevor
derde perceel; dat het Hof hiermede de, een 
feitelijk element bevattende beslissing heeft 
genomen, dat ook bij slagen van het aange
boden bewijs het werk als geheel in den zin 
van art. 61, waarnaar art. 96 very.rijst, is tot 
stand gebracht; 

dat dus het eerste onderdeel van het mid
del niet tot cassatie kan leiden; 

0. omtrent het tweede onderdeel: 
dat krachtens art. 61, waamaar art. 96 ver

wijst, voor zooveel hier van belang, voor het 
recht van terugvordering van het onteigende 
noodig is, dat uit anderc dan de bepaaldelijk 
genoemde omstandigheden wordt aange
toond, dat het werk blijkbaar niet tot stand 
zal worden gebracht; dat de Regeering bij 
de tot standkoming van het artikel in de 
Memorie van Antwoord betoogt: zoolang het 
doe! niet bestaat om het werk te laten varen, 
ontbreekt de grondslag, waarop het artikel 
steunt. Want ook - beet het verder - voor 
de beide in het arti)•el genoemde gevallen 

12 
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bestaat geen andere grond, dan dat de wetge
ver het er, na zoodanig tijdsverloop, voor 
houdt dat de ondememing wordt opgegeven. 
De reden der onteigening is daarmede ver
vallen; 

dat het Hof zich terecht heeft afgevraag<l, 
of het perceel der eischers gebruikt is voor 
het doel, waarvoor - dus de reden, waarom 
- het werd onteigend, en die vraag terecht 
bevestigend heeft beantwoord op grond van 
de feitelijke vaststelling, dat hetgeen werd 
u11:gevoerd van aard niet iets anders is dan 
hetgeen werd geprojecteerd; 

dat het Hof, door verder te verstaan, dat 
in dezen zin dan ook niet gezegd kan worden, 
dat aan het perceel eene andere bestemming 
is gegeven of dat het werk, waarvoor ont
eigend werd, op het perceel niet tot stand 
zou zijn gebracht, iijnde uitvoering van een 
werk in gewijzigden vorm iets geheel anders 
dan het niet tot stand brengen daarvan, de 
genoemde wetsbepalingen niet heeft ge
schonden, terwijl het middel aan deze eene 
te uitgebreide Werking toekent; 

dat 's Hofs vaststelling, dat de aange
brachte inderdaad vrij belangrijke wijzigin
gen niet -in strijd waren met het vastgestelde 
uitbreidingsplan op eenen juisten grond be
rust en bovendien tevergeefs bestreden 
wordt, omdat het Hof blijkens de woorden 
,,ook daarom" die vaststelling doet steunen 
op meer dan eenen grond, terwijl slechts een 
grond in cassatie wordt aangetast; 

dat bijgevolg de grieven, in het tweede 
onderdeel van het middel vervat onder 1 ° 
a en b onaannemelijk zijn: 

dat de grief onder 1 ° c weerlegging vindt 
in hetgeen nop~ns het eerste onderdeel van 
het middel is overwogen en de grief onder 
2° feitelijken grondslag mist, daar niet blijkt, 
dat naar 's Hofs opvatting alleen wanneer 
geheel geen werk op het onteigende terrein 
zou worden uitgevoerd, art. 96 in verband 
met art. 61 wel toepassing zoude kunnen vin
den · 

o'. omtrent het derde onderdeel van het 
middel: 

dat de daarin vervatte grieven verband 
houden met de stichting op het onteigende 
van het werk van openbaar nut het riool
gemaal en deze grieven berusten op de be
wering, dat het project, het uitbreidingsplan 
betreffendo, geen rioolgemaal bevatte; 

dat echter omtrent bet niet-aanwezig zijn 
van een rioolgemaal in het project niets in 
het bestrede n arrest is vastgesteld, zoodat 
dit onderdeel van het middel feitelijken 
grondslag mist; 

0 . dat mitsdien het middel niet tot cas-
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Het terrein, waarover in deze zaak de 

strijd loopt is den Hoogen Raad niet onbe
kend, want ook de onteigeningsprocedure 
zelve gaf aanleiding tot een beslissing van 
Uw College (n Nov. 1914, W. 9695; N. J. 
1914, 833). 

Feitelijk staat vast, naar uit 's Hofs arrest 
volgt, dat na de onteigening in het oorspron
kelijke uitbreidingsplan belangrijke wijzigin
gen zijn aangebracht, en dientengevolge ook 
op het eertijds aan eischers toebehoorende 
terrein, anders gebouwd is dan het plan aan
gaf, waardoor dan de vraag is gerezen, of die 
wijzigingen van <lien aard zijn, dat dienten
gevolge art. 61 der Wet toepassing kan of 
juister moet vinden, nu eischers zich daarop 
beroepen. 

Alvorens nu het middel :n zijn onderdee
len te bespreken, meen ik een meer alge
meene opmerking te moeten doen vooraf
gaan, betreffende de beteekenis van art. 61 
der Onteigeningswet, zooals deze door Thor
becke is uiteengezet. 

Hij zegt in zijn ,,Stelsel en Toepassing der 
Wet" onder 2 °: ,,In d'it artikel wordt het 
regt van terugvorderen gegeven aan den ont
eigende, wanneer het werk niet tot stand 
komt ; in art. 76 wor<lt hem ditzelfde regt 
gegeven t en aanzien der goederen, welke voor 
het beoogde doel niet !anger noodig zijn. Het 
goed kan in deze gevallen teruggevorderd 
worden, omdat dan blijkt dat de onteigening · 
niet noodzakelijk was. Dit is de eenige be
teekenis van het voorschrift. Er volgt alleen 
uit dat de onteigening zonder het werk reg
tens niet bestaan kan; er volgt niet uit dat, 
wanneer de onteigening regtens bestaat, de 
onteigening t en opzigte der schadeloosstel
ling niet zonder ht:t werk kan worden ge
dacht. Evenmin volgt er nit dat de onteigen
de regt heeft op de uitvoering van het werk, 
overeenkomstig de ontwerpen in de ter visie 
gelegde plans. Dat de onteigende meerdere 
schadeloosstelling vorderen, of de uitvoering 
der werken vervat in de plans eischen kan, 
wanneer de onteigenende partij van die plan
nen afwijkt, staat niet in het artikel. En het 
zou er toch in :noeten staan om bovengemel
de opvatting te regtvaardigen. Er staat dat 
de grond teruggevorderd worden kan, als het 
werk niet tot stand komt. Afwijking der 
plannen is een geheel ander geval dan dat, 
waarin het werk niet tot stand komt. D aar
op kan dus art. 61 niet van toepassing zijn." 

Bij de toelichting op art. 41 (onder § 3. 
III, 2c) houdt Thorbecke een betoog van 
dezelfde strekking. 

Jonckers Nieboer, art. 61 der Wet hespre
kend (blz. 212 vlg.), zegt n. a. v. de woorden 
dezer bepaling, dat de onteigende het afge
stane kan terugvorderen, ,,indien uit andere 
omstandigheden is aan te toonen, dat het 
werk blijkbaar niet tot stand zal worden ge
brac"ht"; dat dit geval in de wet werd opge
nomen in verband met een opmerking in het 
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer ge
maakt. De geschiedenis van deze invoeging 
leert, naar mijn opvatting, dat zij alleen ten 
doe! heeft schijnhandelingen te voorkomen, 
waarbij de onteigende moet aantoonen, dat 
het den onteigenende geen emst is met zijn 
plannen. 

Voor de beteekenis van art. 61 is voorts 
nog van belang de opvatting van Jonckers 
Nieboer: ,,H et werk moet als geheel worden 
beschouwd, ·het terugvorderingsrecht van 
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art. 61 kan dus niet worden uitgeoefend, 
wanneer de ondememer bij de uitvoering van 
de ondememing een gedeelte der onteigende 
pe,ceelen onbenut Jaat" . 

De bijzondere regeling welke art. 96 der 
wet geeft bij onteigening in het belang der 
volkshuisvesting, n.J. de bevoegdheid voor 
den onteigende te kiezen tusschen terugvor
dering en een vordering tot uitkeering van 
een schadeloosstelling, is in deze zaak we! 
niet meer van belang voor de cassatiepr-0ce
dure, maar toch verdient het m. i. om tot een 
juiste opvatting der strekking van art. 61 te 
komen, de aandacht, dat de Regeering deze 
afwijking in art. 96 verdedigde door te zeg
gen: .,Er behoort voor den ondememer een 
prikkel te zijn om zich, alvorens particuliere 
belangen te treffen, bij voorbaat te verzeke
ren, dat het te ondememen werk zal slagen. 

Loopt hij de kans, dat hij mogelijk een 
nadere vergoeding zal hebben te betalen, als 
hij van het werk afziet, dan zal hij, alvorens 
het eigendomsrecht aan te tasten, zich nog 
wel eens bedenken." 

Wat de rechtspraak aangaat merk ik nog 
op dat de Hooge Raad, naar mijn oordeel, 
zonder zulks m et zooveel woorden te zeggen, 
bij arrest van 12 Februari 1877 (W. 4081) 
toch reeds beslist ·heeft, dat art. 61 niet ana
Jogisch van toepassing is in dien zin, dat de 
onteigende recht heeft op de uitvoering van 
het werk volgens de ontwerpen der plannen. 

Het eerste onderdeel van het middel werpt 
de stelling op, dat onder het werk waartoe 
werd onteigend moet verstaan worden het 
werk in zijn geheel. E ens aannemend dat dit 
juist is, hadden dan eischers moeten worden 
toegelaten tot het bewijs van het feit, dat 
ongeveer 14 H.A. van het geheele destijds 
onteigende complex, dat aan verschillende 
eigenaren toebehoorde, niet is gebruikt voor 
hetzelfde werk als waartoe de grond van 
eischers onteigend is. 

Die stelling komt dus hierop neer, dat een 
onteigende, wiens grond wel is gebruikt voor 
het gestelde doel, aan art. 61 het recht tot 
terugvorderen zou kunnen ontleenen, wan
neer achteraf bleek, dat aangrenzende hem 
niet toebehoorende terreinen, tegelijkertijd 
voor hetzelfde doel onteigend, niet worden 
gebruikt volgens de bestaande plannen, of 
scherper gezegd ,.voor het werk". 

Uit de in den annvang besproken geschie
denis en strekking van art. 61 der Wet, valt 
m . i . alleen af te leiden , dat men voor de toe
passing deze bepaling moet nagaan of het 
werk als geheel is ten uitvoer gelegd, terwijl 
het er dan niet toe doet of het geheele werk 
tot stand lcwam. 

Het Hof t e Leeuwarden nu zegt in het be
streden arrest in rechtsoverweging 3, laatste 
zinsnede : ,.Bij eene onteigening als hier aan 
de orde is , van een uitgestrekt terrein var. 
circa 60 H.A., ter uitvoering van een stede
lijk uitbreidingsplan, laat zich toch gereede
lijk denken, dat een gedeelte van het plan 
niet tot uitvoering lcomt. Maar dit mag niet 
tot de conclusie leiden, dat dan ook het werk, 
voor zoover het tot uitvoering kwam, niet 
tot -stand is gebracht of zal worden gebracht, 

in den zin van art. 61, want het is duidelijk, 
dat er daar van onnoodige onteigening geen 
sprake kan zijn.", 

en in rechtsoverweging 4, waar het Hof 
ovemeemt de overweging der Rechtbank: 
,.dat dit bewijs den appellanten niet zou kun
nen baten, omdat hetgeen zij hebben aange
voerd ten opzichte van het hier bedoelde ter
rein, dat gebezigd is voor het Academisch 
Ziekenhuis, ook al mocht dat juist zijn, niet 
heeft medegebracht eene mislukking van het 
plan van uitbreiding met betrekki~g tot het 
teruggevorderde perceel." 

Het Hof heeft hiermede feitelijk beslist, 
dat het werk, waarover deze procedure loopt, 
niet ondeelbaar geacht kan worden, waaruit 
naar mijn oordeel volgt, dat dit onderdeel 
van het middel niet tot cassatie kan leiden. 

Bij deze slotsom kan dus de vraag welke 
beteekenis het zou kunnen hebben, dat de 
deze zaak inleidende dagvaarding alleen 
spreekt over het aan eischers toebehoorende 
perceel, en slechts omstandigheden vermeldt 
van ·belang met betrekking tot dat terrein, 
m. i. gevoeglijk onbeantwoord blijven. 

Het tweede onderdeel behandelt de vraag 
in hoeverre er afwijking mag bestaan tus
schen het werk waartoe onteigend werd, en 
het werk dat ten slotte op het onteigende 
terrein is tot stand gebracht, om toepassing 
van artikel 6I toe te laten of uit te sluiten. 

Feitelijk staat vast, dat de uitvoering van 
het werk plaats had met belangrijke wijzi
gingen, doch, naar mijn meening geeft het 
Hof daaromtrent een eveneens feitelijke be
slissing in de 7de rechtsoverweging, ,.dat het 
perceel van eischers wel degelijk gebruikt is 
voor het doe! , waarvoor het werd onteigend." 
Het komt hiertoe na uitvoerige en nauwge
zette vergelijking van het plan en het uitge
voerde werk in dezelfde overweging. 

Het tweede onderdeel noemt tegen deze 
overwegingen van het Hof twee bezwaren, 
en voert daarbij voor het eerste bezwaar drie 
gronden aan. 

De eerste ,grond, aangeduid in het middel 
onder a acht ik onjuist, omdat lezing van 
's Hofs overweging mij overtuigt, dat het Hof 
met de woorden .,het doe! waarvoor werd 
onteigend", niets anders kan bedoelen dan 
het werk waarvoor werd onteigend. 

De tweede grond (sub b) bevat naar mijn 
gevoelen zelf reeds een argument tegen de 
daarin geopperde stelling. Voor de al of niet 
toepasselijke verklaring van art. 61 der Wo
ningwet zal, gegeven de regelingen vervat in 
artt. 36 en vlg. der Woningwet 1901, m. i . 
we! degelijk rekening moeten worden gehou
den met de ruimte welke de Woningwet geeft 
tot wijziging der uitbreidingsplannen. 

Art. 61 der Onteigeningswet dwingt niet 
dat aan het oorspronkelijk uitbreidingsplan 
wordt vastgehouden op zoo strenge wijze als 
eischers dit zouden wenschen in een geval 
als dit. 

De derde grond ziet op een woordenkeus 
van het Hof, welke het ontleende aan de in
leidende dagvaarding van eischers, die daar
bij alleen over hun terrein spreken, wat voor 
het Hof aanleiding werd en terecht, na te 
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gaan of het werk waarvoor onteigend is, ten 
opzichte van dat perceel tot stand is geko
men. Ik acht dien grond van het bezwaar dus 
onjuist, en volsta met te verwijzen naar het
geen ik bij onderdeel I van het middel heb 
opgemerkt, voorzoover <lit bezwaar de strek
king heeft hier weder de vraag aan de orde 
te stelle.n wat art. 61 der Wet verstaat onder 
,,het werk". 

Het tweede bezwaar, hetwelk het tweede 
onderdeel van het middel tegen 's Hofs ar
rest voordraagt, verwijt naar mijn opvatting 
het Hof een uitlegging aan art. 61 te geven, 
welke het in geenen deele heeft gehuldigd. 
Het leidt uit 's Hofs beslissing af, dat dit 
van meening zou zijn art. 6r alleen te kunnen 
toepassen, wanneer op het onteigende in het 
geheel niet gebouwd werd. 

Uit de vergelijkingen in 's Hofs arrest tus
schen het plan waarvoor onteigend is en het 
werk dat ten slotte tot stand werd gebracht, 
bli_jkt het tegendeel reeds. Had het Hof de 
opvatting omtrent art. 61, welke eischers bij 
dit bezwaar voordragen, dan zou een groot 
gedeelte van 's Hofs overwegingen volkomen 
overbodig zijn. 

Het derde onderdeel van het middel be
schouw ik als een uitwerking van het tweede 
onderdeel n. a . van het vaststaande feit, dat 
op eischers terrein niet gebouwd is, wat vol
gens het oorspronkelijk plan op <lien grond 
zou verrijzen, <loch een hoofdrioolgemaal. In 
dit laatste punt ligt dan ook, zooals ik de 
zaak bezie, de bijzondere omstandigheid, wel
ke in hooge mate, en wellicht begrijpelijk de 
ergemis van eischers heeft opgewekt. Terwijl 
zij van den aanvang af reeds ongaame naast 
het hun overblijvend terrein de straten en 
waterwegen zagen ontstaan, zooals die in het 
oorspronkelijk plan ontworpen waren, hebben 
zij thans op hun vroeger eigendom een riool
gemaal zien verrijzen, met alle onaangenaam
heden van <lien, welke de geachte pleiter voor 
eischers schetste. 

Hoezeer ik mij de bezwaren tegen deze uit
voering kan begrijpen, zoo meen ik toch, dat 
ook dit onderdeel van het middel niet tot 
cassatie kan leiden, daar het m. i. feitelijken 
grondslag mist. Uit 's Hofs arrest toch blijkt 
niet, dat het oorspronkelijk plan, waarvoor 
onteigend is, geen rioolgemaal bevatte, en 
ook niet waar volgens dat plan een rioolge
maal zou komen te staan. 

Het Hof spreekt wat het plan betreft al
leen over een groot bouwblok en heeft daar
bij het oog op alle terreinen - niet alleen op 
het perceel van eischers - welke onteigend 
werden, zonder nader aan te geven, waaruit 
dit bouwblok nu nauwkeurig zou bestaan. 
Eerst wanneer het de uitvoering van het plan 
behandelt, zet .het bijzonderheden uiteen. 
W aarom het Hof zoo handelde is niet vast 
1:e stellen, doch het vindt waarschijnlijk zijn 
-grond hierin, dat ten tijde der onteigening 
bet Kon. Bes!. van 28 Juli 1902, Stbl. 160 
;gold, dat in art. 14 slechts weinig eischen 
stelde voor de omschrijving van het uitbrei
,dingsplan, zoodat uit het oorspronkelijk plan 
,den Hove geen bijzonderheden konden blij
:ken. Sinds het Woningbesluit (K. B. II Jan. 

1932, Stbl. 7) § 4, artt. II, 12 is dit anders 
en moet de wijze van bebouwing nader war
den aangeduid in de plannen. 

De door dit onderdeel opgeworpen vraag 
of het mogelijk is op een perceel, onteigend 
ter uitvoering van een uitbreidingsplan, in 
afwijking van de bestemming volgens dat 
plan, een werk van openbaar nut te stichten, 
zal dus m. i. niet aan de orde kunnen komen . 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van eischers in 
de kosten dezer procedure. 

(N.J.) 

6 ]uni z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet art. 30.) 

Terecht heeft het Hof aangenomen, 
dat in den zin van art. 30, tweede lid, 
Octrooiwet rechtmatig in het verkeer is 
gebracht al wat in het verkeer is ge
bracht, zonder dat daarbij inbreuk is ge
maakt op de in het eerste lid vastgestel
de rechten van den octrooihouder, on
verschillig, of het goed v66r of na open
baarmaking van de octrooiaanvrage in 
het verkeer is gebracht. 

Is er niettemin onoirbaar gebruik van 
de uitvinding aanwezig, dan komt te 
dier zake den octrooihouder geen ver
dere bescherming toe dan het gemeene 
recht hem in art. 1401 B. W. biedt. 

De N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 
gevestigd te Eindhoven, eischeres tot cassa
tie van het op 5 Nov. 1940 door het Ge
rechtshof te Amhem (1941, No. 296) tus
schen partijen gewezen arrest, advocaat Mr. 
A. van Os, gepleit door Mr. L . G. van Praag, 

tegen: 
de Commanditaire Vennootschap ,.Gaco" 
Automateriaal, gevestigd te Enschede, ver
weerster in cassatie, adv. Mr. J. R. H. van 
Schaik. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestrede,;1 arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat Philips houder is van het Nederlandsch 

octrooi no. 40432, dat den 17den Maart 1937 
is verleend op een aanvraag, die op 16 Nov. 
1936 openbaar gemaakt is; 

dat Gaco op of omstreeks 21 Dec. 1937 
te Enschede in of voor haar bedrijf gloei
lampen van het merk Radior heeft verkocht 
en afgeleverd en hiertoe in voorraad heeft 
gehad, welke voorzien waren van de con
structie, waarvoor evenvermeld octrooi is 
verleend; 

dat Philips bij inleidende dagvaarding voor 
de Arr.-Rechtb. te Almelo heeft gesteld, dat 
Gaco daardoor inbreuk op het octrooi heeft 
gemaakt en gevorderd heeft verklaring, dat 
haar voormelde handelingen onrechtmatig 
zijn, en verbod aan Gaco om daarmede voort 
te gaan, met vaststelling van een dwangsom 
voor het geval van overtreding van dat ver
bod; 

dat Gaco daartegen heeft aangevoerd, dat 
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zij de bedoelde lampen reeds op 7 Nov. 1936 
gekocht en ten verkoop in haar voorraad 
opgenomen heeft; · 

dat de Rechtbank, van oordeel, dat, indien 
dit zoo is, de lampen in den zin van art. 30, 
tweede lid, der Octrooiwet 1910 (S. 313), 
rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, zoo
dat dan Gaco niet onrechtmatig gehandeld 
heeft, haar bij vonnis van 5 April 1939 heeft 
toegelaten om haar voormelde stelling door 
getuigen te bewijzen; 

dat Philips in hooger beroep evenvermeld 
oordeel van de Rechtbank heeft bestreden, 
<loch het Hof zich daarmede heeft vereenigd, 
na daaromtrent te hebben overwogen: 

,,dat appellante reeds dadelijk bezwaar 
heeft gemaakt tegen 's rechters overweging 
dat in het midden gelaten kan worden of 
uit de geschiedenis van art. 30, 2de lid, zou 
zijn af te leiden, dat onder de daar genoem
de rechtmatig in het verkeer gebrachte goe
deren slechts zijn te verstaan goederen, door 
den octrooihouder of krachtens <liens mach
tiging in het verkeer gebracht, daar deze be
perkte bedoeling van den wetgever in die 
bepaling niet tot uitdrukking is gekomen; 

,,dat appellante er op wijst dat volgens de 
memorie van toelichting op het ontwerp
Octrooiwet hoofddoel was ,,effectieve be
scherming van den uitvinder", dat de ont
werper blijkbaar aan vroegere voortbrengse
len (v66r het ontstaan van het octrooi ver
vaardigd of in het verkeer gebracht) niet 
heeft gedacht, <loch geenszins blijkt dat de 
ontwerper heeft bedoeld, dat de rechten van 
den octrooihouder zich niet over die voort
brengselen zouden uitstrekken, welke beper
king in strijd zou zijn met de gewilde effec
tieve bescherming; 

,,dat waar, zooals appellante zelve stelt, 
de ontwerper van de wet niet heeft gedacht 
aan vroegere voortbrengselen, bij de uitleg
ging van de woorden van het tweede lid van 
art. 30, waarop ge'intimeerde de rechtmatig
heid grondt, de geschiedenis van dat artikel 
geen rol kan spelen - nu ook aan het enkele 
feit dat de M emorie van Toelichting spreekt 
van ,,buiten twijfel stellen" van de geoor
loofdheid van het verder verhandelen van 
rechtmatig in verkeer gebrachte goederen, 
geen argument kan worden ontleend, dat 
goederen als de in dit proces bedoelde lam
pen daaronder niet zouden vallen - en die 
woorden slechts taalkundig zullen zijn uit te 
leggen, waarbij intusschen niet met de strek
king van de wet in strijd mag worden geko
men · 

,,a'at aan appellante kan worden toege
geven dat de strekking der Octrooiwet is aan 
den uitvinder een effectieve bescherming te 
verleenen, d . w . z. van het oogenblik af, dat 
ieder geacht kan worden met de octrooi
aanvrage bekend te zijn, dus van den datum 
van openbaarmaking af; dat het echter de 
vraag is, of die bescherming zoover gaat, 
dat in dit geval de ge'intimeerde de v66r die 
openbaarmaking in het verkeer gebrachte 
lampen, die - gelijk vaststaat - onder het 
aan appellante verleend octrooi vallen, daar
na niet meer in haar bedrijf mag verkoopen 

noch daartoe in voorraad mag hebben; 
dat appellante de bevestigende beantwoor

ding dezer vraag behalve op de geschiedenis 
der wet (welk beroep als gezegd niet opgaat) 
doet steunen op het betoog, dat 1e m het 
tweede lid van art. 30 onder ,,een voortbreng
sel of een stof, als sub a of sub b bedoeld" is 
te verstaan een voortbrengsel, waarvoor oc
trooi is verleend of een stof, volgens de ge
octrooieerde werkwijze of met toepassing van 
de geoctrooieerde verbetering eener werk
wijze bereid, en 2e het begrip ,,rechtmatig" 
te onderscheiden is van ,,niet onrechtmatig", 
welke laatste kwalificatie zou toekomen aan 
het in het verkeer brengen der Radiorlam
pen v66r de openbaarmaking der octrooi
aanvrage; 

,,ad 1e, dat bij deze door appellante ge
geven uitlegging vrijwel alle zin aan dat 
tweede lid wordt ontnomen, daar ook zonder 
die bepaling de verkrijgers van door den 
rechthebbende in het verkeer gebrachte ge
octrooieerde voortbrengselen daarover in of 
voor hun bedrijf wel vrij zouden kunnen be
schikken zonder met het octrooi in strijd te 
komen, terwijl bij de uitlegging, door ge
intimeerde en ook door de Rechtbank aan 
die woorden gegeven, dat n .l. bedoeld is 
voortbrengsel of stof in het algemeen als be
grip in den zin der Octrooiwet, de beteekenis 
van dat tweede lid juist in een geval alswaar
over dit proces loopt, duidelijk blijkt; 

,,dat taalkundig de door appellante ge
geven uitlegging geenszins is te verkiezen en 
dan die uitlegging moet worden gevolgd, 
welke aan de bepaling eenige beteekenis 
geeft; 

ad 2e, dat het door appellante ingevoerd 
begrip ,,niet onrechtmatig" niet op de wet 
is gegrond en een handeling, die volkomen 
geoorloofd is, zooals het in het verkeer bren
gen der Radior-lampen v66r de openbaar
making der octrooi-aanvrage, is rechtmatig, 
terwijl geenszins blijkt, dat aan het woord 
,,rechtmatig" in het tweede lid van art. 30 
een bijzondere beteekenis moet worden toe
gekend; 

,,dat appellante bij pleirlooi nog een uit
voerig betoog heeft gehouden met de strek
king dat, indien de wetsontwerper aan een 
geval, als waarover dit proces loopt, had ge
dacht, hij die voortbrengsels als ,,namaak
sels" zou hebben beschouwd, doch dit betoog 
alle beteekenis mist, daar allerminst vast
staa t, dat dan die voortbrengsels zouden zijn 
gebracht of onder ,,echte voorwerpen" of 
onder ,,namaaksels", de twee kwalificaties , 
door den ontwerper genoemd; 

,,dat appellante ook ten onrechte een be
roep doet op het absolute karakter van het: 
octrooirecht, daar het tweede lid van art. 30 
juist dit absolute recht heeft beperkt; 

,,en dat, waar appellante een aantal ge
vallen heeft genoemd, waarin het door de 
Rechtbank ingenomen standpunt tot grove 
onbillijkheid voor den octrooihouder leidt, 
daartegenover mag worden gewezen op de 
onbillijkheid, die voor den rechtmatigen ver
krijger van het voortbrengsel (zooals ge,nti
meerde van de Radior-lampen) voortvloeit 
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uit het door appellante ingenomen stand
punt; 

.,dat het betoog van appellante dus moet 
warden verworpen en de rechtbank - daar
gelaten of het aan art. 44 ontleend argument 
juist is - naar 's Hofs oordeel het tweede 
lid van art. 30 terecht aldus heeft gelezen, 
dat rechtmatig in het verkeer is gebracht al 
wat in het verkeer is gebracht zonder dat 
daarbij inbreuk is gemaakt op de in het eer 
ste lid bedoelde rechten van den octrooi
houder en dat daaronder oak vallen goede
ren, welke in bet verkeer zijn gebracht v66r
dat de octrooihouder aan de openbaarmaking 
der aanvrage van zijn octrooi wettelijk eenig 
uitsluitend recht kan ontleenen, zooals hier 
het geval is;" 

dat het Hof, nadat Philips in hooger be
roep de juistheid van het feit, tot bewijs 
waarvan haar wederpartij was toegelaten, 
erkend had, het vonnis der Rechtbank heeft 
vemietigd en aan Philips haar vordering 
heeft ontzegd; 

0. dat Philips tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd : 

S. en v . t . van de artt. 1, 30, 31, 32, 33, 43, 
44 Octrooiwet 1910 S. 313, in verband met 
de artt. 1401, 1402, 1403 B. W. en 48, 59, 
353 Rv., 

door als voormeld te beslissen, ten on
rechte : 

omdat voorwerpen als de ten processe be
doelde in strijd met der eischeresse uitslui
tende rechten door verweerster zijn verkocht 
en afgeleverd en voor een of ander in voor
raad gehad; 

de beteekenis van art. 30 Octrooiwet, spe
ciaal ook van het tweede lid (mede) moet 
warden bepaald naar de geschiedenis van 
dat artikel en de bedoeling des wetgevers; 
en het tweede lid van art. 30, oak taalkundig 
uitgelegd, slechts geldt voor voortbrengselen 
of stoffen, die rechtmatig in het verkeer zijn 
gebracht in den zin van dat tweede lid, zijn
de - volgens dat lid - een voorwerp of eene 
stof, behoudens de bepalingen der artt. 31 
-33 Octrooiwet, slechts dan rechtmatig in 
bet verkeer gebracht, wanneer het in het
verkeer-brengen is geschied na de verleening 
van het octrooi en door of met toestemming 
van den octrooihouder; 

0 . daaromtrent: 
dat indien een voortbrengsel, waarvoor 

octrooi verleend is, rechtmatig in het verkeer 
is gebracht, de verkrijger en de latere hou
ders, naar het tweede lid van art. 30 Octrooi
wet 1910 S. 313 vaststelt, bevoegd zijn met 
dat voorwerp de daar genoemde handelingen 
te verrichten, die anders ingevolge het eerste 
lid aan den octrooihouder voorbehouden zijn; 

dat dit tweede lid in den vorm van een 
beperking op het eerste 1id, zooals oak de 
Regeering in haar toelichting deed uitko
men, slechts strekt am datgene buiten lwijfel 
te stellen, waartoe een redelijke uitlegging 
van het eerste lid toch reeds zou leiden; 

dat, voorzoover uit de geschiedenis der wet 
blijkt, in dit verband destijds slechts is ge
dacht aan voortbrengselen, die door den oc-

trooihouder zelf of door zijn rechtverkrijgen
den in het verkeer zijn gebracht en de memo
rie van toelichting er op wijst, dat dan de 
octrooihouder in de gelegenheid is geweest 
om uit die voortbrengselen het hem toeko
mend voordeel te trekken en hem daarom 
geen invloed meer moet warden toegekend 
op hetgeen verder met die goederen ge
schiedt; 

dat niets hierin wijst op een, bij de toe
lichting op het middel onderstelde, opvat
ting van de Regeering, dat den octrooihou
der de gelegenheid toekomt om ook uit 
voortbrengselen, die door derden reeds in 
het verkeer gebracht waren nag v66r dat de 
aanvraag om octrooi voor de daarin be
lichaamde uitvinding openbaar gemaakt was, 
althans eenmaal voordeel te trekken; 

dat integendeel het zwijgen over deze fi 
guur veeleer doet onderstellen, dat de ge
dachte, dat een latere octrooihouder aanspra
ken als hier bedoeld zou doen gelden. des
tijds bij niemand oak maar is opgekomen; 

dat toch de ratio van art. 30, tweede lid, 
om de rechten van den octrooihouder binnen 
redelijke perken te houden, hier evenzeer be
staat als ten aanzien van de voortbrengselen, 
die hij zelf in het verkeer heeft gebracht; 

dat voor uitbreiding van de rechten voort
vloeiend uit een later verleend octrooi ook 
tot de beschikking over voortbrengselen, die 
door anderen reeds in het verkeer waren ge
bracht voordat de aanvraag om octrooi open
baar gemaakt was, slechts dan redelijke 
grand zou bestaan, indien als regel mocht 
warden aangenomen, dat zulke voortbreng
selen hun ontstaan ontleenen aan onoorbaar 
partij trekken van de uitvinding; 

dat echter zonder meer die onderstelling 
niet gerechtvaardigd is, maar dan ook voor 
het geval van onoorbaar gebruik van de uit
vinding als voormeld den octrooihouder te 
dier zake geen verdere bescherming toekomt 
dan het gemeene recht hem in art. 1401 B .W. 
biedt; 

dat daarom de omstandigheid, dat den 
steller van het tweede lid van art. 30 Oc
trooiwet slechts voor oogen stand het geval, 
dat na het verleenen van het octrooi voort
brengselen, waarin de geoctrooieerde uitvin
ding belichaamd is, in het verkeer gebracht 
warden, en dit, naar aan het middel kan war
den toegegeven, ook in de redactie der bepa
ling uitkomt, niet kan rechtvaardigen de 
stelling van het middel, dat de beschikking 
over zoodanige voortbrengselen, die door 
derden al v66r de openbaarmaking van de 
octrooi-aanvraag in het verkeer waren ge
bracht, na de verleening aan octrooirechte
lijke beperkingen onderworpen is; 

dat het Hof dus terecht heeft aangenomen, 
dat in den zin van art. 30, tweede lid, der 
Octrooiwet rechtmatig in het verkeer is ge
bracht, al wat in het verkeer is gebracht zon
der dat daarbij inbreuk is gemaakt op de in 
het eerste lid vastgestelde rechten van den 
octrooihouder, onverschillig, of het goed v66r 
of na openbaarmaking van de octrooiaan
vraag in het verkeer is gebracht; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400. Red.) 
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Condusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Het middel strekt tot verdediging van de, 

door eischeresse ook in de beide vorige in
stanties volgehouden, stelling, dat den oc
trooihouder eene vordering wegens inbreuk 
op zijn octrooi ook toekomt tegen dengene, 
die, na de verleening van het octrooi, daar
onder vallende voortbrengselen, verhandelt, 
welke reeds v66r de openbaarmaking der oc
trooi-aanvrage door een ander, dan den oc
trooi-houder zelven of krachtens diens mach
tiging of door een voorgebruiker in het ver
keer waren gebracht. 

In den aanvang van zijn pleidooi heeft de 
geeerde raadsman van eischeresse er dade
lijk op gewezen, dat die stelling tot dusverre 
in de rechtspraak niet werd aanvaard. Door 
Uwen Raad werd zij afgewezen bij arrest van 
6 Maart 1936 No. 558 m. o. E. M. M., B. I. E. 
1937 bl. 29 m. o. B. M. T ., het cassatiebe
roep verwerpend tegen het arrest van het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 18 Dec. 
1934 W. 12897, N . J. 35-1022, waarbij werd 
bekrachtigd een vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Breda van 30 Jan. 1934 N. J . 34-1460. In 
gelijken zin werd beslist door Rb. 's-Graven
hage 1 Oct. 1929 W. 12036, N. J. 29-1629; 
Rb. Haarlem 14 Jan. 1936 No. 659 en Pres. 
Rb. Haarlem 27 Juli 1937-38 No. 322. De 
vernuftige wijze, waarop pleiter gepoogd 
heeft tegen deze rechtspraak op te tornen, 
heeft mij van derzelver onjuistheid niet kun
nen overtuigen. 

Met betrekking tot de geschiedenis van de 
totstandkoming der Octrooiwet en bepaalde
lijk tot die van art. 30, lid 2, dier wet, is ook 
vanwege eischeresse toegegeven, dat daarbij 
geen sprake is geweest van voortbrengselen, 
vervaardigd en in het verkeer gebracht v66r 
de verleening van het octrooi of v66r de 
openbaarmaking van de aanvrage daartoe. 
Wei valt uit die geschiedenis af te leiden, 
dat het hoofddoel der wet is effectieve be
scherming van den uitvinder, doch uit niets 
blijkt van de bedoeling om, ter bereiking van 
dat doe!, die bescherming uit te strekken tot 
voortbrengselen, welke reeds v66r de open
baarmaking van de octrooi-aanvrage in het 
verkeer zijn gebracht. Uit de bepaling van 
art. 44 Octrooiwet kan zelfs, naar mijne mee
ning, het tegendeel worden afgeleid. De op
vatting van eischeresse, dat de in dat art. 
bedoelde voortbrengselen, naar de heerschen
de leer .,rechtmatig" in het verkeer zouden 
zijn gebracht, schijnt mij niet juist. Volgens 
de Memorie van Toelichting beteekent deze 
bepaling eene uitbreiding van de werking van 
het octrooi door aan het octrooi ,,terugwer
kende kracht" te verleenen ten aanzien van 
de civiel-rechtelijke gevolgen der octrooi-in
breuk. Al spreekt het artikel alleen van eene 
vordering tot schadevergoeding wegens han
delingen in strijd met een octrooi, na de open
baarmaking van de aanvrage daartoe ver
richt, zoo zullen die handelingen, waaronder 
het in het verkeer brengen van het achteraf 
geoctrooieerde voorwerp, toch, uit hoofde 
van bedoelde terugwerkende kracht, tevens 

als ,,onrechtmatig" moeten worden aange
merkt (vg. Telders, Handboek bl. 362). 
Daarentegen zullen voortbrengselen, door 
den in art. 32 Octrooiwet genoemden voor
gebruiker in het verkeer gebracht, als .,recht
matig" in het verkeer gebracht moeten wor
den aangemerkt, evenals die, welke de oc
trooihouder zelve of diens gemachtigde in 
het verkeer heeft gebracht. 

Van voortbrengselen, in het verkeer ge
bracht v66r de openbaarmaking der aanvrage 
van het octrooi, werd, gelijk gezegd, bij de 
totstandkoming der wet gezwegen. Uit dit 
zwijgen zoude men kunnen afleiden, hetzij 
dat de wetgever die voortbrengselen van be
scherming ten behoeve van den lateren oc
trooiverkrijger heeft willen uitsluiten, hetzij 
dat aan deze categorie van voortbrengselen 
eenvoudig niet gedacht is. In het laatste ge
val zoude men zich, gelijk pleiter opmerkte, 
inderdaad kunnen afvragen, hoe de wetgever, 
hadde hij aan deze voortbrengselen wel ge
dacht; in zijn stelsel deze zaak zoude hebben 
geregeld. Het komt mij echter voor, dat de 
eerste veronderstelling, met het oog op de 
bepaling van art. 44 Octrooiwet, meer voor 
de hand ligt. In dat artikel toch heeft de 
wetgever blijkbaar ter bevordering van het 
met de wet beoogde doe!, de effectieve be
schenning van den uitvinder, behoefte ge
voeld aan terugwerkende kracht der octrooi
verleening. Het is, dunkt mij, nauwelijks aan 
te nemen, dat hierbij niet overwogen zoude 
zijn, hoever die terugwerkende kracht zich 
zoude moeten uitstrekken, en dat in die over
weging niet mede betrokken zouden zijn ge
weest de voortbrengselen, v66r de openbaar
making der aanvrage van het octrooi door een 
ander, dan den lateren octrooigerechtigde, 
vervaardigd en in het verkeer gebracht. Ware 
het dan ook de bedoeling geweest, de terug
werkende kracht tot die voortbrengselen uit 
te breiden, dan zoude eene uitdrukkelijke be
paling van die strekking in de wet we! niet 
hebben ontbroken. Uit het feit, dat zoodanige 
bepaling niet in de wet is opgenomen, doch 
art. 44 Octrooiwet de terugwerkende kracht 
van het octrooi beperkt tot het tijdstip van 
de openbaarmaking der octrooi-aanvrage, 
mag dan ook m. i. warden afgeleid, dat eene 
verder gaande terugwerking van het octrooi, 
gericht op bescherming ten behoeve van den 
octrooihouder oak van voortbrengselen, v66r 
de openbaarmaking der aanvrage vervaar
digd en in het verkeer gebracht, niet in 's wet
gevers bedoeling heeft gelegen. Anders ware 
art. 44 Octrooiwet immers ook overbodig ge
weest. 

Bedrieg ik mij in vorenstaande beschou
wingen niet, dan zal m. i . ook bij de taal
kundige uitlegging van art. 30 Octrooiwet het 
uitgangspunt moeten zijn, dat in dit artikel 
alleen te denken valt aan voortbrengselen, 
die, v66r de octrooiverleening of - in ver
band met de bijzondere bepaling van art. 44 
der wet - v66r de openbaarmaking der aan
vrage, nag niet waren vervaardigd en in het 
verkeer gebracht. In het tweede lid van art. 
30 zal dan onder ,,een voortbrengsel of eene 
stof, als sub a of sub b bedoeld, rechtmatig 
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in het verkeer gebracht", uitsluitend te ver
staan zijn een voortbrengsel of eene stof, nog 
niet bestaande of nog niet in het verkeer ge
bracht v66r de openbaarmaking der octrooi
aanvrage, vermits een daarna ontstaan voor
werp slechts door den octrooihouder, diens 
gemachtigde of den in art. 32 bedoelden 
voorgebruiker rechtmatig, d. i. zonder in
breuk op het octrooi , in het verkeer kan wor
den gebracht, terwijl daarentegen, v66r de 
openbaarmaking van de octrooiaanvrage, van 
een, tegenover den octrooihouder niet recht
matig, in het verkeer brengen geen sprake 
kan zijn. Dit zoude immers alleen het geval 
zijn, indien aan het octrooi eene terugwer
kende kracht toekwam, welke zich mede uit
strekte over den tijd v66r de openbaarma
king der octrooiaanvrage. De geeerde raads
man van eischeresse meende weliswaar, dat 
van terugwerkende kracht slechts dan sprake 
zoude kunnen zijn, wanneer werd opgekomen 
tegen handelingen, verricht v66r de octrooi
verleening, dus b.v. wanneer ten aanzien van 
de litigieuse lampen ware geageerd wegens 
het in verkeer brengen van die lampen voor 
de octrooiverleening, terwijl het in dit ge
ding alleen gaat om het verder verkoopen 
na de octrooiverleening, hetgeen met terug
werkende kracht van het octrooi niets te ma
ken zoude hebben. Het wil mij echter voor
komen, dat hier qver het hoofd wordt gezien, 
dat het in dezen toch gaat om verder verkoo
pen van niet ,,rechtmatig" in het verkeer 
gebrachte voorwerpen en dat het dus, ten
eiride te kunnen vaststellen, dat de bedoelde 
lampen inderdaad niet rechtmatig in het ver
keer zijn gebracht, noodig zoude zijn, aan 
de octrooiverleening eene terugwerkende 
kracht toe te kennen, welke zich verder uit
strekt, dan tot het tijdstip van de openbaar
making der aanvrage. 

Met den geeerden raadsman van verweer
ster acht ik het overigens weinig aanneme
lijk, dat het octrooirecht uit zijn aard zoude 
omvatten voortbrengselen, welke reeds v66r 
de octrooiverleening (voor de openbaarma
king der aanvrage) waren vervaardigd en in 
het verkeer gebracht. Van zoodanige voort
brengselen heeft immers de octrooihouder 
noch het uitsluitend recht tot vervaardiging, 
noch het uitsluitend recht tot in het verkeer 
brengen gehad. Daar de verdere rechten, in 
art . . ,o, lid 1, der wet aan den octrooihouder 
toegekend, n.J. het verder verkoopen enz. 
slechts de strekking hebben om aan het hem 
toekomend uitsluitend recht om te vervaar
digen en in het verkeer te brengen meer uit
werking te verschaffen, valt het m. i. be
zwaarlijk aan te nemen, dat laatstbedoelde 
rechten den octrooihouder ook zouden toeko
men ten aanzien van niet in strijd met zijn 
octrooirecht vervaardigde en in het verkeer 
gebrachte voortbrengselen. Ik zoude mij dan 
ook, wat dit punt betreft, geheel willen ver
eenigen met de overwegingen van het voor
melde, door Uwen Raad bevestigde, arrest 
van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 
18 Dec. 1934, luidende, ,,dat art. 30 der Oc
trooiwet ten doel heeft te beschermen het 
uitsluitend recht van den octrooihouder tot 

toepassing der geoctrooieerde uitv:inding; dat 
daartoe den octrooihouder naast het primaire 
recht tot het in of voor zijn bedrijf vervaardi
gen van het geoctrooieerde voorwerp of vol
gen van de geoctrooieerde werkwijze l waar
bij om praktische redenen ook behoort het in 
bet verkeer brengen), secundairerechtenwor
den gegeven - de overige rechten m art. 30 
genoemd, - dienende om de bescherming 
van het primaire recht effectief te maken; 
dat nu voor de hand Jigt, dat den octrooihou
der ten aanzien van goederen, die vallen bui
ten het bereik van zijn primair recht, niet be
hooren toe te komen de secundaire rechten 
bovenbedoeld, en het daarmede volkomen in 
overeenstemming is, dat de uitzondering vav 
art. 30, lid 2, ook van toepassing is voor 
voorwerpen, die zijn in het verkeer gebracht, 
voordat de octrooiaanvrage werd openbaar 
gemaakt". Men vergelijke ook Drucker bi. 
268: ,,De bedoeling van de toevoegingen 
(verder te verkoopen enz.) is niet den oc
trooihouder meer recht te geven, dan met 
uitsluiting van anderen de uitvinding toe te 
passen, maar uitsluitend om zijn recht, dat 
hem in zoover toekomt, te versterken"; en 
van Hettinga Tromp W . 12481. 

In verband met de geschiedenis der wet 
heeft eischeresse nog de aandacht doen ves
tigen op dat gedeelte der M. v . T. (bi. 18); 
waaruit blijkt, dat de wetgever bepaaldelijk 
heeft willen toelaten het gebruik van en den 
handel in dusgenaamde ,,echte" voorwerpen. 
M en leest daar, voorzoover ten dezen van 
belang, als volgt: 

,,Tot dusverre werd uitsluitend gesproken 
van voorwerpen krachtens het octrooi voort
gebracht die men zou kunnen noemen ,,ech
te" voorwerpen. Deze zijn dus door de mach
tiging van den octrooihouder vervaardigd en 
deze heeft gelegenheid gehad uit die ver
vaardiging eenige belooning te trekken. Door 
hem nu nog invloed toe te kennen op het ge
bruik dat van deze voorwerpen gemaakt 
wordt, geeft men hem twee gelegenheden 
voor eene om voordeel uit zijn uitvinding te 
genieten. . . .. . Der halve bestaat er naar het 
schijnt geen voldoende aanleiding om de vrij
heid van het gebruik van ,,echte" voorwer
pen te beperken. 

,,lets anders is het intusschen waar het 
geldt namaaksels, d. w. z. voorwerpen of stof
fen, voor welke of voor welker voortbren
gingswijze een octrooi bestaat, maar die niet 
door den houder van het octrooi of met diens 
machtiging zijn voortgebracht. 

,,Aan die voorwerpen of stoffen kleeft van 
den aanvang af een onrechtmatigheid, en het 
is wenschelijk den octrooihouder het recht te 
geven, wanneer hij hunne vervaardiging niet 
heeft kunnen tegengaan (men denke aan ver
vaardiging in het buitenland, want oak zaken 
daar in strijd met een Nederlandsch octrooi 
voortgebracht, zijn als namaaksels te be
schouwen), ze in elk stadium te treffen, waar
in zij in het bedrijfsleven tot eenig voordeel 
voor anderen aanleiding geven ...... ". 

Uit de laatste zinsnede leidde het Bossche 
Gerechtshof in zijn voormeld arrest af, dat 
het geenszins de bedoeling was van den ont-
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werper der Wet, dat de rechten van den oc
octrooihouder alleen kan ageeren ter zake 
voorwerpen, vervaardigd en in het verkeer 
gebracht v66r het ontstaan van zijn recht. 
Verweerster sloot zich daarbij aan door te be
toogen, dat die zinsnede bewijst, dat de 
trooihouder zich zouden uitstrekken over 
van hetgeen ab initio onrechtmatig was. 
Daartegenover meende eischeresse echter, 
dat bepaaldelijk uit den tusschenzin : ,.men 
denke aan vervaardiging in het buitenland, 
want enz." het tegendeel is af te leiden, om
dat het in dien tusschenzin bedoelde natuur
lijk ook geldt voor voorwerpen, in het bui
tenland vervaardigd, voordat hier te lande 
daarop octrooi bestond, maar die na de oc
trooiverleening hier worden ingevoerd. Bij 
deze redeneering wordt evenwel, naar het mij 
voorkomt, voorbijgezien, dat tengevolge van 
de territoriale werking der Octrooiwet · ver
vaardiging in het buitenland van voortbreng
selen, waarop hier te lande octrooi bestaat, 
zonder meer niet onrechtmatig is in den zin 
der Octrooiwet, doch enkel het in Nederland 
in het verkeer brengen van die voortbrengse
len, zoodat de aanvang der onrechtmatigheid 
zich ten aanzien van dusdanige voortbreng
selen verplaatst naar het tijdstip, waarop zij 
in Nederland in het verkeer worden gebracht. 
Die onrechtmatigheid kan nu m. i., volgens 
de bepalingen der Octrooiwet, haren aanvang 
niet nemen, voordat, afgezien van de bijzon
dere bepaling van art. 44 Octrooiwet, ter za
ke van die voortbrengselen hier te lande een 
octrooi bestaat, evenzeer, als de octrooihou
der slechts in dat geval de vervaardiging van 
z.cg. ·namaaksels hier te lande zal kunnen be
letten. 

Het · vo·orgestelde middel mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep met veroordeeling van eische-· 
resse tot cassatie in de daarop gevallen kos-
ten. (N. J.) 

9 ]uni z94I. ARREST van den Hoogen 
. Raad. (Wet A. B. art. II, Bodempro
ductiebeschikking 1q39 art. 7.) 

Toen het artikel geen nadere om
schrijving gaf van het woord ,.houtop
stand" moest worden uitgegaan van de 
taalkundige beteekenis van dat woord. 
Terecht nam het Hof aan, dat onder 
,.bosschen en andere houtopstanden" 
niet vielen alleenstaande boomen en 
enkele boomen uit een laan, die uit hon
derden boomen bestaat. 

Eerst bij de wijziging van 14 Fehr. 
1941, waardoor het eerste lid van dit 
artikel kwam te luiden: ,.Bosschen en 
andere houtopstanden, waarnnder in 
deze beschikking mede worden verstaan 
enkele boomen, mogen slechts worden 
.geveld of gerooid krachtens vergun
ning", werd aan het begrip ,.houtop
stand" hier een ruimere beteekenis dan 
die volgens het spraakgebmik toege
kend. 

Op het beroep van den P.-G; bij het Ge
rechtshof te Amhem, requirant van cassatie 

tegen een arrest van genoemd Gerechtshof 
van 30 Jan. 1941, waarbij in hooger beroep, 
met vemietiging van een op 19 Sept. 1940 
door den Politierechter bij de Arr.-Rechtb. 
te Almelo gewezen mondeling vonnis, Jhr. 
E. L. M. T. J. von B ., grondbezitter, wonen
de te Fleringen, gemeente Tubbergen, ter 
zake van het bewezen verklaarde deel van 
het hem te laste gelegde van alle rechtsver
volging werd ontslagen; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: 

,,S. en (of) v . t. van art. 352, 2e lid Sv. 
juncto de artt. 3 en 4 der Bodemproductie
wet 1939 juncto art. 7 der Bodemproductie
beschikking 1939, doordat het Hof, na onder 
meer bewezen te hebben verklaard, dat ver
dachte negen eikenboomen, staande op een 
landgoed, en we! deels aan een laan, deels 
tegenover een boerderij, heeft doen vellen, 
het bewezen verklaarde daarom niet straf
baar heeft verklaard, wijl onder ,,houtop
stand" grammaticaal zou zijn te verstaan een 
als eenheid te beschouwen bodemcomplex, 
wijl uit niets zou blijken, dat in de bodem
productiebeschikking 1939 aan het woord 
,.houtopstanden" een andere beteekenis moet 
worden toegekend dan de grammaticale en 
wijl daarom het bewezen verklaarde doen 
vellen van negen eikenboomen, ook zoover 
deze behooren tot een laan, niet strafbaar 
zou zijn, waarbij het Hof nog overwoog, dat 
een bedoeling, om ook het vellen of rooien 
van alleenstaande boomen afhankelijk te stel
len van een vergunning, in de betrokken be
paling op ondubbelzinnige wijze tot uitdmk
king zou zijn gebracht"; 

0. dat bij het bestreden arrest van het aan 
gerequireerde primair te laste gelegde, -
met vrijspraak van het hem primair meer of 
anders te laste gelegde -, is bewezen ver
klaard: ,,dat hij in of omstreeks de maand 
Febmari 1940 in de gemeente Tubbergen op
zettelijk, niettegenstaande hij wist, dat het 
bij of krachtens wettelijk voorschrift verbo
den en strafbaar was, bosschen en andere 
houtopstanden te vellen of te rooien, zonder 
dat daartoe vergunning krachtens de Bodem
productiewet 1939 was verleend, negen eiken
boomen staande op het landgoed ,.Eeshof" 
en wel deels aan een laan, deels tegenover 
een boerderij van Borghuis, door G. J. Lefe
ring, die bij hem als knecht in dienst was, 
heeft doen vellen;" 

0. dat het Hof dat bewezene niet straf
baar heeft geoordeeld, en gerequireerde van 
alle rechtsvervolging te dier zake heeft ont
slagen, zulks op de volgende gronden: 

,,dat art. 7 der Bodemproductiebeschik
king 1939, in verband met art. 2 van het Bo
demproductiebesluit 1939 en art. 11 van de 
Bodemproductiewet 1939 verbiedt en straf
baar stelt het vellen en rooien van bosschen 
en andere houtopstanden zonder vergunning; 

,,dat onder ,,houtopstanden" grammaticaal 
is te verstaan een als eenheid te beschouwen 
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boomencomplex; 
.,dat uit niets blijkt, dat in de Bodem

productiebeschikking r939 aan het woord 
.,houtopstanden" een andere beteekenis moet 
worden toegekend dan de grammaticale en 
het veeleer aannemelijk is, dat een bedoeling, 
om ook het vellen of rooien van alleenstaande 
boomen afhankelijk te stellen van een ver
gunning, in de betrokken bepaling op ondub
belzinnige wijze tot uitdrukking zou zijn ge
bracht; 

.,dat hieruit volgt, dat het bewezenver
klaarde doen vellen van negen eikenboomen, 
ook voorzoover deze behooren tot een laan 
(welke als houtopstand is te beschouwen), 
niet strafbaar is krachtens genoemde wette
lijke voorschriften; 

.,dat immers het vellen van eenige boomen 
uit een laan, welke, zooals ter terechtzitting 
is gebleken, eenige honderden boomen om 
vat, bezwaarlijk kan aangemerkt worden als 
het vellen van den houtopstand, waarvan zij 
deel uitmaken, temeer niet, nu voldoende 
.aannemelijk is geworden, dat dit vellen ge
schiedde als maatregel van normaal bosch
beheer en niet beschouwd kon worden als 
uitvoering van het voomemen tot het vellen 
van den geheelen houtopstand"; 

0. dienaangaande: 
dat het Hof terecht heeft vooropgesteld, 

dat bij de uitlegging van het eerste lid van 
art. 7 der Bodemproductiebeschikking r939, 
dat destijds enkel luidde : ,,Bosschen en an
dere houtopstanden mogen slechts worden 
geveld of gerooid krachtens vergunning", ter
wijl die beschikking van het begrip ,,hout
opstand" geen nadere omschrijving gaf, moest 
worden uitgegaan van de taalkundige betee
kenis van dat woord, en het Hof terecht heeft 
aangenomen, dat dan onder ,,bosschen en an
dere houtopstanden" niet vallen alleen-staan
de boomen en enkele boomen uit een laan, 
die uit honderden boomen bestaat; 

dat deze opvatting bevestiging vond in het 
bij beschikking van 7 Juni 1940, Stet. uo, 
aan genoemd art. 7 toegevoegde tweede lid, 
opleggende de verplichting om, waar ,,een 
bosch of andere houtopstand geheel of ge-
deeltelijk is geveld of gerooid .... een gelijke 
oppervlakte als werd ontbloot ... . te bebos-
schen", welke woorden er ook op wezen, dat 
het artikel niet doelde op het vellen of rooien 
van slechts enkele boomen; 

dat eerst bij de voor deze zaak niet van 
belang zijnde wijziging van r4 Febr. r94r, 
Stet. 32, waardoor het eerste lid van genoemd 
art. 7 kwam te luiden: ,,Bosse hen en andere 
houtopstanden, waaronder in deze beschik
king mede worden verstaan enkele boomen, 
mogen slechts worden geveld of gerooid 
krachtens vergunning", aan het begrip ,,hout
opstand" hier een ruimere beteekenis dan 
die volgens het spraakgebruik werd toege
kend; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

( Gewezen overeenkomstip_ de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt.] ( N. ] .) 

9 ]uni 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. r; Sv. art. 423; Veror
dening .H /1940 betreffende het verduis
teren §§ 2, q.) 

In het appelvonnis had alleen dan 
van de aanvullingen of wijzigingen mel
ding gemaakt moeten worden, als deze 
t. a. v. de geschilpunten, welke in deze 
zaak te beslissen stonden, voor den ge
requireerde gunstiger bepalingen bevat
ten dan de verordening, zooals die oor
spronkelijk luidde . 

Ten onrechte gaat het m iddel er van 
uit, dat volgens § 13 der Verordening 
34'1940 zoo algemeen mogelijk strafbaar 
is gesteld .,hij die in strijd handelt met 
bepalingen van deze verordening'', zon
der dat daarbij de dader in eene bepaal
c!e hoedanigheid (eigenaar of daadwer
kelijk bezitter) als strafrechtelijk aan
sprakelijk wordt aangewezen; § 2 , 1ste 
en 2de lid stelt voor het nakomen der 
voorschriften van die verordening ver
antwoordeliik - d . w. z. bij niet-nako
ming strafrechtelijk aansprakelijk - al 
leen den eigenaar of daadwerkelijken 
bezitter. 

Bij het in het bestreden vonnis over
genomen gedeelte van het vonnis van 
den Kantonr. is op gronden, welke die 
beslissing kunnen dragen, beslist, dat 
het bewezenverklaarde niet medebrengt, 
dat gerequireerde (de schoonmaker) als 
daadwerkelijk bezitter van het school
gebouw was te beschouwen. 

Op het beroep van den 0. v an J. bij de 
Arr.-Rechtbank te Middelburg, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van 21 Febr. 1941, waarb ij in hooger 
beroep - met vemietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht aldaar - op 6 Nov. 
1940 in deze zaak gewezen, H. A. K. , werk
man, wonende te Vlissingen, van alle rechts
vervolging ter zake van het hem telaste ge
legde is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Middelburg was blij
kens zijn schriftelijk vonnis van 6 Nov. 1940 
van oordeel, dat gerequireerde had geplcegd 
het bij dagvaarding omschreven feit, n .l. dat 
hij op 29 Aug. 1940 te Vlissingen in den na
middag v66r zonsondergang het aan de Bloe
menlaan aldaar staande schoolgebouw (Oran
jeschool) der Vereeniging van Christelijk 
Onderwijs te Vlissingen is-binnengegaan voor 
het verrichten van onderhoudswerkzaamhe
den aan dat gebouw dat na zonsondergang 
niet voor onderwijsdoeleinden werd gebezigd 
en waarvan de ramen, deuren en lichtpunten 
in het geheel niet tegen eventueele lichtuit
straling waren afgeschermd, en voorts als
toen in dat gebouw v66r zonsopgang een of 
meer electrische lichtpunten heeft ontstoken 
en ten slotte na het beeindigen zijner werk
zaamheden, toen die lichtbronnen weder ge
mist konden worden, dat gebouw heeft ver
laten zonder die lichtbronnen buiten wer-
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king te stellen of op andere wijze voor vol
doende verduistering van dat gebouw zorg 
te dragen, ten gevolge waarvan op dien dag 
te omstreeks 9.40 uur des namiddags, zijnde 
een tijdstip gelegen tusschen zonsondergang 
op 29 Aug; 1940 en zonsopgang op 30 Aug. 
1940, door eenige ramen van dat gebouw 
licht naar buiten drong~ zulks terwijl hem, 
verdachte, door het bestuur van voormelde 
vereeniging het onderhoud van- dat gebouw 
was opgedragen en hij daarvoor door of van
wege dat bestuur in het bezit was gesteld van 
een sleutel, waarmede hij te alien tijde dat 
gebouw ken betreden en hij door of vanwege 
dat bestuur was gerechtigd om des noodig 
van de in dat gebouw aanwezige lichtinstal
latie gebruik te maken. 

De Kantonrechter achtte gerequireerde 
echter niet strafbaar op grond van hierna te 
bespreken overwegingen en ontsloeg hem van 
alle rechtsvervolging. 

In hooger beroep ken de Arr.-Rechtbank 
te Middelburg· zich niet vereenigen met de
bewijsmiddelen welke de Kantonrechter ge
bezigd had om tot de slotsom te komen, dat 
verdachte het telastegelegde feit had ge
ple·egd, en vernietigde het bestreden vonnis, 
doch besliste eveneens op grond van de door 
haar in haar vonnis opgenomen bewijsmid
delen, dat verdachte het feit had begaan. 

Vervolgens en ten slotte overwoog de• 
Rechtbank, dat zij zich kan vereenigen met 
de vermelding der redengevende feiten en 
omstandigheden, de beslissing van den Eer
sten Rechter omtrent het niet strafbaar zijn 
van den verdachte en de daaraan door den 
Kantonrechter gewijde overwegingen, de toe
gepaste wetsartikelen en het uitgesproken 
ontslag van alle rechtsvervolging, zooals een 
en antler is opgenomen in het beroepen von
nis en welk een en antler de Rechtbank over
neemt en als hier ingevoegd wenscht te zien 
beschouwd. 

Op die wijze werd verdachte andermaal 
van rechtsvervolging ontslagen, waartegen 
de 0. van J. beroep tot cassatie instelde. 

De door de Rechtbank overgenomen over
wegingen des Kantonrechters, welke requi
rant thans bestrijdt, luiden als volgt: 

,.5. 0. dat de vraag dient te worden be
antwoord, of verdachte op grond van de Ver
ordening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
het verduisteren (Verordening no. 34/1940) 
aansprakelijk is te stellen voor het niet ver
duisterd zijn van het schoolgebouw; 

6. 0 . dat het onderzoek der zaak ter zit
ting heeft uitgewezen, dat verdachte op 29 
Aug. 1940 noch eigenaar was noch huurder 
van het schoolgebouw, noch anderszins die 
school daadwerkelijk in zijn bezit heeft ge
had; dat verdachte slechts belast is met he• 
schoonhouden van de school, en tot dat doel 
op 29 Aug. 1940 in het schoolgebouw werk
zaam was; dat door den Voorzitter van de 
Vereeniging tot bevordering van Christelijk 
.onderwijs nog ten overvloede is verklaard, 
dat aan verdachte buiten zijn eigenlijke 
werkzaamheden niets in het schoolgebouw 
veroorloofd is; 

7. 0 . dat, gold ten aanzien van ver
dachte wel, dat hij gedurende de tijden, waar
op hij de lokalen van het schoolgebouw 
schoonhoudt, de daadwerkelijke bezitter van 
het schoolgebouw is, <lit daadwerkelijk bezit 
in ieder geval ophoudt op het oogenblik, 
waarop hij na gedane werkzaamheden de 
school verlaat, als wanne.er de eigenares we
der de eenige is , die volledige beschikking 
en zeggenschap over het schoolgebouw ver
krijgt, gelijk in het onderhavige geval op 29 
Aug. 1940 des namiddags omstreeks zes uur 
is geschied; 

8. 0. dat derhalve verdachte noch naar 
luid van § 2 al. 1 noch van § 2 al. 2 der Ver
ordening no. 34/1940 verantwoordelijk is ge
weest voor het verduisteren van het school
gebouw; 

9. 0 . dat Wij naar aanleiding van de 
schriftelijke vordering van den Ambtenaar 
van het 0. M. opmerken, dat Wij niet dee
len de meening, dat het voorschrift, vervat 
in § 2 del' Verordening no. 34/1940, be
schouwd in samenhang met de §§ 3, 4 en 5 
kennelijk doelt op de materieele handeling 
van het aanbrengen van verduisteringsmid
delen aan ramen enz.; 

10. 0 . toch, dat deze meening uitgaat van 
een onjuiste beteekenis van het woord ,,ver
duisteren", hetwelk beteekent: duister, dan
ker maken, zoodat b.v. een schoolgebouw 
verduisteren wil zeggen: een schoolgebouw 
duister, donker maken, en niet: het aanbren
gen van verduisteringsmiddelen aan een 
schoolgebouw; 

II . 0. dat verantwoordelijk voor het ver
duisteren van een zaak, inrichting, woning, 
enz. derhalve wil zeggen: verantwoordelijk 
voor het duister, donker maken van die zaak, 
inrichting, woning, enz.; 

12. 0. dat ook uit de bewoordingen van 
§ 2 al. 3 der verordening No. 34/1940 volgt, 
dat ,,verduisteren" niet beteekent de mate
rieele handeling van het aanbrengen van ver
duisteringsmiddelen; 

13. 0 . voorts, dat Wij ook niet deelen de 
meening, dat § 13 der verordening no. 34/1940 
aldus moet worden gelezen, dat elk handelen 
in strijd met de bepalingen strafbaar wordt 
gesteld zonder dat daarbij een bepaald per
soon (eigenaar of huurder) wordt aangewe
zen als de strafrechtelijk aansprakelijke da
der, aangezien Wij van oordeel zijn, dat de 
bepaling van § 13 moet worden gelezen in 
het nauwste verband met § 2 alinea's 1 en 2, 

zoodat bij de woorden ,,Hij, die" in § 13 in 
elk voorkomend geval moet worden nage
gaan, of deze persoon valt in de rubriek van 
§ 2 al. 1 dan wel in die van § 2 al. 2; 

z4. 0. dat Wij verdachte op vorenstaande 
gronden niet verantwoordelijk achten in den 
zin van meergemelde verordening voor het 
feit, dat het schoolgebouw niet verduisterd 
was, en dat het Bestuur der Vereeniging, als 
zijnde het Bestuur van de eigenares van het 
schoolgebouw, door Ons aansprakelijk wordt 
geacht in den zin van bedoelde Verordening; 

15. 0. dat Wij ten overvloede opmerken, 
dat het onder 10 der schriftelijke vordering 
van den Ambtenaar van het 0. M. genoemde 
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geval van een in brand gestoken hoop afval, 
naar Ons oordeel, niet is een ,,lichtbron", 
bedoeld in § 8 der Verardening no. 34,/1940, 
zijnde, zooals uit den samenhang met § 7 
blijkt kennelijk bedoeld lichtbrannen, welke 
aan gebouwen en woningen gemist kunnen 
warden, terwijl het Ons inziens oak aan twij
fel onderhevig is, of naar het spraakgebruik 
een in brand gestoken hoop afval een ,,licht
bron" kan warden genoemd; 

16. 0. tenslotte, dat het Bestuur van de 
bij dagvaarding bedoelde school zelf zijn 
verantwoordelijkheid voor het verduisteren 
daarvan voelt en zich bewust is, zooals uit 
de verklaring van den Voorzitter van het 
Bestuur als getuige is gebleken." 

Ik merk hierbij op, dat ik bij de vermel
ding van dit gedeelte van het vonnis de 
nummering heb gevolgd, welke requirant 
aan de overwegingen heeft gegeven blijkens 
zijn hiema volgende middelen, te weten: 

,,re. S. , althans v. t. van art. 350 Sv., 
doordien de Rechtbank in haar vonnis, in de 
laatste overweging, verklaart zich te ver
eenigen met o. a. de beslissing van den E er
sten Rechter omtrent het niet strafbaar zijn 
van den verdachte en de daaraan door den 
Kantonrechter gewijde overwegingen en de 
toegepaste wetsartikelen, zulks hoewel door 
den Kantonrechter alleen overwegingen zijn 
en konden warden gewijd aan de Verarde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied nr. 34/1940, doch 
deze Verardening na het vonnis van den 
Eersten Rechter en v66r de behandeling in 
hooger beroep was aangevuld en gewijzigd 
bij Verardening van genoemden Rij kscom
missaris nr. 212/1940, en derhalve de Recht
bank slechts die gewijzigde Verardening had 
kunnen toepassen. 

2e. S. , althans v . t. der artt. 350, 351 en 
352 Sv., jis. de §§ 2, 6, 7 en 13 der Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied nr. 34/1940, zoo
als deze is aangevuld en gewijzigd bij Ver
ordening nr. 212/1940 van voomoemden 
Rijkscommissaris; 

doordien de Rechtbank blijkens de laatste 
overweging van haar vonnis, in verband met 
de 7e overweging van het schriftelijk vonnis 
des Kantonrechters, van meening is, dat de 
verdachte niet kan warden beschouwd als de 
,,daadwerkelijke bezitter" van het school
gebouw en hem op dien grand, althans mede 
op dien grand, van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen, zulks ten onrechte, daar ver
dachte we! als ,,daadwerkelijk bezitter" moet 
warden beschouwd en derhalve had moeten 
warden veraordeeld. 

3e. S ., althans v. t. van dezelfde bepa
lingen als genoemd sub 2e, 

doordien de R echtbank blijkens d e laatste 
overweging van haar vonnis, in verband met 
de 9e t/m 14e overweging van het schrifte
lijk vonnis des Kantonrechters, van meening 
is, dat in het algemeen het zijn van hetzij 
eigenaar hetzij daadwerkelijk bezitter van 
een te verduisteren gebouw een element is 
van het strafbare feit, zulks ten onrechte, 
daar hiervan uit § 13 van meergenoemde 

Verordening nr. 34/1940 niets blijkt en der
halve de verdachte, in stede van te warden 
ontslagen van alle rechtsvervolging, had 
moeten warden veraordeeld". 

T en einde deze middelen geheel te kunnen 
begrijpen vermeld ik nag, dat de achtste tot 
en met twaalfde overweging der schriftelijke 
vordering van den Ambtenaar van het 0. M. 
als volgt luiden : 

,,8. 0. voorts ten aanzien van de in de 4e 
overweging bedoelde tweede vraag en inge
val de 6e en 7e overweging niet juist moch
ten warden bevonden, dat in § 13 der bedoel
de verardening nr. 34 geheel in het algemeen 
strafbaar wordt verklaard ,,hij die handelt 
in strijd met de bepalingen dier verardening" 
zonder dat daarbij een bepaald persoon (bijv. 
eigenaar of huurder) wordt aangewezen als 
de strafrechterlijk aansprakelijke ,,dader"; 

9. 0 . dat toch in § 2 dier verardening nr. 
34 slechts wordt gesteld een aansprakelijk
heid voor ,,het verduisteren", hetgeen in on
derling verband en samenhang beschouwd 
met de §§ 3, 4 en 5 slechts betrekking kan 
hebben op de materieele handeling van het 
aanbrengen der noodige verduisteringsmid
delen, en alzoo in § 2 niet wordt gesteld een 
aansprakelijkheid voor ,,overtreding" ; 

10. 0. dat <lit tevens blijkt uit § 8 jo. 
§ 13, aangezien immers om slechts een voor
beeld te noemen gemakkelijk denkbaar is het 
geval, dat een boer op zijn land een hoop 
afval heeft liggen en een onbevoegde des 
nachts die afval in brand steekt, aldus een 
lichtbran v erwekkende, die gemist kan war
den, in welk geval men toch zeker niet den 
boer ,,als eigenaar van de te verduisteren 
zaak (namelijk die lichtbran) " strafrechter
lijk als dader kan aanmerken; kunnende <lit 
voorbeeld zeker met ta! van andere gevallen 
warden uitgebreid; 

II. 0. dat dan oak - ingeval ten aan
zien van overtreding van § 8 het eigenaar - of 
daadwerkelijk bezitter zijn geen element van 
het strafbare feit vormt - niet wel is in te 
zien, dat bij overtreding van § 7 een zoodanig 
element we! vereischt zou zijn; 

12. 0. dat derhalve oak op grand van de 
8e t/m IIe overweging niets aan een veraor
deeling van verdachte in den weg staat". 

De Rechtbank heeft in haar vonnis zonder 
meer overgenomen de door den Kantonrech
ter toegepaste wetsartikelen, zonder rekening 
tc houden met de tijdens het aanhangig zijn 
van het hooger beraep gewijzigde verorde
ning. Hiertegen keert zich het eerste middel. 
Het doet zich <lit m. i . terecht, al kan ik mij 
niet vereenigen met den grand welke requi
rant in zijn toelichting op het eerste middel 
aanvoert, n.1.: ,,Ten tijde der berechting in 
eei:5ten aanleg gold alleen de Verardening 
34/1940, in werking getreden op 6 Juli 1940. 
Het schriftelij ke vonnis des Kantonrechters 
werd op 6 Nov. 1940 uitgesproken, het hoo
ger beraep op 7 Nov. 1940 ingesteld, Op 26 
Nov. 1940 trad Verordening 212/1940 in wer
king, waarbij Verardening 34/1940 werd aan
gevuld en gewijzigd, terwijl t enslotte eerst 
in Februari 1941 de behandeling in hooger 
beroep plaats vond. 
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De Rechtbank diende derhalve op de ge
wijzigde Verordening te letten. Dit is van 
belang, nu de Rechtbank blijkens de laatste 
overweging van haar vonnis vrijwel alles van 
het vonnis in eersten aanleg ovemeemt en 
tot het hare maakt, behoudens de gebezigde 
bewijsmiddelen. Zij nam derhalve ook over 
de beschouwingen, die de Kantonrechter 
wijdde aan de (thans gewijzigde) § 8 dier 
Verordening i.v.m. de rne en ne overweging 
der schriftelijke vordering van den Ambte
naar van het 0. M. bij het Kantongerecht te 
Middelburg d.d. 23 Oct. I940; dit zijn be
schouwingen, die ten nauwste samenhangen 
met het in het derde cassatiemiddel aange
voerde. 

De Rechtbank heeft, door alleen op de 
Verordening 34/I940 te letten en niet tevens 
op Verordening 2I2/I940, niet ten volle be
raadslaagd over de vraag, of het bewezen 
verklaarde een strafbaar feit volgens de wet 
opleverde". 

De overwegingen des Kantonrechters toch 
betreffende § 8 der Verordening 34/I940, 
welke de Rechtbank ovemam, is, naar daar
uit blijkt (no. IS van 's Kantonrechters over
wegingen · hierboven vermeld) slechts ,,ten 
overvloede" gegeven. Dit neemt echter niet 
weg, dat de Rechtbank m. i. de door den 
Kantonrechter aangehaalde artikelen niet 
zonder meer had moeten overnemen, maar 
behoorde na te gaan of de ten tijde van de 
behandeling in hooger beroep geldende Ver
ordening voor de beoordeeling der zaak wij
zigingen tengevolge had of kon hebben, en 
dat zij dus die gewijzigde Verordening moest 
toepassen, om al of niet strafbaarheid van 
gerequireerde te beoordeelen, ten tijde van 
haar uitspraak. 

Het tweede middel stelt de voor de toe
passing der Verordening no. 34/I940 belang
rijke vraag hoe § 2 welke ongewijzigd is ge
laten, moet worden uitgelegd. Terwijl de 
eerste zinsnede daarvan den eigenaar in be
ginsel verantwoordelijk stelt voor het ver
duisteren, noemt in diens pleats de tweede 
zinsnede hem verantwoordelijk, die de te 
verduisteren zaak enz. werkelijk in zijn bezit 
heeft, of zooals de Duitsche tekst, welke als 
richtsnoer moet dienen, het uitdrukt: ,,Wer 
die tatsiichliche Gewalt iiber die zu ver
dunkelnde Sache u.s.w. ausiibt." 

Dit middel bestrijdt dus de meergemelde 
overweging des Kantonrechters (no. 7), over
genomen door de Rechtbank, en het doet dit 
naar mijn oordeel terecht. 

Gerequireerde heeft de nalatigheid ge
pleegd, terwijl hij de daadwerkelijke bezitter 
was en ,,die tatsiichliche Gewalt ausiibte". 
Het komt mij onlogisch voor te vorderen, en 
dit zou toch noodig zijn als gevolg van de 
opvatting van Kantonrechter en Rechtbank, 
dat het schoolbestuur, telkens als gerequi
reerde zijn onderhoudstaak in de inrichting 
voltooid had, zou moeten nagaan of hij daar
bij zich niet aan eenig verzuim heeft schuldig 
gemaakt. Het zou er ook toe leiden, dat het 
schoolbestuur als eigenaar aansprakelijk was 
voor verschillende handelingen van het 
schoolhoofd, wanneer deze overdag of 

's avonds krachtens zijn betrekkir,g in de in
richting werkzaam was. Dit acht ik onjuist, 
daar dan toch ook die persoon de daadwer
kelijke bezitter is, aansprakelijk op grond 
der Verordening. 

Het derde middel behandelt een vraag van 
uitlegging t. a. v. § IJ der Verordening. Re
quirant licht dit middel toe, zeggende: ,,Par. 
IJ van meergenoemde Verordening stelt ge
heel in het algemeen strafbaar ,,hij, die in 
strijd handelt met de bepalingen dezer ver
ordening", zonder dat daarbij de dader in een 
bepaalde kwaliteit (bijv. eigenaar of daad
werkelijk bezitter) als strafrechteliik aan
sprakelijk wordt aangewezen. Er ziin ver
schillende gevallen denkbaar, dat de eigenaar 
van een te verduisteren zaak afwezig is (bijv. 
buitenslands of in een andere gemeente ver
toeft, zooals in het bijzonder in Zeeland her
haaldelijk voorkomt), ofwel om andere rede
nen in geenerlei opzicht aansprakelijk is te 
achten, terwijl evenmin een daadwerkelijk 
bezitter kan worden aangewezen, daarente
gen we! een persoon, die des nachts onafge
schermd of overbodig licht veroorzaakt heeft. 
De groote belangen van een stipte naleving 
der verduisteringsvoorschriften brengen met 
zich mede, dat ook in die gevallen door den 
strafrechter moet kunnen worden opgetreden. 
Requirant verwijst in dit opzicht naar de 
Be tlm I2e overweging van de schriftelijke 
vordering van den Ambtenaar van het 0. M. 
bij het Kantongerecht te Middelburg. 

Derhalve diende de verdachte ook indien 
hij niet als daadwerkelijk bezitter zou kun
nen worden aangemerkt, toch als de feitelijke 
veroorzaker van het ongeoorloofde licht ver
oordeeld te worden." 

Met die opvatting kan ik mij niet vereeni
gen, en ik ben van meening, dat § I3 terug
slaat op de omschrijving in § 2 gegeven. 
Mocht een kwaadwillige des nachts onaf
geschermd of overbodig licht veroorzaken, 
dan blijft volgens de verordening de eigenaar 
of de daadwerkelijke bezitter, b.v. een con
cierge, een schoonmaker e.d. aansprakelijk 
voor dat uitstralen krachtens de Verordening, 
ongeacht welke gevolgen die kwaadwillige 
wegens zijn handeling kan ondervinden. 

Op grond van het bovenstaande kom ik 
tot de conclusie, dat het bestreden vonnis zal 
moeten worden vemietigd voorzoover dit 
onder ovememing der gronden des Kanton
rechters een ontslag van alle rechtsvervol
ging bevat. 

Van oordeel, dat de Hooge Raad ten prin
cipale recht kan doen, nu de Rechtbank be
slist heeft, dat gerequireerde het te laste 
gelegde feit heeft begaan, vorder ik, dat de 
Hoage Raad hem strafbaar verklare, en aan 
het bewezen verklaarde feit de benaming 
gevende: ,,in strijd handelen met de Veror
dening van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
het verduisteren, no. 34/I940, gewijzigd bij 
Verordening no. 2I2/I940, met aanhaling der 
§§ I, 2, 5 en IJ dezer Verordening, wat de 
straf betreft lettend eenerzijds op den emst 
van het feit, gezien de pleats waar het ge
pleegd is, anderzijds op het principieel ka-
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rakter hetwelk deze vervolging draagt ten 
einde vast te stellen, wie aansprakelijk is 
voor de gepleegde overtreding, gerequireerde 
alsnog veroordeele tot een geldboete van 
f 10 bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door tien dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
0-ehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Ge.let op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bii het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard het aan gerequireerde telaste ge
legde, dat hij enz. (zie conclusie); 

0 . dat de Rechtbank daarbij onder meer 
heeft overwogen, dat de Rechtbank zich kan 
vereenigen met de vermelding der reden
gevende feiten en omstandigheden, de be
slissing van den Eersten Rechter omtrent 
het niet strafbaar ziin van de'l verdachte en 
de daaraan door den Kantonrechter gewiiBe 
overwegingen, de toegepaste wetsartikelen 
en het uitgesproken ontslag van alle rechts
vervolging, zooals een en ander is opgenomen 
in het beroepen vonnis en welk een en ander 
de Rechtbank ovemeemt en als hier inge
voegd wenscht te zie 'l beschouwd ; 

0 . dat de Kantonrechter "het door hem 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging 
doet steunen onder meer op de navolgende, 
door de Rechtbank overgenomen overwe
gingen: (Zie de in de conclusie vermelde 
overwegingen s tot en met 14). 

Wat de middelen betreft : 
'0. ten aanzien van het eerste middel : 
dat op 26 Nov. 1940, - dus v66r den da

tum van het bestreden vonnis - , inderdaad 
in werking is getreden de Verordening van 
den R iikscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied no. 212/1940, waardoor 
<liens Verordening no. 34/1940 op eenige 
punten is aangevuld en gewijzigd; 

dat in het bestreden vonnis alleen dan van 
die aanvullingen of wijzigingen melding ge
maakt had moeten worden, als deze ten aan
zien van de geschilpunten, welke in deze 
zaak te beslissen stonden, voor den gerequi
reerde gunstiger bepalingen bevatten dan de 
verordening, zooals die oorspronkelijk luidde: 

dat dit niet het geval is, en het eerste mid
del dus niet opgaat; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat volgens § 2 Verordening no. 34/1940, 

welke bij de Verordening no. 212/1940 onge
wijzigd is gebleven, voor het verduisteren 
verantwoordelijk is de eigenaar der te ver
duisteren zaak of we! de daadwerkelijke be
zitter; 

dat bij het in het bestreden vonnis over
genomen gedeelte van het vonnis van den 
Kantonrechter op gronden, welke die beslis
sing kunnen dragen, is beslist, dat het bewe
zen verklaarde niet medebrengt, dat gerequi
reerde als daadwerkelijk bezitter van het 
schoolgebouw was te beschouwen, en dus dit 
middel niet kan slagen; 

0 . ten aanzien van bet derde middel: 
.dat bij dit middel blijkens de toelichting 

wordt uitgegaan van de stelling, dat volgens 
§ 13 der Verordening no. 34/1940 zoo alge
meen mogelij k strafbaar is gesteld ,,hij die in 
stri jd handelt met bepalingen van deze ver
ordening", zonder dat daarbij de dader in 
~"ne bepaalde hoedanigheid (eigenaar of 
daadwerkeliike bezitter) als strafrechteli jk 
aansprakeli ik wordt aangewezen, daar toch 
verschillende gevallen zich kunnen voordoen, 
dat de eigenaar niet aansprakeliik is te ·ach
ten, en een daadwerkelijke bezitter niet kan 
worden aangewezen, maar een ander zich ten 
opzichte van de te verduisteren ·zaak aan 
overtrnding dier verordening heeft schuldig 
gemaakt, terwij l het algemeen belang bij de 
1takoming dier voorschriften niet kan toe
laten, dat in een dergeliik geval die overtre
ding straffeloos zou -bliiven; 

dat, - daargelaten of in zoodanige geval
len de overtreder niet als daadwerkelijk be
zitter beschouwd zou moeten worden - , § ·2 , 

1ste en 2de lid, voor het nakomen der voor
schriften van die verordening verantwoor
deli,ik, - dat wil zeggen ,bij niet-nakoming 
strafrechtelijk aansprakelijk - , stelt alleen 
den eigenaar of daadwerkelijken bezitter en 
derhalve de stelling, waarop het middel ·he
rust, niet juist is; 

0. dat ook dit middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. ]) 

9 ]uni z94z. "BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Z·aken. 
(Armenwet art. _,9.) 

Op het tiidstip (19 Juli 1939) waarop 
de rechterlijke machtiging is aange
vraagd, stond de minderjarige patient 
onder voogdij van een vereeniging, wel
ke voogdij ingevolge art. ;18a 1e lid ·1° 
B . W. begon op 28 Mei 1939. V66r zijn 
plaatsing onder voogdij was patient wet
telijk gedomicilieerd in de gemeente E. , 
waar zi jn vader sinds 12 Mei 19_, 9 woon
plaats had. Wei is door de rechtbank op 
27 April 19:19 de te R. woonachtige 
moeder van patient voor de uitoefe ning 
van de ouderliike macht aangewezen, 
<loch deze beschikking werkte krachtens 
art. :101 4e lid B . W. in geen gev al v 66r 
2 Juni 19;19. Ingevolge art . . ,9 ze 7id 'is 
de gemeente E. voor de verplegingskos
t en aansprakelijk. 

De Secretaris-G-eneraal van ·het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
den armlastige krankzinnige Eduard A. M . 
Baart ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies·van 
4 Juni 1Q41, No. q6); 

0. dat Eduard Alphonsus Maria Baart, ge
boren te Echt den 18den Juli 1933, nadat 
zijne, ingevolge beschikking van de Arr_
rechtbank te Roermond van 2 M aart 1939 
van tafel en bed gescheiden ouders bij be
sc.hikking van deze rechtbank van 20 Mei 
1939 ·van de ouderlijke macht over hem wa-
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ren ontheven en de Algemeene Commissie 
voor kinderverpleging en kinderbescherming 
te 's-Hertogenbosch met zijne voogdij was 
belast, op 20 Juli 1939 krachtens rechterlijke 
machtiging ter verpleging werd opgenomen 
in .,Huize Assisie", intemaat voor Roomsch
Katholieke mannelijke zwakzinnigen te 
Udenhout, alwaar hij op 1 Juli 1939 in bewa
ring was gesteld; 

dat over de kosten van verpleging geschil 
is ontstaan tusschen de gemeentebesturen 
van Roermond en Eygelshoven; 

dat Ged. Staten van Limburg er niet in 
zijn geslaagd het geschil in der minne bij te 
leggen; 

dat B. en W. van Roermond niet genegen 
zijn de voormelde kosten voor rekening van 
hunne gemeente te nemen, aanvoerende, dat 
weliswaar de te Roermond wonende moeder 
van den patient bij beschikking van de ar
rondissementsrechtbank te Roermond van 
27 April 1939 was aangewezen voor de uit
oefering van de ouderlijke macht, doch dat 
deze beschikking op grond van het bepaalde 
in art. 301, 4e en 6e lid B. W. eerst op I7 
Juni 1939 kracht van gewijsde heeft gekre
gen , zoodat zijn vader, die zich op 12 Mei 
19_19 in de gemeente Eygelshoven had ge
vestigd, ten tijde van de plaatsing van den 
patient onder de voogdij van de bovenge
noemde Algemeene Commissie op 4 Juni 
1939 (datum, waarop de beschikking van de 
arrondissementsrechtbank van 20 Mei 1939 
in kracht van gewijsde is gegaan) nog de 
ouderlijke macht over hem uitoefende, wes
halve huns inziens de gemeente Eygelsho
ven, ingevolge art. 39, 2de lid der Armenwet, 
voor de betaling der verplegingskosten aan
sprakelijk is; 

dat B. en W. van Eyge!shoven evenmin 
bereid zijn hunne gemeente de kosten van 
verpleging van den patient te doen dragen, 
daar de moeder van den patient op 2 7 April 
1939 voor de uitoefening van de ouderlijke 
macht was aangewezen en volgens art. 301, 
4de lid B. W. deze beschikking begon te wer
ken op den dag, waarop de uitspraak der 
scheiding van tafel en bed dd. 2 Maart 1939 
kracht van gewijsde heeft verkregen, dus op 
2 Juni 1q39, weshalve B. en W. van meening 
zijn, dat hunne gemeente voor de betaling 
van de verplegingskosten niet aansprakelijk 
kan worden gesteld; 

dat, nadat de Minister van Justitie, door 
zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken 
geraadpleegd, er op had gewezen, dat in ver
band met art. 386a onder 1° B. W . en het feit, 
dat de Vereeniging Algemeene Commissie 
voor kinderverpleging en kinderbescherming 
van de opdracht aan haar van de voogdij 
over E. A. M . Baart op 27 Mei 1939 in ken
nis is gesteld, deze voogdij geacht moet war
den te zijn begonnen op 28 Mei daaropvol
gende, B . en W . van Eygelshoven, hiermede 
in kennis gesteld, bij hunne weigering heb
ben volhard, er op wijzende, dat volgens het 
bepaalde in art. 39 der Armenwet in deze 
niet beslissend is de dag, waarop de voogdij 
begon, maar die, waarop de rechterlijke 
machtiging om E . A. M . Baart in een ge-

sticht te plaatsen, werd aangevraagd en dat, 
daar diens vader zich eerst op 12 Mei 1939 
in hunne gemeente heeft gevestigd, het zeer 
we! mogelijk is, dat de aanvrage toen reeds 
had plaats gehad; 

0. dat, blijkens de overgelegde stukken, de 
rechterlijke machtiging om E. A. M. Baart 
in een gesticht te plaatsen, is aangevraagd op 
19 Juli 1939; 
· dat hij op dat tijdstip onder voogdij stond 

van de Algemeene Commissie voor kinder
verpleging en kinderbescherrning te 's-Her
togenbosch, welke voogdij ingevolge art. 38a, 
re lid 1° B. W . begon op 28 Mei 1939, zijnde 
de dag, volgende op dien, waarop de kennis
geving van den Griffier der arr.-rechtbank 
te Roermond aan de genoemde Commissie 
omtrent hare benoeming is verzonden; 

dat de patient v66r zijne plaatsing onder 
voogdij ingevolge art. 78 B. W. wettelijk ge
domicilieerd was in de gemeente Eygelsho
ven, waar zijn vader, blijkens de stukken, 
sinds 12 Mei 1939 woonp!aats had; 

dat weliswaar bij beschikking van de ar
r-ondissementsrechtbank te Roermond van 2 7 
April 1939 de te Roermond woonachtige 
moeder van den patient voor de uitoefening 
van de ouderlijke macht was aangewezen, 
doch dat deze beschikking krachtens art. 301, 
4e lid B . W. in geen geval werkte v66r 2 
Juni 1939, datum, waarop de door de arr
rechtb. te Roermond tusschen de ouders uit
gesproken scheiding van tafel en bed kracht 
van gewijsde heeft verkregen; 

dat mitsdien ingevolge art. 39, 2de lid der 
Armenwet de verplegingskosten van E . A. M . 
Baart uit de kas van de gemeente Eygels
hoven behooren te worden voldaan; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

voor de toepassing van art. 39, 2de lid der 
Armenwet als de woonplaats van den arm
lastigen krankzinnige E. A. M. Baart aan te 
wijzen de gemeente Eygelshoven. 

( A. B.) 

9 ]uni 194I. BESLUJT van den Secretaris
Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 83.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten een 
beslissing genomen, krachtens den aan
hef van het se lid, nu de stichting van 
het onderhavig schoolgebouw niet heeft 
plaats gevonden op een wijze, welke al
ien twijfel uitsluit over de vraag, in hoe
ver de L .0.-wet 1920 op dat gebouw 
van toepassing is. Bovendien is bezwaar
lijk vol te houden, dat de mogelijkheid 
redelijkerwijze uitgesloten was, dat het 
schoolbestuur het gebouw weer voor het 
geven van I. o. zou gaan bezigen, zulks 
te minder, nu blijkt, dat het schoolbe
stuur later daartoe inderdaad heeft be-
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sloten, <loch door omstandigheden, bui
ten zijn wil gelegen, daartoe niet heeft 
.kunnen overgaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Pancratius, te 
Munstergeleen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 14 Juni 1940, 1e 
Afdeeling, La. 6128fa V, waarbij overeen
komstig art. 83, vijfde lid, der Lager Onder
wijswet 1920 is beslist, dat de appellant se
dert 1 Sept. 1938 blijvend heeft opgehouden 
het gebouw van de onder zijn bestuur staande 
bijzondere meisjesschool voor gewoon lager 
onderwijs, gelegen aan de Kerkstraat no. 
152a, te Munstergeleen, overeenkomstig zijn 
bestemming te gebruiken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 April 1941, no. 61g (1940); 

0. dat het genoemd besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat uit het 
terzake ingesteld onderzoek gebleken is, dat 
het op 1 Sept. 1g:~1 in gebruik genomen 
schoolgebouw op 1 Sept. 1g;18 is ontruimd 
en dat de daarin gevestigde klassen toen zijn 
overgebracht naar het schoolgebouw, gelegen 
aan den Watersleijersweg no. 208; dat in het 
bedoelde schoolgebouw thans gevestigd zijn 
een bewaarschool en meerdere jeugdvereeni
gingen; dat, nu sedert geruimen tijd - zon
der dat daarvoor eenige noodzaak aanwezig 
is - het betrokken gebouw niet meer voor 
zijn oorspronkelijke bestemming wordt ge
bezigd, naar de meening van hun college in
derdaad mag worden aangenomen, dat het
zelve blijvend heeft opgehouden overeen
komstig die bestemming te worden gebruikt; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het gebouw Kerkstraat 152a in 1931 in 
gebruik is genomen ten behoeve van de 
meisjesschool, gevestigd in het gebouw Wa
tersleijerweg 208, hetwelk toen niet alle leer
lingen kon bevatten; dat op 1 Sept. 19_,8 de 
leerlingen , gehuisvest in het gebouw Kerk
straat 1.52a, zijn overgebracht naar het ge
bouw Watersleijerweg o.a. ter verkrijging 
van besparing op de uitgaven; dat er echter 
geen ·sprake van is, dat het gebouw aan de 
Kerkstraat blijvend niet meer voor zijn be
stemming wordt gebruikt; dat immers de 
school, t en behoeve waarvan dit gebouw in 
gebruik is genomen, niet opgeheven is, <loch 
gevestigd is in het gebouw Watersleijerweg, 
waarvan het gebouw Kerkstraat de uitbrei
ding was; dat, zoolang deze school nog be
staat, het gebouw Kerkstraat bestemd blijft 
voor het gebruik door deze school, waaraan 
niet afdoet, dat het tijdelijk (thans niet 
meer) voor andere doeleinden gebezigd is; 
dat trouwens bij een lichte stijging van het 
aantal leerlingen hetzij der meisjesschool, 
hetzij der jongensschool - welke zeker niet 
uitgesloten moet worden geacht - de loka
len van het gebouw Watersleijerweg niet vol
doende in aantal zijn en dus zeker weer een 

of meer lokalen van het gebouw Kerkstraat 
in gebruik genomen worden, zoodat, ook al 
houdt men alleen rekening met deze lokalen, 
niet gesproken kan worden van een blijvend 
buiten gebruik z1jn; dat bovendien besloten 
is met ingang van 1 Sept. 1940 de meisjes
school geheel onder te brengen in het gebouw 
Kerkstraat, en het gebouw Watersleijerweg 
geheel te bestemmen voor de mede daarin 
gevestigde jongensschool; dat, met het oog 
hierop de beslissing van Ged. Staten, zoo 
deze overigens terecht genomen zou zijn -
quod non -, niet gewettigd is, <loch voor
barig; dat voorts, zoo mocht worden aange
nomen, dat de beslissing van Ged. Staten, 
betreffende het blijvend niet meer voor zijn 
bestemming gebruik maken van het gebouw 
Kerkstraat 152a, terecht genomen is, deze 
beslissing toch geen betrekking kan hebben 
op de twee lokalen en het terrein (inclusief 
de speelplaats) der in dit gebouw gevestigde 
bewaarschool; dat voor het terrein van de 
bewaarschool geen vergoeding ingevolge de 
Lager Onderwijswet 1920 genoten is en de 
lokalen niet gebouwd zijn als lokalen, be
stemd voor het geven van lager onderwijs; 
dat destijds bij de aanvrage aan den raad 
ook is medegedeeld, dat de betreffende loka
len bestemd waren voor bewaarschoolonder
wijs; dat deze lokalen steeds bij de bewaar
school in gebruik zijn geweest en dit nog 
steeds zijn; dat t en aanzien van deze lokalen 
en het t errein de r bewaarschool de Lager 
Onderwijswet 1920 derhalve niet van toe
passing is en de beslissing van Ged. Staten 
hierop dan ook geen betrekking kan hebben; 
dat het verzoekt, het besluit van Ged. Sta
ten te vemietigen, althans te beslissen, dat 
dit besluit geen betrekking heeft op de loka
len en het terrein der bewaarschool; 

0. dat, zooals mede uit de nadere op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
wonnen inlichtingen blijkt, de stichting van 
het schoolgebouw aan de Kerkstraat niet 
heeft plaats gevonden op een wijze, welke 
allen twijfel uitsluit over de vraag, in hoe
verre de Lager Onderwijswet 1920 op dat 
gebouw van toepassing is; 

dat toch niet met een normalen gang van 
zaken strookt, dat voor de uitbreiding van 
de bestaande meisjesschool een afzonderlijk 
schoolgebouw werd aangevraagd en dat het 
gebouw niet, zooals werd aangevraagd, twee, 
<loch vier leslokalen kreeg, terwijl voorts dat 
gebouw van den beginne af gedeeltelijk voor 
bewaarschool is bestemd geweest en bij de 
taxatie van de waarde van het betrokken bij 
het schoolbestuur in eigendom zijnde terrein 
slechts de waarde van een dee! van dat ter
rein geschat werd; 

dat echter, daargelaten nog het hieraan 
tegen de toepassing van art. 83, se lid der 
wet op het onderhavige gebouw te ontleenen 
bezwaar, het bestreden besluit van Ged. Sta
ten niet kan worden gehandhaafd alreeds wijl 
de omstandigheden zooals die zich toenmaals 
voordeden, die toepassing niet voldoende 
rechtvaardigen; 

dat immers, al is het begrijpelijk, dat Ged. 
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Staten aan den zeer onbevredigenden toe 
stand inzake het gebruik van het gebouw 
een einde wilden maken, bezwaarlijk is vol te 
houden, dat de mogelijkheid redelijkerwijze 
uitgesloten was, dat het schoolbestuur het 
gebouw aan de Kerkstraat weer voor het 
geven van lager onderwijs zou gaan bezigen·; 

dat zulks te minder het geval is, nu blijkt, 
dat het schoolbestuur later inderdaad daar
toe heeft besloten, <loch door omstandighe
den, buiten zijn wil gelegen, daartoe niet 
heeft kunnen overgaan ; 

dat bovendien niet moet worden voorbijge
zien, dat de hiervoren reeds in het licht ge
stelde wijze, waarop de stichting van het 
schoolgebouw aan de Kerkstraat heeft plaats 
gevonden, omtrent de bedoelingen, welke 
daarbij hebben voorgezeten, geen volkomen 
zekerheid biedt, zoodat het ook hie rom met 
het oog op de tegenover het schoolbestuur te 
betrachten billijkheid geen aanbeveling zou 
verdienen , dat ten aanzien van dat gebouw 
van de in de meergenoemde wetsbepaling 
gegeven bevoegdheid thans gebruik wordt 
gemaakt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rij kscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Limburg te vernietige~. 

(A. B .) 

9 ]uni 194z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Waterstaat. (Wegenwet 
art.' 16 j 0

• art. 17.) 
Uit de woorden der artt. 16 en 17 kan 

slechts worden afgeleid, dat het de be
doeling van den wetgever moet zijn ge
weest, de zorg voor het in goeden staat 
verkeeren van de wegen op te dragen 
aan een overheidslichaam, en we! zoo
danig, dat (afgezien van rij ks- en pro
vinciale wegen) aan de gemeente in het 
algemeen de bedoelde zorg is opgedra
gen en ( op grond van het bepaalde in 
art. 17) een waterschap die zorg heeft 
voor de wegen, die het zelf onderhoudt 
en voor die, waarop het krachtens in
richting of rcglement heeft toe te zien. 
Bij een meervoudigen onderhoudsplicht 
zal er een meervoudig gezag kunnen 
zijn, waarop de zorg voor de nakoming 
van de v erplichting tot onderhoud wordt 
gelegd (zij het dan voorzoover het het 
desbetreffend gedeelte van den onder
houdsplicht betreft) en kunnen er aldus 
meer overheidslichamen zijn , die inge
volge de artt. 16 en 17 te zorgen heb
ben, dat de wegen in goeden staat v er
keeren. In dergelij ke gevallen kent dus 
het systeem der wet een meervoudig ge
zag, waarop die zorg rust, en heeft het 
dit aldus in ons waterstaatrecht vastge
legd. 

L. 1941 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
29 Maart 1939, n°. 167, en het daarbij ge
voegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
volgt: 

.,Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door burgemeester en wethouders der ge
meente Tie!, daartoe door den raad gemach
tigd, tegen het besluit van Ged . Staten van 
Gelderland ':'an 27 September 1938, n°. 170, 
tot vaststelhng van den !egger der wegen in 
de gemeente Beusichem ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart 1939. n°. 167: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

0. dat in den genoemden !egger ten aan
zien van den gecombineerden grindweg van 
Tie! naar Culemborg in kolom VII als onder
houdsplichtigen van den weg en van duiker 
I zijn vermeld : de gemeente Tie! (voor een 
derde gedeelte); het polderdistrict Buren 
(voor een derde gedeelte); het Rijk (voor een 
derde gedeelte), en in kolom X als het gezag, 
dat volgens de artikelen 16 of 17 der Wegen
wet heeft te zorgen, dat de weg in goeden 
sta at verkeert: de gemeente Beusichem; het 
polderdistruct Buren ; 

dat ten. opzichte van den Veerweg, van het 
begin van den weg tot het einde A 98, gelijke 
vermelding in den genoemden !egger heeft 
plaats gevonden; 

dat burgemeester en wethouders van Tie! 
in beroep aanvoeren, dat over elk der beide 
wegen tweeerlei gezag is gesteld; dat dit 
naar hun oordeel niet juist is, omdat uit de 
artikelen 16 en 17 der Wegenwet, in onder
ling verband bezien, moet worden afgeleid , 
dat het de bedoeling van den wetgever moet 
zijn geweest, dat in de toekomst slechts een 
gezag (dus 6f een gemeente 6f een waterschap) 
binnen de grenzen der wet verantwoordelijk 
moet kunnen worden gesteld voor den staat 
van het onderhoud van wegen, als waarvan 
hier sprake is, ten einde, naar mag worden 
aangenomen, op die wijze conflicten van al
lerlei aard te vermijden : dat dit met de wet 
strijdige, tweeerlei gezag, vooral met het 
oog op het bepaalde in artikel 18 der Wegen
wet, tot ernstige moeilijkheden aanleiding 
kan geven; dat op grond van het vorenstaan
de en rekening houdende met de omstandig
heden, dat' de onderhavige wegen niet krach
tens zijn inrichting of krachtens zijn regle
ment vallen onder het toezicht van het pol
derdistrict Buren en het evengenoemde pol
derdistrict, evenals hct Rijk en de gemeente 
Tie!, slechts voor een derde gedeelte in de 
kosten van het onderhoud van deze wegen 
bijdraagt, zoodat niet kan Wo i"den gezegd, 
dat het die wegen overeenkomstig artikel 17 
der Wegenwet onderhoudt, naar hun oordeel 
in kolom X van den onderhavigen !egger, 
voor wat de beide meergenoemde wegen 
betreft, alleen dient te worden vermeld .,de 
gemeente Beusichem"; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken met 
de vermelding in kolom X van de gemeente 
Beusichem en het polderdistrict Buren als 
het gezag, dat volgens de artikelen 16 of 17 

13 
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der Wegenwet heeft te zorgen, dat de wegen 
in goeden staat verkeeren, wordt beoogd de 
gemeente Beusichem de zorg op te dragen 
over de beide wegen, voor zoover te hunnen 
aanzien voor een derde gedeelte de gemeente 
Tie! onderhoudsplichtig is, en het polderdis
trict Buren te belasten met de zorg voor de 
bedoelde wegen, voor zoover te hunnen aan
zien op dat waterschap voor een derde ge
deelt~ de onderhoudsplicht rust; 

dat echter ten aanzien van een zoodanig 
dee! de in de evenvermelde artikelen 16 en 17 
bedoelde zorg niet kan worden uitgeoefend; 

dat aan de gemeente of het waterschap, 
dat slechts ten aanzien van een zoodanig 
gedeelte wordt belast met de zorg, dat een 
weg verkeert in goeden staat geen middelen 
ten dienste zouden staan tot het afdwingen 
van de naleving van het desbetreffend dee! 
van den onderhoudsplicht, gelijk dit met 
name het geval zou zijn, indien de gemeente 
Beusichem zich slechts ten aanzien van het 
aandeel der gemeente Tie! de zorg voor de 
wegen zou zien toegewezen; 

dat veeleer volgens een redelijke uitlegging 
van de evengenoemde wetsartikelen de uit
zonderingen op den in artikel 16 gestelden 
regel, dat de gemeente heeft te zorgen, dat 
de binnen haar gebied liggende wegen ver
keeren in goeden staat, hier niet van toepas
sing zijn en dat bepaaldelijk niet kan gezegd 
worden, dat het Rijk de beide onderhavige 
wegen onderhoudt in den zin van het laatst
genoemd wetsartikel , noch ook, dat deze 
wegen behooren tot die, bedoeld in artikel 17 ; 

dat mitsdien in kolom X als het gezag, dat 
heeft te zorgen, dat de wegen verkeeren in 
goeden staat, slechts behoort te worden ver
meld de gemeente Beusichem, zoodat de 
!egger in dit opzicht wijziging behoeft ; 

Gezien de Wegenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de wegenlegger der gemeen
te Beusichem moet worden gewijzigd in dier 
voege, dat ten opzichte van d e beide boven
vermelde wegen in kolom X slechts wordt 
vermeld: de gemeente Beusichem. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
m et de uitvoering van dit besluit." 

0. dat de genoemde afdeeling, in kennis 
gesteld met de dezerzijds gerezen bedenkin
gen, een nader advies heeft uitgebracht, 
waarin die bedenkingen volledig zijn weer
gegeven, en betwelk luidde als volgt: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 6 September 1939, n°. 479, 
afdeeling Waterstaatsrecht, opnieuw bij den 
Raad van State, afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, ter overweging aanhangig ge
maakt bet beroep, ingesteld door burgemees
ter en wethouders der gemeente Tie!, daartoe 
door den raad gemachtigd, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
27 September 1938, n°. 170, tot vaststelling 
van den !egger der wegen in de gemeente 
Beusichem. 

De Minister kan zich met de door de afdee
ling bij advies van 29 Maart 1939, n°. 167, 
voorgedragen beslissing niet in alien deele 
vereenigen. Hij schrijft dienaangaande, dat 
de gecombineerde grindweg van Tie! naar 
Culemborg ingevolge de conventie van 18 

Juni 1773, waarvan afschrift bij de stukken 
is gevoegd, gemeenscbapppelijk wordt onder
houden door het R ijk, de gemeente Tie! en 
bet polderdistrict Buren; dat deze lichamen 
dus gemeenscbappelijk tot taak hebben den 
weg in goeden staat te houden ; dat, aange
zien de wet niet onderscbeidt tusschen geheel , 
gedeeltelijk of gemeenscbappelijk onderboud, 
het zijns inziens niet aangaat de uitzonderin
gen op den in artikel 16 der Wegenwet ge
stelden regel, dat de gemeente beeft te zorgen, 
dat de binnen haar gebied liggende wegen 
verkeeren in goeden staat, in dezen niet van 
toepassing te acbten; dat hierdoor toch het 
bestaan van de evengenoemde verplichting 
van het Rijk en het polderdistrict Buren als 
het ware ontkend zou worden en aan de 
gemeente Beusichem in strijd met de duide
lijke woorden van artikel 16 ten aanzien 
van den weg een verplichting zou worden 
opgelegd, die zijns inziens in dit geval uit het 
genoemde artikel niet zou volgen; dat de 
verplichting van de gemeente Beusicbem in
gevolge artikel 16 der Wegenwet zijns inziens 
niet verder kan reiken dan te zorgen, dat de 
gemeente Tie! haar onderhoudsverplichting 
ten aanzien van den weg nakomt; dat hij 
vooralsnog niet kan inzien, waarom de ge
meente Beusichem wel in staat zou zijn de 
geme'ente Tie! tot naleving van haar onder
houdsverplichting te brengen bij invulling 
van kolom X van den !egger op de wijze, als 
in de voorgedragen beslissing is aangegeven, 
en niet daartoe in staat zou zijn, indien, gelijk 
tbans is gescbiedt, naast de gemeente Beu
sicbem in kolom X bet polderdistrict Buren 
wordt vermeld ; dat, naar hij meent, kolom 
X van den !egger zal moeten worden inge
vuld op de wijze als is gescbied. 

De afdeeling moge bieromtrent het vol
gende opmerken. 

Naar het der afdeeling voorkomt, betreft 
bet in dit geval een quaestie van uitlegging 
van de artikelen 16 en 17 der Wegenwet . 
Duidelijk zijn deze artikelen, indien, zooals 
regel is, het onderhoud van den weg of het 
wegvak berust bij een Overheidslichaam of 
particulier. Moeilijkheden rijzen echter, in
dien, gelijk in het onderhavige geval, ver
scbillende onderhoudsplichtigen aanwezig 
zijn. Bij de toepassing van deze artikelen 
dient dan gekozen te worden tusschen eener
zijds het door den Minister ingenomen stand
punt, dat , evenals een gemeenschappelijke 
onderhoudsplicht in het stelsel der Wegenwet 
bestaanbaar moet worden gea cht , zulks ook 
het geval is met het toezicht van gemeente 
en waterschap op de naleving van dien plicht 
en anderzijds de door de afdeeling gehuldigde 
opvatting, dat een door twee of meer Over
heidslicbamen gezamenlijk uitgeoefend toe
zicht, dat door een Overheidslichaam slechts 
over den onderhoudsplicht, voor zoover die 
op een der m ede-onderhoudsplicbtigen rust, 
wordt uitgeoefend, rechtsfiguren zijn, waar
van men zich door haar vaagbeid bezwaarlijk 
een voorstelling kan maken en die ons admi
nistratief recht, met name ons wegenrecht, 
niet kent. 

Ook na kennisneming van hetgeen de 
Minister daartegen aanvoert, meent de af
deeling haar voordracht te moeten hand
haven. 
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Tegenover het argument, dat de Minister 
aan de bewoordingen van artikel 16 meent te 
kunnen ontleenen, zou er de aandacht op 
kunnen worden gevestigd, dat ook de Minis
ter bij zijn interpretatie van het genoemde 
artikel den duidelijken tekst geweld :.:al moe
ten aandoen. Immers zal Zijne Excellentie 
onder de wegen, welke door het Rijk of een 
provincie worden onderhouden, die, bedoeld 
in artikel 17, en die, waarop door een antler 
to! wordt geheven, mede begrepen moeten 
achten wegen , die door het Rijk of waterschap 
te zamen m et een gemeente worden onder
houden. Naar de overtuiging der afdeeling 
geven dan ook de bewoordingen der wet in 
dit geval geenerlei uitsluitsel. 

Ook de overweging van het ontwerp-be
sluit, waarin gewezen wordt op de onmoge
lijkheid tot het afdwingen van de naleving 
van een dee! van een onderhoudsplicht, blijft 
aan de afdeeling juist voorkomen. Met name 
zal naar het gevoelen der afdeeling, indien 
het beroep ongegrond wordt verklaard, van 
de bevoegdheid, die artikel 44 der Water
staatswet 1900 aan de gemeenten geeft, 
door de gemeente Beusichem niet kunnen 
worden gebruik gemaakt om de gemeente 
Tie! in voorkomend geval ten deze tot haar 
plicht te brengen. De kans, dat de gemeente 
Beusichem, indien zij zonder meer teu aari
zien van den onderhavigen weg als het toe
zichthoudend gezag in den !egger zou worden 
vermeld, aan de hand van het genoemde 
artikel haar gezag zal kunnen laten gelden, 
acht de afdeeling aanmerkelijk grooter, al 
valt bij deze ingewikkelde quaestie van wets
uitlegging met zekerheid omtrent de ziens
wijze der rechterlijke macht weinig vooruit 
te zeggen. 

Aangezien naar het oordeel der afdeeling 
noodzakelijkerwijze slechts een Overheids
lichaam als toezichthoudend gezag in een 
wegenlegger mag worden aangeduid, acht de 
afdeeling het ook thans nog de beste oplos
sing, dat bij de te nemen beslissing als richt
snoer wordt gebezigd de in artikel 16 der 
wet neergelegde regel en dat dienvolgens de 
gemeente Beusichem zonder meer in Kolom 
X van den !egger wordt vermeld. 

Op grond van het vorenstaande, veroor
looft de afdeeling zich Uwer Majesteit zeer 
eerbiedig in overweging te geven, het ont
werp-besluit alsnog te bekrachtigen." 

0. dat dezerzijds ook tegen dit nader ad vies 
bedenkingen bestonden, waarmede de ge
noemde afdeeling wederom in kennis werd 
gesteld, waarna zij andermaal ten advieze 
overgaande het volgende aanvoerde: 

.,Bij schrijven van 5 Mei 1941, n°. 681, af
deeling Waterstaatsrecht, heeft Uw Hoog
edelgestrenge andermaal bij den Raad van 
State, a fdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
het beroep, ingesteld door burgemeester en 
wethouders der gemeente Tie!, daartoe door 
den Raad gemachtigd, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
27 September 1938, n°. 170, tot vaststelling 
van den !egger der wegen in de gemeente 
Beusichem. 

Ook na kennisneming van hetgeen Uw 
Hoogedelgestenge in het bovenvermeld schrij
ven naar voren brengt, meent de afdeeling 

haar standpunt ten deze te moeten hand
haven. 

De bewoordingen der artikelen 16 en 17 
der Wegenwet kunnen haars inziens be
zwaarlijk uitsluitsel geven bij het nemen van 
een beslissing in het onderhavige geschil. 
Zooals de afdeeling in haar nader advies reeds 
te kennen gaf, verdraagt ook de door u 
voorgestane wetsuitlegging zich niet geheel 
met den tekst der genoemde artikelen. Dit 
laatste wordt in uw schrijven niet weerspro
ken. 

Dat, indien de gemeente Beusichem de 
zorg zou hebben voor de naleving van den 
onderhoudsplicht der beide wegen in zijn 
geheel, het Rijk en het polderdistrict, in 
zooverre zij te zamen met de gemeente Tie! 
tot het wegonderhoud verplicht zijn, mede 
onder haar toezicht zouden zijn gesteld, 
vormt voorzeker een omstandigheid, welke 
als een bezwaar tegen de door de afdeeling 
als de meest aanvaardbaar geachte oplossing 
dezer queaestie is aan te merken. De afdeeling 
kan echter geen vrijheid vinden dit bezwaar 
te ontgaan door het aannemen van de be
staanbaarheid van een meervoudig toezicht
houdend gezag als door Uw Hoogedelge
strenge bedoeld, een figuur, welke naast de 
meening der afdeeling in ons waterstaats
recht niet past en daarin, voor zoover zij 
weet, onbekend is. Te minder vindt zij daar
toe aanleiding, omdat haars inziens de positie 
van Rijk en waterschap, ingeval zij te zamen 
met anderen tot het onderhoud van een weg 
verplicht zijn, in karakter volkomen verschilt 
van die, waarin deze overheidsinstanties 
verkeeren ten aanzien van wegen, welke zij 
geheel en met uitsluiting van anderen heb
ben te onderhouden. De beide onderhavige 
wegen behooren in wezen tot dezulke, welke 
door een commissie worden onderhoude·n, 
waarbij de rol der onderhoudsplichtige in
stanties veeleer die van particuliere onder
houdsplichtigen nabijkomt. 

De afdeeling acht geen grond aanwezig 
voor de veronderstelling, dat uit het niet 
vermelden van . het polderdistrict Buren 
in kolom X van den !egger, dit polderdistrict 
een ontkenning van zijn verplichtingen zou 
kunnen afleiden. Immers de op het genoemde 
polderdistrict te zamen met het Rijk en de 
gemeente Tie! rustende onderhoudsplicht 
wordt vermeld in kolom VII van den !egger 
en staat derhalve volkomen vast. Dat voorts 
de bedoeling van den wetgever niet anders 
zou kunnen geweest zijn, dan dat met de 
zorg voor de onderhavige wegen, voor wat 
het op het polderdistrict rustende dee! van 
den onderhoudsplicht betreft, dat water
schap moet zijn belast, meent de afdeeling op 
grond van hetgeen zij hiervoren reeds heeft 
opgemerkt te moeten betwisten. 

Wat de toepassing van artikel 44 der Wa
terstaatswet 1900 betreft, wijst de afdeeling 
er op, dat, indien de gemeente Beusichem 
in den !egger slechts met de gedeeltelijke 
zorg van de onderhavige wegen zou worden 
belast, zij bezwaarlijk aan de hand van dat 
artikel in geval van onvoldoende onderhoud 
zelf de noodige onderhoudswerken zou kun
nen doen verrichten. Zij zou daarmee verder 
gaan dan dat artikel haar toestaat; immers 
zou zij daardoor tevens ingrijpen in de nale-
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ving van den onderhoudsplicht dier wegen, 
voor zoover die plicht rust op Rijk en polder
district. Het is ook daarom, dat de afdeeling 
zich niet met uw bedenkingen ten deze kan 
vereenigen . 

Zij moge Uw Hoogedelgestrenge mitsdien 
in overweging geven, het ontwerp-besluit 
alsnog te bekrachtigen."; 

0. dat ook dit nader betoog van de afde
ling de juistheid harer zienswijze niet heeft 
kunnen doen inzien ; 

dat het toch hier in hoofdzaak betreft een 
quaestie van interpretatie van de artikelen 
16 en 17 der Wegenwet, zooals de afdeeling 
reeds opmerkt in haar advies van 13 Sep
tember 1939, n°. 167/134; 

dat uit de woorden van bedoelde artikelen 
slechts kan worden afgeleid, dat het de be
doeling van den wetgever moet zijn geweest 
de zorg voor het in goeden staat verkeeren 
van de wegen op te dragen aan een overheids
Iichaam, en we! zoodanig, dat - afgezien 
van Rijks- en provinciale wegen - aan de 
gemeente in het algemeen de bedoelde zorg 
is opgedragen en - op grond van het be
paalde in artikel 17 - een waterschap die 
zorg heeft voor de wegen, die het zelf onder
houdt, en voor die , waarop het krachtens in
richting of reglement heeft toe te zien; 

dat er in bepaalde gevallen bij een meer
voudigen onderhoudsplicht een meervoudig 
gezag zal kunnen zijn, waarop de zorg voor 
de nakoming van de verplichting tot onder
houd wordt gelegd - zij het dan voor zoo
ver het het desbetreffende gedeelte van den 
onderhoudsplicht betreft - en dat er aldus 
meer overheidslichamen kunnen zijn, die 
ingevolge de artikelen 16 en 17 der Wegen
wet te zorgen hebben, dat de wegen in goeden 
staat verkeeren ; 

dat in dergelijke gevallen dus het systeem 
der wet een meervoudig gezag, waarop die 
zorg rust, kent en aldus in ons waterstaats
recht heeft vastgelegd; 

dat het niet de bedoeling van den wetgever 
kan zijn geweest den wettelijken en, mogelijk, 
reglementairen plicht van een waterschap 
of den plicht van het Rijk om te zorgen voor 
het in goeden staat verkeeren van de wegen, 
welke het onderhoudt, te vervangen door de 
zorg van een gemeente; 

dat toch zeer nadrukkelijk in artikel 16 
der Wegenwet de wegen, welke een water
schap, het Rijk of een provincie onderhoudt, 
van de zorg van een gemeente worden uit
gezonderd; 

dat uit het alleen vermelden van de ge
meente Beusichem in kolom X van den !eg
ger, de gemeente Tie! en het polderdistrict 
Buren, zooal niet een ontkenning van de ver
plichtingen, in kolom VII v ermeld, dan toch 
een verzwakking van de verantwoordelijk
heid van die overheidslichamen, welke m et 
het onderhoud zijn belast, voor het in goeden 
staat verkeeren van den weg zouden kunnen 
afleiden; 

dat wat betreft de toepassing van artikel 
44 der Waterstaatswet 1900 de vermelding 
alleen van de gemeent~ Beusichem niet ten 
gevolge zouden kunnen hebben, dat die 
gemeente in strijd met de bepalingen van de 
:v'{egenwet in de plaats van het waterschap 

de maatregelen zou mogen nemen, welke de 
Wegenwet als verplichting van andere 
overheidslichamen op deze legt, en dat wat 
betreft de toepassing van andere wettelijke 
bepalingen het voor artikel 44 in verband 
met de in die wettelijke bepalingen aan de 
gemeente gegeven bevoegdheden, geen ver
schil maakt of naast de gemeente in kolom 
X van den !egger ook nog het polderdistrict 
Buren is vermeld ; 

0. dat het met genoemde afdeeling ge
pleegd overleg mitsdien niet heeft geleid tot. 
wijziging van haar advies in den geest als 
dezerzijds bedoeld ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken met 
de vermelding in kolom X van den !egger 
van wegen van de gemeente Beusichem en 
van het polderdistrict Buren als het gezag, 
dat volgens de artikelen 16 en 17 der Wegen
wet heeft te zorgen, dat de wegen in goeden 
staat verkeeren, wordt beoogd, de gemeente 
Beusichem de zorg op te dragen over de beide 
wegen, voor zoover te hunnen aanzien voor 
een derde gedeelte de gemeente Tie! onder
houdsplichtig is, en het polderdistrict Buren 
te belasten met de zorg voor de bedoelde 
wegen, voor zoover te hunnen aanzien op 
dat waterschap de onderhoudsplicht rust, in 
dit geval voor een derde gedeelte; 

dat de in artikel 16 der W egenwet gestelde 
regel inhoudt, dat de gemeente te zorgen 
heeft, dat binnen haar gebied liggende wegen 
in goeden staat verkeeren, met dien verstande 
dat de wegen, welke door het R ijk, een pro
vincie of een waterschap worden onderhou
den, die, waarop een waterschap krachtens 
inrichting of reglement heeft toe te zien, en 
die, waarop door een antler to! wordt gehe
ven, daarvan uitgezonderd zij n; 

dat de wet geen onderscheid kent tusschen 
een onderhoudsplicht van het geheel, van 
een gedeelte of gemeenschappelijk ; 

dat bij een onderhoudsplicht van meer dan 
een overheidslichaam, zooals hier het geval 
is , er ook meer dan een gezag te zorgen zal 
hebben voor het in goeden staat verkeeren 
van de wegen, welke het hier geldt, zooals 
volgt uit een redelijke uitlegging van de 
artikelen 16 en 17, gezien in onderling ver
band ; 

dat mitsdien in kolom X als het gezag, 
dat heeft te zorgen, dat de wegen verkeeren 
in goeden staat, behooren te worden vermeld : 
voor het gedeelte, waarvan de gemeente 
Tie! onderhoudsplichtig is, de gemeente 
Beusichem en voor het gedeelte, waarvan 
het polderdistrict Buren onderhoudsplichtige 
is, het polderdistruct Buren, een en antler 
zooals is geschied , en dat het beroep derhalve 
ongegrond is ; 

Gezien de Wegenwet ; 
Heeft op grond van§ 1 der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten : het beroep 
ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 
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IO /uni I94I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 40.) 

Het burgerlijk armbestuur te L. heeft, 
door den armlastige terzake van zijn 
vertrek naar H. een bedrag van f 2 s 
alsmede de verhuiskosten te verstrek
ken, op de komst van het gezin te H . in
vloed uitgeoefend in den zin van art. 40 
2e lid. Al waren er gronden, het vertrek 
van het gezin naar elders wenschelijk te 
achten, zoo had toch het armbestuur de 
door den armlastige gegeven voorstel
ling van zaken met betrekking tot zijne 
kansen om te H . zelf in het onderhoud 
van zijn gezin te kunnen voorzien , niet 
zonder nader onderzoek mogen aan
vaarden, en redelijkerwijze moeten be
grijpen, dat het door het bevorderen van 
deze verhuizing, den dienst van maat
schappelijk hulpbetoon te H. met een 
belangrijk geldelijk risico belastte, zon
der dat zulks in de omstandigheden vol
doende rechtvaardiging vond. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
C. H. Korpershoek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juni 1941, no. 141; 

0. dat C . H. Korpershoek, destijds wo
nende te Lochem en laatstelijk als onder
steunde dier gemeente te werk gesteld bij 
de Rijkswerkverruiming, in Augustus 1940 
een vrijheidsstraf wegens diefstal had te on
dergaan; dat zijn vrouw gedurende zijn af
wezigheid aan het burgerlijk armbestuur dier 
gemeente geldelijken steun verzocht, opdat 
Korpershoek met zijn gezin na zijn terug
keer naar Haarlem zou kunnen verhuizen, 
waarbij zij te kennen gaf, geen onderstand 
te Haarlem te zullen behoeven, daar een al
daar wonende zwager haar man wel aan werk 
zou helpen en zij te Haarlem pension, al
thans kostgangers, zou gaan houden, alsmede 
rou trachten als werkster inkomsten te ver
krijgen; dat na schrifteli_ike bevestiging van 
een en antler door Korpershoek zelf het bur
gerlijk armbestuur van Lochem er toe is 
overgegaan een bedrag van f 25, benevens 
de kosten van verhuizing aan Korpershoek, 
die inmiddels was teruggekeerd, te verstrek
ken, waama hij zich met zijn gezin op 20 
September 1940 te Haarlem heeft gevestigd, 
waar hij alreeds spoedig de hulp van den 
dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon 
moest inroepen; 

dat het gemeentebestuur van Haarlem 
van oordeel is, dat te Lochem door het ver
strekken van de evenbedoelde gelden aan 
Korpershoek afschuiving van hem en zijn ge
zin naar Haarlem heeft plaats gevonden en 
termen aanwezig zijn voor toepassing in het 
onderhavige geval van art. 40, 2e lid, der 
Armenwet, waarbij het gemeentebestuur er 
op wijst, dat niet had mogen zijn afgegaan 

op de beweringen van het echtpaar, doch dat 
had dienen te zijn onderzocht, of het gezin 
zonder hulp van den dienst van Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Haarlem aldaar in zijn 
levensonderhoud zou hebben kunnen voor
zien, hetgeen niet is geschied; 

dat B. en W. van Lochem betwisten, dat 
zich hier een geval, als bedoeld in art. 40, 
2e lid, der Armenwet, zou hebben voorge
daan, daartoe aanvoerende, dat Korpershoek 
geheel uit eigen beweging tot het besluit is 
gekomen, Lochem te verlaten, en wel omdat 
zijns inziens zijn verblijf te Lochem, i;nede 
in verband met zijne veroordeeling, oni;noge
lijk was geworden; dat het burgerlijk armbe
stuur aldaar door de door het echtpaar ge
dane mededeelingen overtuigd was, dat het 
gezin in Haarlem niet armlastig zou zijn; dat 
het echtpaar te Lochem steeds pension of 
kostgangers heeft gehouden , zoodat het met 
de daaraan verbonden werkzaamheden vol 
komen vertrouwd was; dat aan het gezin 
de gelegenheid niet mocht worden onthou
den om een zelfstandig bestaan in de maat-
schappij te verwerven; · . 

0 . dat het burgerlijk armbestuur te Lo
chem door aan Korpershoek ter zake van zijn 
vertrek naar Haarlem een bedrag van f 2 s 
alsmede de verhuiskosten te verstrekken, op 
de komst van het gezin te Haarlem invloed 
heeft uitgeoefend, welke tot toepassing van 
het bepaalde bij art. 40, 2e lid, der Armen
wet aanleiding behoort te geven; 

dat toch, al waren er gronden, het vertrek 
van het gezin naar elders wenschelijk te ach
ten, dat bestuur de door het echtpaar Kor
pershoek gegeven voorstelling van zaken met 
betrekking tot hunne kansen om te Haarlem 
zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien, 
niet zonder nader onderzoek had mogen aan
vaarden en redelijkerwiize had moeten be
grijpen, dat het, door het bevorderen van 
deze verhuizing, den dienst van Maatschap
pelijk Hulpbetoon te . Haarlem met een be
langrijk geldelijk risico belastte. zonder dat 
zulks in de omstandigheden voldoende recht
vaardiging vond ; 

dat derhalve termen aanwezig zijn om tot 
toepassing van art. 40, tweede lid, der Ar
menwet over te gaan; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grand van par. 1 der Verorde

ning No. 23/HHO van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algeme<::n Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin C. H. Korpershoek door 
den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Haarlem van 20 Sept. 1940 af voor den 
tijd van ten hoogste een jaar komen t en laste 
van het burgerlijk armbestuur der gemeente 
Lochem. 

(A. B .) 
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IO ]uni 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 40.) 

Nu het gemeentebestuur van K. aan 
den armlastige geld heeft verschaft voor 
zijn verhuizing naar H . en het met be
trekking tot de kansen, welke voor hem 
bestonden om te H. in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien, elk nader onderzoek 
heeft nagelaten, heeft het op de komst 
van den armlastige te H . invloed uit
geoefend in den zin van art. 40 re lid. 
Daaraan doet niet af het betoog van dit 
bestuur, dat aangezien betrokkene te K . 
in loondienst was en hij dus recht had 
op loon en bij onrechtmatig ontslag op 
schadevergoeding, niet gezegd kan wor
den dat hij bij zijn vertrek naar H. arm 
of behoeftig was, daar vaststaat, dat aan 
betrokkene geld is uitgekeerd om hem 
in staat te stellen naar H . te verhuizen. 
Evenmin gaat op het betoog, dat be
trokkene krachtens de van regeerings
wege gegeven bepalingen als landarbei
der niet voor ondersteuning in aanmer
king zou kunnen komen, daar, aangeno
m en dat hij aan de bepalingen der rijks
steunre~eling voor werkloo,;en geen 
recht op steun zou kunnen ontleenen, 
daaruit nimmer kan volgen, dat hij niet 
voor ondersteuning volgens de Armen
wet in aanmerking zou kunnen komen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de kosten van on
dersteuning van het gezin G. Twisk ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 4 Juni 1041, No. 142); 

0. dat G. Twisk met zijn gezin, na op 27 
Mei 10,10 te Kamerik door zijn werkgever te 
zijn ontslagen, op 4 Juni 1940 van deze ge
meente naar Haarlem verhuisde, alwaar hij 
aanstonds door den Dienst van Maatschap
peliik Hulpbetoon in de ondersteuning werd 
opgenomen; 

dat B . en W. van Haarlem van oordeel zijn, 
dat het gemeentebestuur van Kamerik zich 
in deze aan afschuiving in den zin van art. 
40 der Armenwet heeft schuldig gemaakt, 
daartoe aanvoerende, dat Twisk, toen hij op 
2 7 Mei door zijn werkgever was ontslagen, 
zich onverwijld bij den burgemeester van 
Kamerik vervoegde m et een verzoek om on
dersteuning ; dat hem echter volgens zijn ver
klaring zou medegedeeld zijn, dat geen steun 
kon worden verleend en dat hij maar naar 
Haarlem moest terugkeeren, waarop hij ant
woordde hiervoor geen gelden te bezitten; 
dat hem toen is verklaard, dat het verleenen 
van hulp in overweging zou worden geno
men; dat het gemeentebestuur van Kamerik 
ten slotte een bedrag van f s in voorschot 
heeft verstrekt, opdat G. Twisk de huur van 
de •woning in Haarlem voor de eerste week 
zou kunnen voldoen; dat hem bovendien de 
kosten van de verhuizing naar Haarlem in 
voorschot werden verstrekt; dat volgens een 
door den directeur van Maatsch. Hulpbetoon 

van het gemeentebestuur van Kamerik ont
vangen schrijven d .d. g Oct. 1g40 Twisk zou 
beweerd hebben, dat hii in Haarlem werk 
kon kriigen; dat Twisk, ten kantore van 
Maatschappelijk Hulpbetoon ontboden, ech
ter verklaarde, dat hij dit nimmer gezegd 
had ; dat hii we! had medegedeeld, dat hij 
wellicht in Haarlem in de werkverschaffing 
geplaatst zou kunnen worden; dat, afgezien 
van de vraag, of de verklaring van Twisk al 
of niet juist is, door het gemeentebestuur 
van Kamerik ingevolge de geldende jurispru
dentie onderzocht had dienen te worden of 
Twisk door werken in Haarlem in zijn levens
onderhoud en in dat van ziin gezin had kun
nen voorzien; dat dit nu door dit gemeente
bestuur is nagelaten; 

dat B. en W. van Kamerik daartegenover 
stellen, dat naar hunne meening in het door 
hunne ambtgenooten van Haarlem aanhan
gig gemaakte geval-Twisk zeer zeker geen 
afschuiving in den zin van art. 40, rste lid 
der Armenwet kan worden gezien; dat dit 
artikel immers spreekt van ,.armen" en ,.be
hoeftigen", terwijl nu Twisk, die tot Nov. 
1040 in loondienst was bii den veehouder A. 
de Groot in hunne gemeente, en in verband 
daarmede natuurlijk recht had op loon - en 
bij onrechtmatig ontslag op schadevergoe
ding - , naar hunne meening zeker niet ge
zegd kan worden, dat hij op het moment van 
ziin vertrek naar Haarlem ,.arm" of ,,behoef
tig" was, terwij l in verband met het boven
staande evenmin te verwachten was, dat hij 
korten tijd na zijn komst in die gemeente in 
een toestand zou geraken, die ondersteuning 
noodzakelijk maakte; dat Twisk, die volko
m en op eigen initiatief naar Haarlem is ver
huisd en op wiens wilsvorming om naar 
Haarlem te vertrekken door hen niet de min
ste invloed is uitgeoefend - zulks was trou
wens niet mogelijk , omdat zijn wil reeds ge
vormd was - uitdrukkelijk heeft verklaard 
te Haarlem werk te kunnen krijgen ; dat een 
onderzoek daarnaar geenszins op hun weg 
lag - welk onderzoek door de Armenwet ook 
geenszins wordt geeischt -, omdat zijn pa
troon te Kamerik geen rechtsgrond had voor 
zijn ontslag en voorts omdat krachtens de be
staande bepalingen , van regeeringszijde ge
geven, een landarbeider toch n iet voor on
dersteuning van gemeentewege in aanmer
king zou komen; 

0 . dat het gemeentebestuur van Kamerik, 
door aan G . Twisk geld te verschaffen om 
zijn verhuizing naar Haarlem te oekostigen, 
op de komst van dezen armlastige met zijn 
gezin in de laatstgenoemde gemeente invloed 
in den zin van art. 40, re lid der Armenwet 
heeft uitgeoefend, welke tot toepassing van 
het 2e lid van dit artikel behoort te leiden; 

dat B. en W. van Kamerik weliswaar aan
voeren, dat Twisk op eigen initiatief naar 
Haarlem is verhuisd onder uitdrukkelijke 
verklaring, dat hij aldaar werk zou kun:::ien 
krijgen, doch dat zulks de handelwijze van 
het gemeentebestuur van Kamerik niet kan 
rechtvaardigen, nu het met betrekking tot de 
kansen, welke voor den armlastige beston
den om te Haarlem in zijn onderhoud te kun-
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nen voorzien, elk nader onderzoek heeft na
gelaten; 

dat B. en W. van Kamerik er voorts nag 
op wijzen, dat huns inziens art. 40 in deze 
geen toepassing kan vinden, omdat van 
Twisk, die, aangezien hij aldaar in loondienst 
was, recht had op loon, en bij onrechtmatig 
ontslag op schadevergoeding, niet gezegd kan 
warden, dat hij op het tijdstip van zijn ver
trek naar Haarlem arm of behoeftig was, 
doch dat zulks reeds hierom niet opgaat, om
dat vaststaat, dat het gemeentebestuur van 
Kamerik aan Twisk als voorschot een bedrag 
van f s benevens de verhuiskosten heeft uit
gekeerd om dezen in staat te stellen naar 
Haarlem te verhuizen; 

dat ten slotte de bewering van B. en W. 
van Kamerik, dat Twisk krachtens de van 
regeeringswege gegeven bepalingen als land
arbeider toch niet voor ondersteuning van 
gemeentewege in aanmerking zou kunnen 
komen, hier niet ter zake dienende is, aange
zien, aangenomen al, dat de armlastige aan 
de bepalingen van de Rijkssteunregeling 
voor werkloozen geen recht op steun zou kun
nen ontleenen, daaruit nimmer kan 
volgen, dat hij niet voor ondersteuning vol
gens de Armenwet in aanmerking zou kun
nen komen; 

C"•ezien de Armenwet; 
Heeft op grand van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

te bepalen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin G. Twisk voor den tijd 
van ten hoogste een jaar ten laste komen 
van de gemeente Kamerik. 

(A. B.) 

10 ]uni 1941 . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Landbouw enz. (Ruil
verkavelingswet 1938 art. I 7.) 

Aangenomen dat de wet toewijzing 
van het beheer en het onderhoud van 
openbare wegen en waterloopen aan een 
ander dan een publiekrechtelijk lichaam 
gedoogt, verdient het aanbeveling in ca
su de onderhavige gemeente, als eenig 
in aanmerking komend publiekrechtelijk 
lichaam voor den eigendom van de open
bare binnen het blok van ruilverkave
ling vallende wegen, mede m et het be
heer en het onderhoud daarvan te be
lasten, te meer, nu de hier bedoelde we
gen niet slechts van belang zijn als toe
gangswegen tot de aangrenzende percee
len, <loch t evens dienstig zijn aan het 
streekbelang. Te minder bestaat er aan
leiding het onderhoud van deze wegen 
aan anderen, bij de ruilverkaveling be
lang hebbende, op te dragen, aangezien 
deze zich voor den aanleg van enkele 
nieuwe wegen en de verbetering van de 
daarvoor in aanmerking komende be
staande wegen reeds financieele offers 

hebben te getroosten, t eneinde hun gron
den in het blok economischer te exploi
teeren, en . de gemeente van het te 
verwachten gunstiger bedrij fsresultaat 
mede profijt zal hebben. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, 

Gezien het beroep, ingesteld door B . en W . 
der gemeente Eibergen tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 10 Dec. 
1g40, No. 235, nader gewijzigd bij besluit van 
dit college van 18 Maart 1941, No. 151, be
treffende de toewijzing van den eigendom, 
het beheer en het onderhoud van de wegen 
en waterloopen in zake de ruilverkaveling 
van gronden in den ,,Mallemsche Esch" on
der Eibergen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
28 Mei 1941, No. 124); 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 10 Dec. 1940, No. 235, gewijzigd 
bij hun besluit van 18 Maart 1941, No. 1s1, 
met toepassing van de artt. 69 en 82 der 
Ruilverkavelingswet 1938: 

I. het bij schrijven van 30 Oct. 1940, No. 
7613/G.R. 46, door de Centrale Cultuurtech
nische Commissie toegezonden plan van we
gen en waterloopen in den Mallemschen Esch 
onder Eibergen, met hunne afmetingen, heb
ben vastgesteld, zooals dit door de Plaatse
lijke Commissie was opgemaakt; 

II. den eigendom, het beheer en het on
derhoud van de binnen het blok van ruilver
kaveling vallende wegen hebben toegewezen 
aan de gemeente Eibergen; 

III. den eigendom, het beheer en het on
derhoud van den in het ruilverkavelingsblok 
vallenden watergang, met de daarin gelegen 
duikers, hebben toegewezen aan het water
schap de Schipbeek; 

dat B . en W . van Eibergen namens den 
gemeenteraad in beroep aanvoeren, dat vol
gens art. 17 der Ruilverkavelingswet 1938 
Ged. Staten gehouden zijn, den eigendom 
van de openbare wegen en waterloopen in 
een blok, waarop ruilverkaveling is toege
past, toe te wijzen aan een publiekrechtelijk 
Iichaam, terwijl zij voorts het beheer en het 
onderhoud behooren te regelen; dat de ge
meente zich er niet mede kan vereenigen, 
dat aan haar het onderhoud der desbetref
fende wegen wordt toegewezen; dat namelijk 
de financieele positie hunner gemeente zeer 
ongunstig is, hetgeen blijkt uit het feit, dat de 
begrooting hunner gemeente voor het dienst
jaar 1941 een ongedekt tekort van f 102.000 
aanwijst; dat voorts de gemeente reeds een 
zeer uitgestrekt wegennet te haren laste heeft 
- namelijk ruim 70 km verharde wegen en 
plm. 350 km niet-verharde wegen (zandwe
gen) - waardoor zij reeds onevenredig 
zwaar is belast met uitgaven voor het onder
houd van straten, wegen en voetpaden; dat 
de toestand der gemeente-financien het niet 
toelaat, dat het ten laste der gemeente ko
mende wegennet thans weder wordt uitge
breid met een aantal wegen, die uiteindelijk 
voomamelijk voor de eigenaren van de in 
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het ruilverkavelingsblok vallende gronden 
van belang zijn; dat de wegen ter plaatse 
v66r de ruilverkaveling grootendeels in on
derhoud waren bij de thans nog bestaande -
mark van Mallem, die over eigen bezit
tingen en inkomsten kan beschikken; dat de 
markgerechtigden - als direct-belangheb
benden dezer wegen - voor een behoorlijken 
toestand der wegen zorgden; dat het de ge
meente niet billijk voorkomt, dat zij thans 
als onderhoudsplichtige der betreffende we
gen, die ook na de ruilverkaveling slechts 
hoofdzakelijk voor de in het plan begrepen 
gronden van belang zijn, wordt aangewezen; 

0. dat, aangenomen dat de Ruilverkave
lingswet 193'8 toewijzing van het beheer en 
het onderhoud van openbare wegen en wa
terloopen aan een ander dan een publiek
rechtelijk lichaam gedoogt, het in het onder
werpelijke geval, waarin de eigendom van de 
openbare binnen het blok van ruilverkave
ling vallende wegen door Ged. Staten aan 
de gemeente Eibergen, als eenig daarvoor 
in aanmerking komend publiekrechtelijk 
lichaam, is toegewezen, aanbeveling verdient 
deze gemeente mede met het beheer en het 
onderhoud daarvan te belasten, te meer, nu 
de hier bedoelde zoogenaamde Markewegen, 
blijkens het ingewonnen ambtsbericht van 
den directeur van den Cultuurtechnischen 
Dienst, niet slechts van belang zijn als toe
gangswegen tot de aangrenzende perceelen, 
doch tevens dienstig zijn aan het streekbe
lang; 

dat er te minder aanleiding bestaat het 
onderhoud van deze wegen aan anderen, bij 
deze ruilverkaveling belang hebbende, op te 
dragen, aangezien deze zich voor den aanleg 
van enkele nieuwe wegen en de verbetering 
van de daarvoor in aanmerking komende be
staande wegen reeds financieele offers heb
ben te getroosten, ten einde hun gronden in 
het blok economischer te kunnen exploitee
ren, en de gemeente van het te verwachten 
gunstiger bedrijfsresultaat mede profijt zal 
hebben; 

Gezien de Ruilverkavelingswet 1938; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
( A. B.) 

16 ]uni 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. artt. 14h en k; Verord. Rijks
commissaris betr. abolitie en gratie v. 
6 Jan. 1941, art. 3.) 

De beslissing tot tenuitvoerlegging is 
krachtens art. 14k Sr. niet aan eenig 
rechtsmiddel onderworpen. Hetzelfde 
moet gelden voor de beschikking tot 
dagbepaling na de vordering van den 
0. v. J. tot tenuitvoerlegging. 

Weliswaar is in art. 3 van de Ver
ordening van den Rijkscommissaris be-

treffende de uitoefening van het recht 
van abolitie en gratie van 6 Jan. 1941 
onder meer bepaald, dat de artt. 14h 
en k Sr. buiten toepassing zullen blij
ven, doch het is met het oog op de strek
king dier verordening duidelijk, dat 
zulks niet geldt t. a. v. veroordeelingen, 
als in art. 14a lid 1 en lid 2 Sr. bedoeld, 
welke v66r de inwerkingtreding der ver
ordening zijn uitgesproken. 

(Verg. Rechtb. Assen 21 Jan. 1941 
N. J. 1941, n5). 

Op het beroep van A. H., reiziger, wonen
de te Assen, requirant van cassatie tegen 
1 . een beschikking van de Arr.-Rechtbank te 
Assen van 16 Jan. 1941, waarbij op de vorde
ring van den 0. v. J. bij die Rechtbank tot 
het geven van last tot tenuitvoerlegging van 
het voorwaardelijk te ondergaan gedeeltevan 
vier maanden van de gevangenisstraf van 
acht maanden hem opgelegd bij vonnis van 
die Rechtbank van 31 Maart 1939 een dag 
voor het onderzoek der zaak is bepaald, eil 

2. een beslissing van dezelfde Rechtbank 
van 14 Fehr. 1941, waarbij, nadat het be
doelde onderzoek had plaats gevonden, de 
Rechtbank, rechtdoende op de onder 1 be
doelde vordering, wegens niet-nakoming door 
requirant van de hem bij voormeld vonnis 
van 31 Maart 1939 gestelde bijzondere voor
waarden, met aanhaling van de artt. 14h en 
14k Sr., heeft gelast de tenuitvoerlegging van 
voormeld gedeelte der opgelegde gevangenis
straf. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
0. dat in art. 14k Sr. uitdrukkelijk is be

paald, dat een beslissing als de hierboven 
onder 2 vermelde niet aan eenig rechtsmid
del is onderworpen, en hetzelfde moet gelden 
voor een beschikking als hierboven vermeld 
onder 1; 

dat weliswaar in art. 3 der Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de uitoefe
ning van het recht van abolitie en van gratie 
van 6 Jan. 1941 onder meer is bepaald, dat 
de artt. 14h en 14k Sr. buiten toepassing zul
len blijven, doch het met het oog op de strek
king dier Verordening duidelijk is, dat zulks 
niet geldt ten aanzien van veroordeelingen 
als in art. I4a lid I en lid 2 van dat Wetboek 
bedoeld, welke v66r de inwerkingtreding der 
Verordening zijn uitgesproken; 

dat requirant derhalve in zijn beroep, zoo
wel ten aanzien van de beschikking, als ten 
aanzien van de beslissing niet-ontvankelijk 
moet warden verklaard; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep, zoowel voor zoover dit is gericht 
tegen voormelde beschikking, als voor zoo
ver het betreft voormeldeo, beslissing. 

[ Gewezen overeenkomstit de Conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn, die o. a. op
merkte: 

Het beroep acht ik niet ontvankelijk, ·daar 
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de beslissing van 14 Fehr. 1941 ingevolge 
art. 14k, eerste lid, Sr. niet aan eenig rechts
middel is onderworpen en daar tegen de be
schikking van 16 Jan. 1941 ingevolge art. 445 
Sv. beroep in cassatie niet openstaat; m . i. 
brengt trouwens art. 14k, eerste lid, Sr. mede, 
dat, evenals de beslissing van 14 Febr. 1941, 
ook de beschikking van 16 Jan. 1941 niet aan 
eenig rechtsmiddel is onderworpen. 

Bepaaldelijk ten aanzien van de beschik
king van 16 Jan. 1941 merk ik nog op, dat ik 
mij met die beschikking vereenig met dien 
verstande, dat daarin kehnelijk in·plaats van 
art. 5 der Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de uitoefening van het recht van 
abolitie en van gratie (Verordening no. 2/ 
1941) te lezen is art. 3 dezer Verordening. Ik 
moge hierbij wijzen op de missive van den 
waamemend Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie d.d. 26 Maart 1941, 
afdeeling 2 B 1/7, no. noo, betreffende uit
voering van die verordening, welke missive 
onder meer inhoudt, dat genoemd art. 3 zich 
niet verzet tegen afwikkeling op den ouden 
voet van loopende voorwaardelijke veroor
deelingen en voorwaardelijke invrijheidstel
lingen. 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep zoowel ten aanzien der 
beschikking als ten aanzien der beslissing.] 

(N. ].) 

z6 /uni z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 350; Distributiewet 
1939 art. 18.) 

In art. 18 lid 1 van de Distributiewet 
1939 beteekent het woord ,,opzettelijk" 
inderdaad, dat de dader er zich van be
wust moet zijn geweest, dat hij met een 
zoodanig voorschrift in strijd handelde; 
die bepaling kan dus alleen toepassing 
vinden, wanneer degene, die het voor
schrift overtrad, heeft geweten, dat het
geen hij deed bij wettelijk voorschrift 
was verboden. 

Rechtbank en Hof hebben de in het 
bewezen verklaarde telaste gelegde voor
komende woorden ,,opzettelijk" en vol
gende kennelijk in <lien zin opgevat, dat 
niet alleen het koopen van de thee zon
der de vereischte afgifte van bonnen 
heeft plaats gehad, maar ook req. heeft 
geweten, dat zulks niet mocht geschie
den; deze opvatting moet, als zijnde met 
de gebezigde woorden niet onvereenig
baar, in cassatie worden geeerbiedigd. 

Op het beroep van F . C. de L., garage
houder, te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 25 Maart 1941 , in hooger beroep, 
behoudens na te melden uitzonderingen, be
vestigende een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Haarlem van 21 Nov. 1940, waarbij 
requirant ter zake van het ,,een krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgesteld voor
schrift opzettelijk niet nakomen", met aan
haling van de artt. 4, 5, 18 lid 1 en lid 5 der 

Distributiewet 1939, 1, 2 en 3 der Koffie- en 
Theedistributiebeschikking 1940 I, 1, 2, 3 
lid 3 onder a der Distributieregelingsbeschik
king 1939 en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een maand gevangenisstraf, met verbeurd
verklaring van de te dezer zake in beslag ge
nomen thee, hebbende het Hof dat vonnis. 
ten aanzien van de aanhaling van art. 23 Sr. 
en ten aanzien van de opgelegde straf ver
nietigd en requirant veroordeeld tot gevan
genisstraf voor den tijd van veertien dagen. 
(Gepleit door Mr. P. S . Noyon). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer· 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,S. of v. t. van de artt. 18 der Distributie
wet 1939 juncto art. 2 der Distributiebe
schikking 1939, 3 en 8 der Koffie- en Thee
distributiebeschikking 1940 I en 350, 351, 
352, 423 en 415 Sv., doorhettelastegelegdeen 
bewezen verklaarde strafbaar te verklaren, 
ofschoon daarin niet voorkomt het door art. 
18 der Distributiewet voor de strafbaarheid 
vereischt opzet gericht op het niet nakomen 
van een bij of krachtens die wet vastgesteld 
voorschrift of opgelegde verplichting, terwijl 
het telaste gelegde evenmin uit anderen 
hoofde strafbaar is;" 

0. dat bij voormeld vonnis overeenkomstig· 
de telastelegging is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat requirant te Haarlem begin Juli 1940 
heeft gekocht van J. W. van L. ongeveer 
11½ Kilogram thee verpakt in hoeveelheden 
van minder dan tien Kilogram, opzettelijk 
zonder afgifte van de in art. 3 van de Koffie
en Theedistributiebeschikking 1940 I be
doelde bonnen, toewijzingen, vergunning of 
bestelbonnen; 

0 . omtrent het middel van cassatie : 
dat in de bepaling van art. 18 lid 1 der 

Distributiewet 1939, welke het een krachtens 
die wet vastgesteld voorschrift opzettelijk 
niet nakomen strafbaar stelt, het woord ,,op
zettelijk" inderdaad beteekent, dat de dader 
er zich van bewust moet zijn geweest, dat 
hij met een zoodanig voorschrift in strijd 
handelde, en dus die bepaling alleen dan toe
passing kan vinden, wanneer degene, die het 
voorschrift overtrad, heeft geweten, dat het
geen hij deed bij wettelijk voorschrift was 
verboden; 

dat echter Rechtbank en Hof de in het be
wezen verklaarde telaste gelegde voorkomen
de woorden ,,opzettelijk" en volgende ken
nelijk in <lien zin hebben opgevat, dat niet 
alleen het koopen van de thee zonder de ver
eischte afgifte van de in art. 3 van de Kof
fie- en Theedistributiebeschikking 1940 I 
bedoelde bonnen, toewijzingen, vergunning 
of bestelbonnen heeft plaats gehad, maar ook 
requirant heeft geweten, dat zulks niet mocht 
geschieden, en deze opvatting, als zijnde met 
de gebezigde woorden niet onvereenigbaar, 
in cassatie moet worden geeerbiedigd; 

dat derhalve, al kan aan requirant worden 
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toegegeven, dat de ten deze ter. uitdr~~king 
van het in voormelde wetsbepalmg gee,schte 
opzet gevolgde woordenkeuze niet gelukkig 
is, het middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de 
van den Adv.-Gen. Holsteyn] . 

conclusie 

(N. ].) 

z6 ]uni z941. ARREST van den Ho_ogen 
Raad. (Sv. art. 350; Vleeschkeunngs
wet S. 1919 No. 524 art. 35.) 

De Rechtbank heeft het telaste geleg
de in dien zin verstaan, dat daarbij niet 
is gesteld, dat de bedoelde varkens reeds 
ten tijde van den verkoop geslacht waren 
en dus, omdat zij niet waren verduur
zaamd of toebereid, toch reeds waren 
vleesch in uen zin van art. 2 lid 1 der 
Vleeschkeuringswet S. 1g19 No. 524, 
doch alleen dat zulks ten tijde der leve
ring het geval was. Die opvatting van 
de telastlegging is niet te rijmen m:t 
haar bewoordingen, waarin immers dm
delijk aan req. wordt verweten, vooreerst 
het verkoopen en ten tweede het afleve
ren van twee geslachte varkens, dit is van 
varkens, welke niet alleen ten tijde van 
de levering, doch ook reeds bij den ver
koop geslacht waren en welke, als_ zijnde 
vleesch in den vorenbedoelden zm, dat 
aan keuring was onderworpen, doch niet 
-0vereenkomstig genoemde wet of de te 
harer uitvoering gegeven voorschriften 
was gekeurd, althans niet van het voor
-geschreven merk was voorzien, inge
volge art. 35 dier wet noch verkocht, 
noch afgeleverd hadden mogen worden. 
De Rechtbank heeft door het in die on
juiste beteekenis opgevatte telaste ge
legde in voege als voormeld bewezen te 
verklaren, niet op den grondslag der te
lastlegging beslist. Bovendien heeft de 
Rechtb. nagelaten te beslissen omtrent 
de primair telaste gelegde omstandig
heid dat het vleesch niet was gekeurd 
over~enkornstig de Vleeschkeuringswet 
S. 1919 No. 524 of de ter uitvoering 
daarvan gegeven voorschriften. 

Op het beroep van T. van den B .,.landbou
-wer, wonende te Amsterdam, requuant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 25 Maart 1941, 
waarbij in hooger beroep, met vemietiging 
van een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Amsterdam van 3 Jan. 1941, re
quirant ter zake van ,,vlees~h, dat aan keu
ring is onderworpen, doch met van het voor
geschreven merk is voorzien ; verkoopen en 
afleveren", met aanhaling va~ de artt. 1, 2 

lid 1 aanhef en onder a, 35 hd 1 en 51 der 
Vleeschkeuringswet S . 1919 No. 524, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
tweehonderd vijftig gulden en vervangende 
hechtenis van dertig dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

.Hijink; 

Gelet op het middel van cassatie, door 
den requirant voorgesteld bij schriftuur, in
houdende : ,,S . of v. t. van onder meer de 
artt. n der Wet A. B., 1494 B. W., 2 en 35 
der Vleeschkeuringswet 1919, 350, 351, 352, 
358, 423 en 425 Sv., aangezien uit ~e gebe
zigde bewijsmiddelen blijkt, dat requuant de 
varkens in levenden toestand heeft verkocht, 
en de Rechtbank zijn beroep op die omstan
digheid ten onrechte heeft verworpen uit 
overweging, dat volgens de koopovereen
komst de varkens geslacht zouden worden 
afgeleverd ·en de prijs per pond geslacht ge
wicht was vastgesteld, waardoor de limita
tieve opsomming van art. 2 der Vleesc!'keu
ringswet 1919 met ,,levende varkens, die ge
slacht zullen worden afgeleverd en/of tegen 
een prijs per geslacht gewicht worden ver
kocht" is uitgebreid;" 

O. dat aan requirant is telaste gelegd, dat 
hij te Amsterdam op of omstreeks 24 Oct. 
1940 in zijn boerderij gele~en aan de Spaam
wouderdijk 471 (voormahg Slaten) aan ze
keren J. B . en B. B., althans aan een van 
deze beiden heeft verkocht en afgeleverd 
twee geslachte varkens, waarvan het vleesch 
- hetwelk noch verduurzaamd noch toebe
reid was en hetwelk aan keuring was onder
worpen - niet overeenkomstig de _Vlees~h
keuringswet 1919 S. 524 of de ter mtvoenng 
daarvan gegeven voorschriften was gekeurd 
althans niet van het voorgeschreven keu
ringsmerk was voorzien; 

O. dat de Rechtbank bewezen heeft ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld dat requirant het hem telaste ge
lcgde feit' heeft begaan, en wel met dien ver
stande dat hij te Amsterdam op 24 Oct. 1940 
in zijn boerderij gelegen aan de Spaamwou
derdijk 471 (voormalig Sloten) aan zekeren 
J. B . heeft verkocht en afgeleverd twee ge
slachte varkens, waarvan het vleesch, het
welk aan keuring was onderworpen, niet van 
het voorgeschreven keuringsmerk was voor
zien; 

O. dat de Rechtbank onder meer heeft 
overwogen: ,,dat de vertegenwoordiger van 
verdachte heeft aangevoerd, dat de varkens 
zijn verkocht toen deze nog levend waren, 
en deswege ~iet aan keuring onderworpen, 
maar dat de Rechtb. dit verweer verwerpt, 
aangezien gebleken is, dat overeengekomen 
was dat de varkens geslacht zouden moeten 
worden afgeleverd en dat de prijs per pond 
geslacht vleesch was vastgesteld"; . 

O . naar aanleiding van het m1ddel en 
ambtshalve : 

dat uit vorenstaande overweging der Rb., 
mede in verband met den inhoud der gebe
zigde bewijsmiddelen, volgens welke de var
kens inderdaad ten tijde van den verkoop nog 
in !even waren, onmiskenbaar volgt, dat de 
Rechtbank - al is de aan het bewezen ver
klaarde telaste gelegde gegeven qualificatie 
daarmede niet in overeenstemming - het 
telaste gelegde in dien zin heeft verstaan, dat 
daarbij niet is gesteld, dat de bedoelde var
kens reeds ten tijde van den verkoop ge
slacht waren en dus, omdat zij niet waren 
verduurzaamd of toebereid, toen reeds wa
ren vleesch in den zin van art. 2 lid 1 der 
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Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, doch 
alleen dat zulks ten tijde der levering het ge
val was; 

dat echter die opvatting van de telaste
legging niet is te rijmen met hare bewoordin
gen, waarin immers duidelijk aan requirant 
wordt verweten, vooreerst het verkoopen, en 
ten tweede het afleveren van twee geslachte 
varkens, dit is van varkens, welke niet al
leen ten tijde van de levering, doch ook reeds 
bij den verkoop geslacht waren en welke, als 
zijnde vleesch in den vorenbedoelden zin, 
dat aan keuring was onderworpen, doch niet 
overeenkomstig genoemde wet of de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften was ge
keurd, althans niet van het voorgeschreven 
merk was voorzien, ingevolge art. 35 dier 
wet noch verkocht, noch afgeleverd hadden 
mogen worden; 

dat de Rechtb. door het in die onjuiste be
teekenis opgevatte telaste gelegde in voege 
als voormeld bewezen te verklaren, niet op 
den grondslag der telastelegging heeft be
slist, waardoor art. 350 junctis artt. 358, 415 
en 425 Sv. is geschonden; 

dat die bepaling bovendien is geschonden, 
doordat de Rechtb. heeft nagelaten te be
slissen omtrent de primair telaste gelegde 
omstandigheid, dat het vleesch niet was ge
keurd overeenkomstig de Vleeschkeurings
wet S. 1919 No. 524 of de ter uitvoering 
daarvan gegeven voorschriften; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R . 0., 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde op het bestaande hoo
ger beroep te worden berecht en afgedaan. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn, die o.a. opmerkte: 

.,Het door req. aangevoerde acht ik in zoo
verre gegrond, dat ook mijns inziens het be
wezenverklaarde verkoopen van geslachte 
varkens niet uit den gebruikten inhoud der 
gebezigde bewijsmiddelen kan worden afge
leid en de Rechtbank het bedoelde verweer 
heeft verworpen op gronden die deze beslis
sing niet dragen. Voorts merk ik ambtshalve 
op: 

dat het vonnis ook niet in stand kan blij 
ven, daar, gelet op de rechtspraak van den 
H. R ., door de Rechtb. over het subsidiair 
telastegelegde ,,niet van het voorgeschreven 
keuringsmerk was voorzien" is beslist zon
der zich uit te laten over het primair telaste
gelegde ,,niet overeenkomstig de Vleesch
keuringswet 1919 S . 524 of de ter uitvoering 
daarvan gegeven voorschriften was gekeurd"; 

en dat het door de Rechtb. bewezenver
klaarde oplevert twee overtredingen en de 
Rechtb. bij de door haar gegeven bewezen
verklaring en qualificatie art. 62 Sr. had be
hooren toe te passen. 

Mijne conclusie strekt tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te Amsterdam ter be
rechting en afdoening op het bestaande hoo
ger beroep."] 

(N. ].) 

z8 ]uni z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40) . 

Bij de vaststelling van de werkelijke 
waarde van den te onteigenen grond 
heeft de Rechtb. voorbijgezien, dat on
der de werkelijke waarde, in art. 40 
Onteig.wet bedoeld, niet kan worden be
grepen de waardevermeerdering teweeg
gebracht door niets anders dan hetgeen 
de onteigenaar zelf aanlegt. Het doet er 
dus niet toe, dat de noodzakelijke af
braak van het gebouwde perceel de 
waarde van verweerders perceel zou 
vermeerderen. Ten onrechte heeft de 
Rechtb. daarmede rekening gehouden. 

Mr. Alexander Jacobus Romijn, burge
meester der gemeente Winschoten, wonende 
aldaar, als zoodanig in dezen optredende, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtb. te Groningen den 4 April 1941 tus
schen partijen gewezen, adv. Mr. A. E . J. 
Nysingh, 

tegen: 
Eisso Addinga, wonende te Winschoten , ver
weerder, adv. Mr. 0. B. W. de Kat. 

De Hoage Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het vonnis der Arr.
Rechtb. te Groningen van 8 Nov. 1940, waar
naar in eerstgenoemd vonnis wordt verwe
zen, blijkt: 

dat de eischer tot cassatie bij inleidende 
dagvaarding heeft gesteld: 

dat, nadat de gemeenteraad van Winscho
ten had besloten tot vaststelling van zekere 
nadere aangegeven bijzondere voorgevelrooi
lijnen en in verband daarmede tot onteige
ning in het belang der Volkshuisvesting bij 
Besluit van II Oct. 1q38 No. 24b, bij Besluit 
van den Raad van q Febr. 1939 No. 17 is 
besloten tot onteigening van een tweetal per
ceelen, waartoe behoort het ongeveer noor
delijk gedeelte van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Winschoten Sectie F . No. 
3596, groot -~ aren 60 centiaren , zijnde bij 
genoemd B esluit van II Oct. 1938 No. 24b 
de verweerder in cassatie Addinga als eige
naar van genoemd perceel aangewezen; dat 
de eischer heeft gevorder.d, dat de R echtb. 
de onteigening uitspreke, onder aanbieding 
van het bedrag van f 2500 vrij geld als scha
deloosstelling, welk bedrag door den ver
weerder in cassatie ongenoegzaam is geoor
deeld; 

dat de Rechtb. bij haar vonnis van 8 Nov. 
1940 drie deskundigen heeft benoemd, wier 
advies als ingelascht in het bestreden von
nis moet warden beschouwd, in welk advies 
het volgende voorkomt: 

Het perceel ls een gedeelte van den tuin, 
welke vroeger behoorde bii het heerenhuis 
door gedaagde bii voormelde koopakte ver
kocht aan den Heer C osting. 

Het perceel is gunstig gelegen aan de To
renstraat te Winschoten in het centrum van 
de stad. 

De gedaagde had vergunning gevraagd 
om op het te onteigenen perceel een huis te 
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mogen bouwen welke vergunning hem door 
B. en W. bij hun besluit van 14 Nov. 1938 
is geweigerd op grond hiervan : 

dat - hoewel het bouwplan op zich zelf 
voor inwilliging vatbaar is - het naast (het 
te bouwen woonhuis) gelegen gebouw, dat 
voor kort eigendom van den aanvrager, niet 
voldoet aan de ,,Bouwverordening", met na
me niet aan art. 13 doordat langs de achter
zijde van dat een verdieping tellende ge
bouw geen open erf van ten minste 7 meter 
aanwezig is; 

dat volgens het inzien van B . en W. die 
bestaande met de Bouwverordening strijdige 
toestand bij het verleenen der gevraagde ver
gunning in strijd met art. 16 3de lid dier ver
ordening nog ongunstiger zou worden, omdat 
de vereischte situatie dan slechts in het !e
ven is te roepen door afbraak van het be
staande gebouw en het voor altijd verder on
bebouwd laten van den vrijkomenden grond; 

dat bovendien in voorbereiding is een plan 
tot onteigening van het perceel in verband 
met de uitvoering van een voor dat perceel 
tot stand gekomen bijzondere voorgevelrooi
lijn. 

De ondergeteekenden zijn van oordeel dat 
<le weigering van de bouwvergunning in ver
band met de motieven waarop deze vergun
ning is geweigerd, niet van invloed kan zijn 
bij de waardebepaling van het te onteigenen 
terrein. 

Immers de eerste grond voor de weigering 
heeft betrekking op het naast gelegen hee
renhuis dat thans aan den Heer Oosting toe
behoort; betreffende dit perceel is eveneens 
een onteigeningsprocedure aanhangig, zoodat 
het van algem.eene bekendheid is, dat dit 
huis zal worden afgebroken. Eventueele ge
gadigden voor den open grond van gedaagde 
zullen hiermede rekening houden, zoodat zij 
aan dit terrein de waarde van bouwterrein 
zullen toekennen. 

De tweede grond voor de weigering van de 
bouwvergunning n.l. dat een onteigening van 
het betreffende perceel in voorbereiding is, 
kan aan het perceel niet het karakter van 
bouwterrein ontnemen, aangezien men an
ders in strijd zou komen met art. 92 Onteig.
wet. 

Ook met de vaststelling van de bijzondere 
voorgevelrooilijn mag bij de waardebepaling 
van het te onteigenen terrein geen rekening 
worden gehouden in verband met het bepaal
de bij art. 92 Onteig.wet, terwijl, aangezien 
het perceel reeds aan een bestaande straat 
ligt, geen afstand van grond voor aanleg van 
straten kan worden geeischt, zoodat het ge
heele te onteigenen perceel als bouwterrein 
moet worden beschouwd; 

Waardebepaling van den grond. 
Publieke verkoopingen van bouwterreinen 

hebben in Winschoten niet plaats gehad, zoo
dat volledig betrouwbare vergelijkingsper
ceelen niet zijn op te geven. 

Wel noemt de procureur van gedaagde 
eenige bouwterreinen die onderhands ver
kocht zijn en wat hunne ligging betreft wel 
voor vergelijking met het te onteigenen per
ceel in aanmerking komen, te weten : 

1. Een perceel gelegen aan de Emma
straat te Winschoten in 1936 door den Heer 
van Duinen verkocht aan den Heer Mellema 
voor een koopprijs van f 2500. D e opper
vlakte bedroeg 162 M !! dus f 15.40 per M 2. 

2. Een perceel gelegen aan de Mr. 
Wichersstraat te Winschoten in 1936 door 
den Heer Groeneveld verkocht aan den Heer 
Rademaker voor f 3500. 

De oppervlakte bedroeg ongeveer 300 M 2 

dus ongeveer f II.70 per M 2• De door den 
genoemden procureur sub 2 en s genoemde 
terreinen zijn verkocht met de daarop aan
wezige opstallcn, waardoor een vergelijking 
niet mogelijk is. 

De Heer Mr. Koppius heeft namens de 
eischeres gewezen op bouwterreinen, in ei
gendom toebehoorende aan de gemeente 
Winschoten en gelegen tusschen het Burge
meester Schonfeldplein, de Gasfabriek, en 
het omsnijdingskanaal, welke te koop zijn 
voor f 6 per M 2 tot 2 5 M diepte en verder 
f 3 per M2. 

Deze terreinen liggen echter aan den bui
tenkant van de stad. In het te onteigenen 
terrein zitten meer mogelijkheden o.a. voor 
het bouwen van een zakenpand. 

Het te onteigenen perceel is beter te ver
gelijken met de terreinen aan de Emma
straat en de Mr. Wichersstraat, hierboven 
genoemd, hoewel de belendingen van het tt> 
onteigenen perceel minder gunstig zijn. Het 
perceel wordt n .l. begrensd door een lakfa
briek en een pakhuis van speelgoederen. D e 
ondergeteekenden nemen aan dat de prijsstij
ging van bouwterreinen na 1936 in Winscho
ten, waar n iet veel vraag naar bouwterrein 
is, niet van eenige beteekenis is geweest. O p 
grond van het vorenstaande en volgens hun 
intuitief inzicht schatten de ondergeteeken
den de waarde van het te onteigenen perceel 
op f II per M 2 of 360 X f II is f 3960; 

dat de Rechtbank bij haar bestreden von
nis heeft overwogen: 

dat het te onteigenen perceel, groot 3 Are 
60 centiare, is een gedeelte van den tuin, 
welke vroeger behoorde bij het heerenhuis, 
door gedaagde hij acte dd. 22 Sept. 1938 ver
kocht aan den heer Oosting; 

dat allereerst de vraag beantwoord moet 
worden of bedoeld perceel al dan niet als 
bouwterrein beschouwd moet worden; . 

dat de Rechtbank deze vraag met deskun
digen op de daarvoor aangevoerde gronden 
bevestigend beantwoordt, van oordeel zijnde, 
dat al moge de bouwvergunning destijds om 
bepaalde redenen gedaagde door B. en W . 
van de gemeente Winschoten geweigerd zijn, 
daardoor aan het Iitigieuse perceel het ka
rakter van bouwterrein, dat het door be
stemming en ligging heeft, niet ontnomen is ; 

wat de waarde van den grond als bouw
terrein aangaat, dat deskundigen deze ge
schat hebben op f II per M2, of bij een op
pervlakte van .~60 M2 op f 3960, welke schat
ting de Rechtbank op den daarvoor door des
kundigen aangevoerden grond ovemeemt en 
tot de hare maakt; 

dat, nu eischer q.q. een bedrag van f 2500 
heeft aangeboden, eischer q .q. in de kosten 
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behoort te worden v eroordeeld; 
dat de Rechtbank op deze gronden, de 

onteigening uitsprekende, de schadeloosstel
ling heeft vastgesteld op f 3960, met ver
oordeeling van den eischer in zijne voormelde 
hoedanigheid in de kosten van het geding; 

0. dat tegen deze u itspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. of v . t. van de artt. 158 Grondwet, 1, 2, 
37, 38, 4~ 41 , 61, 77, 78, 79, 8~ 83, 8~ 8~ 
88, 91, 92, 92a en 96 Onteig.wet , 167, 168 en 
169 Gemeentewet, 1, 2, 4, 6, 9, 35, 36, 39, 41 
en 43 der Woningwet, 1, 2, 3 , 9, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 21, 22 tot en met 26 der Bouw
verordening der Gemeente Winschoten en 48 
Rv., doordat de Rechtbank, 

vastgesteld hebbende dat ~et te onteige
nen perceel, groot 3 Are 60 centiare, is een 
gedeelte van den tuin, welke vroeger behoor
de bij het heerenhuis, door gedaagde bij acte 
dd. 22 Sept. 1938 verkocht aan den Heer 
Oosting, 

en overwegende dat allereerst de vraag be
antwoord moet worden of bedoeld perceel al 
dan niet als bouwterrein beschouwd moet 
worden, 

beslist, dat de Rechtbank deze vraag met 
deskundigen op de daarvoor aangevoerde 
gronden bevestigend beantwoordt, van oor
deel zijnde, dat al moge de bouwvergunning 
destijds om bepaalde redenen gedaagde door 
B . en W. van de gemeente Winschoten ge
weigerd zijn, daardoor aan het litigieuse per
ceel het karakter van bouwterrein, dat het 
door bestemming en ligging heeft, niet ont
r omen is, 

en vervolgens de schatting van de waarde 
van den grond a ls bouwterrein op f II per M 2 
der deskundigen op de daarvoor door hen 
aangevoerde gronden overneemt en tot de 
hare maakt, en aldus de schadeloosstelling 
bepaalt op f 3960; 

t en onrechte, 
r. omdat het te onteigenen perceel, waar

voor bouwvergunning geweigerd is overeen
komstig de bepalingen der bouwverordening 
niet als bouwterrein is te b eschouwen en 
daaraan niet waarde als bouwterrein mag 
worden toegekend, en hieraan niet afdoet de 
door de Rechtbank van de deskundigen over
genomen grond voor het tegendeel, dat om
trent het naast gelegen heerenhuis dat thans 
a an den Heer Oosting toebehoort eveneens 
een onteigeningsprocedure aanhangig is , zoo
dat het van algemeene bekendheid is, dat dit 
huis zal worden afgebroken, waarmede even
tueele gegadigden voor den te onteigenen 
grond rekening zullen houden, zoodat zij aan 
dit terrein de waarde van bouwterrein zullen 
toekennen, daar deze grond in strijd m et de 
wet er toe leidt onder de werkelijke waarde 
in casu te begrijpen de vermeerdering in 
waarde, welke ui tsluitend zal worden teweeg
gebracht door onteigening van een aangren
zend perceel en daarop door de onteigenende 
Gemeente aan te leggen werken; 

terwijl voorts de verder door de deskundi
gen aangevoerde en door de Rechtbank over -
genomen gronden, dat het in voorbereiding 
zijn van onteigening en de vaststelling van 

de bijzondere voorgevelrooilijn bij de waar
debepaling buiten beschouwing moeten blij
ven krachtens art . g2 Onteig.wet op zich zelf 
juist mogen zijn doch medebrengen dat even
min bij de bepaling der te vergoeden werke
lijke waarde rekening mocht worden gehou
den met de voorgenomen onteigening van het 
aangrenzend perceel en de bijzondere voor
schriften ter bepaling van een voorgevelrooi
lijn als bedoeld in art. ra tweede lid ( thans 
art. 2 tweede lid) van de Woningwet, voor
zoover die op dat aangrenzend perceel be
trekking hebben, hebbende de Rechtbank in 
strijd hiermede de aan verweerder toe te 
kennen schadeloosstelling vastgesteld; 

2. omdat de door de Rechtbank aange
nomen waarde a d f I 1 per M 2 als bouwter
rein de waarde vertegenwoordigt van bouw
terrein, waarop direct zou kunnen worden 
gebouwd, doch de Rechtbank door deze 
waarde als schadeloosstelling toe te kennen 
uit het oog heeft verloren dat het onderha
vige terrein, zelfs al zou bij de vaststelling 
van de waarde met de onteigening van het 
aangrenzend perceel en de te verwachten af
braak van het zich daarop bevindende -huis 
mogen worden rekening gehouden, een lagere 
waarde heeft, omdat de te verwachten af
braak van het huis op het aangrenzend per
ceel, tengevolge waarvan bebouwing van het 
hier onteigende perceel mogelijk zou worden, 
nog niet is ingetreden en de onteigenende 
Gemeente tot die afbraak niet verplicht is en 
daarmede in ieder geval niet binnen 10 jaren 
na de onteigening daarvan behoeft te doen 
aanvangen, zoodat de Rechtbank in strijd 
met de wet een te hooge schadeloosstelling 
immers meer d an de werkelijke waarde t en 
tijde van de onteigening heeft v as tgesteld; 

0. omtrent het eerste onderdeel van het 
middel: 

dat onder de werkelijke waarde, in art. 40 
Onteig.wet bedoeld, niet kan worden begre

oen de waardevermeerdering teweeg gebracht 
door niets anders dan hetgeen de onteigenaar 
zelf aanlegt; 

dat deze regel hier van toepassin g is; 
dat vaststaat, dat in dit geval plaats vindt 

onteigening ter verkrijging van de beschik
king over het ongebouwde eigendom van Ad
dinga en van het gebouwde eigendom van 
Oosting in verband met de vaststelling van 
eenzelfde bi_jzondere voorgevelrooilijn en dat 
de onteigening v an b eide eigendommen ge
schiedt t en behoeve van hetzelfde werk -
straatverruiming - en het plan het werk op 
beide eigendommen omvat; 

dat onder den aanleg van het werk de voor 
de straatverruiming noodzakeli_jke afbraak 
van Oosting's huis is begrepen en het er niet 
toe doet, dat die afbraak, welke de waarde 
van Addinga's grond zou vermeerderen, niet 
op diens grond maar op het goed van Oos
ting geschiedt, nu bet plan en de aanleg van 
het werk op beide eigendommen betrekking 
hebben; · 

dat de verweerder in cassatie nog heeft 
aangevoerd, dat de afbraak en de daaraan 
voorafgaande onteigening van het goed van 
Oosting de logische consequentie zijn van de 
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bepaling der bijzondere voorgevelrooilijn en 
Addinga krachtens art. 92 Onteig.wet recht 
heeft, die rooilijnbepaling en hare logische 
consequentie in te roepen, nu de bepaling 
van bedoelde lijn in het voordeel van hem, 
onteigende, is; 

dat dit betoog niet opgaat; 
dat toch de duidelijke woorden van art. 92, 

krachtens hetwelk, voorzooveel thans van 
belang, geen rekening wordt gehouden met 
bijzondere voorschriften ter bepaling van 
eene voorgevelrooilijn, het beroep van den 
onteigende op zulke voorschriften op grond, 
dat hem dit voordeel brengt, uitsluiten, ter
wijl de geschiedenis van het artikel niet 
dwingt tot eene opvatting, die met den tekst 
in strijd is; dat immers de bedoeling was, na
deel voor den onteigende ten gevolge van de 
bepaling der bijzondere rooilijn te voorko
men, niet hem een voordeel te verschaffen, 
boven de werkelijke waarde, bedoeld in art. 
40, onder welke laatste waarde waardever
meerdering, enkel door het werk veroorzaakt, 
gelijk gezegd, niet is begrepen; 

0 . dat mitsdien het eerste onderdeel van 
het middel gegrond is, waardoor een onder
zoek naar het tweede onderdeel overbodig is 
gewot Jen; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Groningen, den 4 April 1941 in deze zaak 
tusschen partijen gewezen; 

VP ·wiist de zaak naar genoemde Rt'cht• 
bank ten einde met inachtneming van de uit
spraak van den Hoogen Raad verder te wor
den behandeld en beslist. (Salaris f 350,Red.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Naar mijne meening blijkt uit het beroe

pen vonnis en het - als daarin ingelascht te 
beschouwen deskundigenrapport, dat, 
hoewel krachtens de bouwverordening der 
gemeente Winschoten (art. 16, derde lid, j O • 

art. 13 dezer verordening) bouwvergunning 
voor het, uit een stuk tuin bestaande, per
ceel van verweerder geweigerd werd in ver
band met het aangrenzende heerenhuis van 
den heer Oosting dat onvoldoende open-ach
tererf heeft, de Rechtbank toch aan verweer
ders perceel een karakter van bouwterrein 
en een waarde als bouwterrein toekent om
dat omtrent dat aangrenzende huis eveneens 
een onteigeningsprocedure aanhangig is, zoo
dat het van algemeene bekendheid is dat dit 
huis zal worden afgebroken, waarmede even
tueele gegadigden voor verweerders perceel 
rekening zullen houden, zoodat zij aan dit 
perceel bouwterrein-waarde zullen toeken
nen. Voorts dient in aanrnerking te worden 
genomen, dat - zooals m. i. vaststaat - de 
beide hiervoren bedoelde onteigeningen, te 
weten de onteigening van verweerders per
ceel en de onteigening van het aangrenzende 
huis, geschieden ter uitvoering van hetzelfde 
onteigeningsplan in het belang der volks
huisvesting in verband met de vaststelling 
van bijzondere voorgevelrooilijnen met het 
oog op verkeersbelangen, en we! voor straat-
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verbreeding, welk werk het afbreken van het 
huis omvat. Uit hetgeen door mij hiervoren 
als blijkende uit het vonnis en het deskun
digenrapport en voorts als vaststaande is 
vermeld, volgt naar mijn oordeel dat inder
daad de Rechtbank onder de werkelijke 
waarde van verweerders perceel begrijpt een 
waarde-vermeerdering, welke uitsluitend 
wordt teweeggebracht door onteigening van 
een aangrenzend perceel en daarop door den 
onteigenaar aan te leggen werken, zulks in 
strijd met de wet, namelijk met art. 40 der 
Onteigeningswet, daar volgens 's Hoogen 
Raads rechtspraak (o. a. arrest van 26 Aug. 
1938 N . J . 1939 no. 93) onder de werkelijke 
waarde, in dit wetsartikel bedoeld, niet kan 
worden begrepen de waarde-vermeerdering 
teweeggebracht door niets anders dan het
geen de onteigenaar zelf aanlegt. In zooverre 
acht ik dan ook het middel, bepaaldelijk in 
zijn onderdeel sub 1, gegrond. 

Ten aanzien van het verder nog in het 
eerste onderdeel van het middel gestelde ben 
ik van meening, dat bij de bepaling van de 
werkelijke waarde, bedoeld in art. 40 der 
Onteigeningswet, de Rechtbank in wezen ook 
aan de bijzondere voorgevelrooilijn-voor
schriften, waarmede het onteigeningsplan 
verband houdt, in elk geval immers aan de 
bijzondere voorgevelrooilijn voorzoover deze 
door het aangrenzende huis loopt, invloed 
toekent en wel ten voordeele van verweerder, 
maar dat dit niet met art. 92 der Onteige
ningswet in strijd is daar dit wetsartikel naar 
zijn strekking slechts verbiedt een rekening
houden met in art. 2, tweede lid, van de Wo
ningwet bedoelde, bijzondere voorschriften 
ter bepaling van een voorgevelrooilijn, als 
waarde-verminderende factor. 

Het onderdeel sub 2 van het middel is, 
zooals door eischer is opgemerkt, slechts sub
sidiair gesteld, n.l. voor het geval Uw Raad 
van oordeel mocht zijn, dat de Rechtbank 
terecht verweerders perceel als bouwterrein 
heeft gewaardeerd. Met dit onderdeel van 
het middel kan ik mij niet vereenigen. De 
Rechtbank toch heeft m. i. bij haar oordeel, 
dat eventueele gegadigden voor verweerders 
perceel rekening zullen houden met de om
standigheden dat het aangrenzende huis ook 
wordt onteigend en het dientengevolge zal 
worden afgebroken, en zij daarom aan ver
weerders terrein bouwterrein-waarde zullen 
toekennen, kennelijk aangenomen, dat de ge
gadigden daarbij erop rekenen dat na de ont
eigening de straatverbreeding en het hier
mede gepaard gaande afbreken van het huis 
zonder dralen zullen geschieden. 

Van oordeel dus dat het middel in zoo
verre, als door mij vermeld, gegrond is, con
cludeer ik tot vernietiging van het beroepen 
vonnis, tot terugwijzing der zaak naar de 
Rechtbank en tot veroordeeling van verweer
der in de kosten der cassatie-procedure. 

(N. ].) 
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19 ]uni 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1, 66, 110; P ensioenwet 
1922 art. 36). 

Het Algemeen Burger Gasthuis te B. 
wordt beheerd door een college van re
genten, die door den gemeenteraad van 
B. worden benoemd. De gemeente B. be
heert het Gasthuis door middel van dat 
college; de door dit college be~o~m~e 
rontgenoloog aan het Gasthms 1s m 
openbaren dienst der gemeente werk
zaam en daarom ambtenaar in den zin 
van het gemeentelijke ambtenarenregle
ment. Hij is ten onrechte niet-ontvanke
lijk verklaard door het gemeentelijke 
scheidsgerecht. 

Geen artikel der Ambtenarenwet 1929 

geeft den Centralen Raad van Bero~_P 
de bevoegdheid de zaak nu terug te WIJ

zen naar het Scheidsgerecht; de Raad 
moet zelf ten gronde recht doen. 

De Pensioenwet 1922 laat niet toe op 
een gewezen ambtenaar bijdragen voor 
zijn pensioen te verhalen; art. 36 lid 4, 
dier wet heeft niet betrekking op ge
wezen ambtenaren, <loch slechts op 
ambtenaren. 

Uitspraak in zake: 
Het College van Regenten van het Alge

meen Burger Gasthuis te B., klager, wettelijk 
vertegenwoordigd door zijn voorzitter, niel 
verschenen, 

tegen: 
Dr. L., wonende te G., verweerder, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat namens het College van Regenten 

voomoemd bij schrijven van 20 April 1940 
aan Dr. L . voornoemd is medegedeeld, dat 
deze wegens verhaal van pensioensbijdragen, 
te zijnen aanzien over het tijdvak 1 Januari 
1923 tot 1 April 1936 ingevolge de Pensioen
wet 1922 ,S. n°. 240, verschuldigd ter zake 
van de toen door hem bekleede betrekking 
van riintgenoloog aan het Algemeen Burger 
Gasthuis te B., schuldig was een bedrag van 
f 1909.88, gespecificeerd zooals op een bijlage 
van dat schrijven was aangegeven; 

0. dat Dr. L. tegen het in voormeld schrij
ven vervatte besluit beroep heeft ingesteld 
bij het Scheidsgerecht voor de gemeente
ambtenaren te B., maar dit Gerecht bij uit
spraak van 12 December 1940 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
zich onbevoegd heeft verklaard van de klacht 
kennis te nemen ; 

0. dat het College van Regenten tegen dez_E; 
uitspraak tijdig in beroep i~ gekomen en _btJ 
klaagschrift, onder aanvoermg van meenmg 
te zijn, dat het Scheidsgerecht we! bevoegd 
was van de klacht kennis te nemen, den Raad 
heeft verzocht die uitspraak te herzien; 

0. dat Dr. L. bij contra-memorie, onder 
verwijzing naar zijn bij het Scheidsgerecht 
ingediende klaagschrift, heeft verzo_cht de 
uitspraak, waarvan beroep, te bevesttgen; 

In rechte: 
0 . dat de Raad ten deze allereerst moet 

onderzoeken, of het Scheidsgerecht voor de 
gemeente-ambtenaren te B. zich terecht on
bevoegd heeft verklaard van de door Dr. L. 
ingediende klacht kennis te nemen; 

0. hieromtrent, dat ingevolge art. 96 van 
het Amt.tcnarenreglement der gemeente B. 
ieder der personen, op wie dit reglement van 
toepassing is, onder de aldaar nader omschre
ven voorwaarden bevoegd is een klacht in te 
dienen bij het Scheidsgerecht; en 

dat art. 1 van dat reglement, voorzoover 
ten deze van belang, bepaalt: 

0nder ambtenaren worden voor de toe
passing van dit reglement verstaan de per
sonen, die overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk III door of vanwege de gemeente 
zijn aangesteld om in openbaren dienst werk
zaam te zijn. 

Tot den openbaren dienst der gemeente 
behooren alle diensten en bedrijven door de 
gemeente beheerd. 

Tenzij het tegendeel blijkt, zijn in dit regle
ment onder ambtenaren gewezen ambtena
ren begrepen."; 

0. dat Dr. L. bij een op 21 Januari 1922 
door het College van Regenten van het Alge
meen Burger Gasthuis te B. genomen besluit 
is benoemd tot riintgenoloog aan deze instel
ling en sindsdien in deze functie werkzaam is 
gebleven tot 1 April 1936, en dat voormeld 
College tot het aanstellen van Dr. L. bevoegd 
was ingevolge het bepaalde in art. 9, lid l, 
van het Ambtenarenreglement in verband 
met art. 7 van het bij verordening van den 
Raad der gemeente B. vastgestelde reglement 
voor genoemd gasthuis; 

0. dat het Scheidsgerecht blijkens de 
aangevallen uitspraak van oordeel is, dat 
Dr. L. geen ambtenaar in den zin van het is 
Ambtenarenreglement, omdat hij niet zou 
zijn aangesteld om in openbaren dienst 
werkzaam te zijn en het beheer van het gast
huis, gegeven het bepaalde in art. 7 van het 
reglement voor het gasthuis, niet zou zijn bij 
de gemeente, maar zou berusten bij het 
college van regenten; 

0. dat bedoeld art. 7 luidt: .,Het college 
van regenten heeft het beheer over al de 
goederen effecten, bezittingen en inkomsten 
van het gesticht, alsmede der huishoudelijke 
inrichting van hetzelve en de daarin gestelde 
personen en bedienden." ; 

0. dat uit deze bepaling evenwel niet volgt, 
dat het gasthuis niet staat onder beheer der 
gemeente, maar slechts, dat de gemeente het 
gasthuis beheert door middel van het, door 
den gemeenteraad benoemde, college van 
regenten; · 

0 . dat er ook overigens geen grond bestaat 
aan te nemen, dat het Ambtenarenreglement 
van B. op Dr. L. niet van toepassing is; 

0. dat deze dus we! bevoegd was zijn 
klacht bij het Scheidsgerecht in te dienen, 
weshalve de aang!Ovallen uitspraak niet kan 
word en gehandhaafd; 

0. dat geen bepaling der Ambtenarenwet 
1929 dezen Raad de bevoegdheid geeft een 
bij hem, volgens het stelsel deze_r wet in eer
sten en eenigen aanleg aanha1,g1g gemaakte, 
beroepszaak terug te wijzen naar een Scheids
gerecht, zoodat de Raad het beroep, door 
Dr. L. - die tevens is (gewezen) ambtenaar 
in den zin van art. 1 der Ambtenarenwet 1929 
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- ingesteld tegen het hierboven aangeduide 
besluit van het College van Regenten, moet 
onderzoeken ten gronde; 

0. dienaangaande, dat het College van 
Regenten dat besluit tot verhaal van pen
sioensbijdragen op Dr. L. wil doen steunen op 
art . 36, 4• lid , der Pensioenwet 1922, S. n°. 
240; 

0 . dat , volgens het aldaar bepaalde, ver
haal van pensioensbijdragen slechts mogelijk 
is op de betrokken ambtenaren en - anders 
dan het geval is in de Ambtenarenwet 1929 
en in het voormelde Ambtenarenreglement 
van B. - in de P ensioenwet 1922 geen bepa
ling voorkomt, krachtens welke onder amb
tenaren zijn begrepen gewezen ambtenaren; 

O. dat hiermede in overeenstemming is, 
dat volgens art. 2 van het ter uitvoering van 
art . 36 , 4• lid , der Pensioenwet 1922 genomen 
Koninklijk Besluit van 28 November 1922, 
S. n°. 638, het verhaal geschiedt door inhou
ding op de wedde of andere inkomsten, welke 
de ambtenaar als zoodanig geniet, en dat 
voor verhaal op gewezen ambtenaren - daar 
dit niet is toegelaten - geen regeling is 
gegeven; 

O. dat Dr. L. nu we! krachtens het bepaal
de in art . 4, 1• lid , onder 1, der Pensioenwet 
1922 in zijn betrekking als rontgenoloog aan 
het Algemeen Burger Gasthuis te B . voor de 
toepassing van deze wet als ambtenaar moest 
worden beschouwd, maar hij dit niet meer 
was sedert hij , naar vaststaat, van I April 
1936 af die betrekking niet meer vervulde ; 

0. dat art. 36, 4• lid, dier wet aan het on
derhavige, in April 1940 genomen, besluit tot 
verhaal van pensioensbijdragen mitsdien niet 
ten grondslag kan worden gelegd ; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
het bestaan van een algemeen verbindend 
voorschrift, volgens hetwelk het College van 
Regenten bevoegd was ten deze op Dr. L. 
pensioensbijdragen te verhalen, en als zoo
danige voorschriften met name niet kunnen 
worden aangemerkt de besluiten, door den 
Raad der gemeente B. omtrent het verhaal 
van pensioensbijdragen genomen op 18 
December 1922, 5 April 1923, 25 Mei 1923 
en 27 Januari 1928, daar deze besluiten ken
nelijk de strekking hebben het verhaal te 
regelen, bedoeld in art. 36 der Pensioenwet 
1922, en trouwens, voorzoover daarbij zou 
zijn besloten tot verhaal op andere personen 
dan in deze wet vermeld, in zooverre niet 
verbindend zouden zijn wegens strijd met de 
wet; 

0. dat uit het vorenstaande volgt , dat het 
door Dr. L. aangevallen besluit in st rijd is 
met het algemeen verbindende voorschrift 
van art . 36, 4• lid , der Pensioenwet 1922, 
zoodat het daartegen ingestelde beroep ge
grond is en het besluit nietig moet worden 
verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht : 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep ; 
Verklaart het door Dr. L . te G. tegen het 

besluit van het College van Regenten van 
het Al~emeen Burger Gasthuis te B. tot 
verhaal van pensioensbijdragen ingestelde 
beroep gegrond : 

Verklaart dat besluit nietig. ( A. B .) 

z9 ]uni z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 170). 

Terecht hebben Ged. Staten verlangd, 
dat het bedrag der verzekering, bedoeld 
in het 2e lid, voor de onderhavige ge
meente, welker budget rond 1¼ mil
lioen beloopt, tot ten minste f 45,000 
zou worden opgevoerd. Uit de geschie
denis der wetswijziging van 22 April 
1937, S . 3u, blijkt niet, dat het de be
doeling van den wetgever zou zijn ge
weest, dat voor de te sluiten verzeke
ringen in geen geval hoogere bedragen 
zouden mogen worden geeischt dan die, 
waarvoor voorheen door de comptabele 
ambtenaren zekerheid werd gesteld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Alphen aan den Rijn tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 7/9 Januari 1g41, G.S. no. 249, bij welk 
besluit goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 21 Nov. 1940, tot verzeke
ring van de gemeentegelden tegen benadee
ling door plaatselijke ambtenaren en bedien
den of anderen, door deelneming in de ver
waarborgingsregeling van de fraude-risico
onderlinge van gemeenten (F.0.G.) te 's-Gra
venhage ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 16 April 1941, no. 108 en 28 Mei 1941, 
no. 108/51); 

0 . dat de raad der gemeente Alphen aan 
den Rijn op 21 Nov. 1940 besloot met ingang 
van 1 Jan. 1941 de gemeentegelden tegen 
benadeeling door plaatselijke ambtenaren en 
bedienden of door anderen, te verzekeren 
door deelneming in de verwaarborgingsrege
ling van de fraude-risico-onderlinge van ge
meenten (F.0 .G.) , gevestigd te 's-Graven
hage, voor een termijn van drie jaren, daar
bij overwegende, dat ingevolge art. 1 70, 
tweede lid, der gemeentewet de verplichting 
bestaat een regeling vast te stellen omtrent 
de verzekering van de gemeentegelden tegen 
benadeeling door plaatselijke ambtenaren en 
bedienden of door anderen; dat aan deze ver
plichting voor het tijdvak van 1 Jan. 1939 
tot en met 31 D ec. 1940 is voldaan door het 
aangaan van een overeenkomst met de frau
de-risico-onderlinge van gemeenten (F.0 .G .) 
gevestigd te 's-Gravenhage, waarbij de ge
meente deelneemt in de verwaarborgings
regeling dier onderlinge tot een bedrag van 
f 24,000; dat deze deelneming telkenmale 
met drie jaren wordt gecontinueerd, indien 
zij niet ten minste zes maanden voor het 
verstrijken van den termijn harer geldigheid 
door partijen of een van beide partijen aan de 
wederpartij is opgezegd; dat geen redenen 
aanwezig zijn in de bestaande verzekering 
verandering te brengen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 7/9 Jan. 1941 aan het evenver
melde raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, overwegende, dat hun college van 
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oordeel is, dat de gemeente Alphen aan den 
Rijn in een verzekering, als hierbedoeld, geen 
voldoende dekking vindt en met name het 
bedrag daarvan niet voldoende moet worden 
geacht; dat hun college, gelet op den om
vang van het budget van de gemeente Al
phen aan den Rijn, van meening is, dat het 
bedrag der verzekering tot ten minste 
f 45,000 behoort te worden opgevoerd; dat 
het raadsbesluit van 21 Nov. 1940 onder deze 
omstandigheden niet voor goedkeuring in 
aanmerking kan worden gebracht; 

dat van deze beslissing B. en W. van Al
phen aan den Rijn, daartoe door den gemeen
teraad gemachtigd, in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de raad dier gemeente in 
zijn vergadering van 4 April 1938 besloot 
voor de jaren 1939 en 1940 de bovenbedoel
de verzekering te doen plaats hebben, even
eens door deelneming in de verwaarborgings
regeling van de fraude-risico-onderlinge van 
gemeenten (F.O.G.) te 's-Gravenhage, voor 
een bedrag van f 24,000; dat Ged. Staten ook 
destijds tegen dit besluit bezwaar maakten 
op denzelfden grond en daaraan hun goed
keuring onthielden; dat dit besluit van Ged. 
Staten, waarbij goedkeuring werd geweigerd, 
te laat werd ingezonden, zoodat het raadsbe
shiit geacht moest worden te zijn goedge
keurd; dat zij zich echter bereid verklaarden, 
alsnog te bevorderen, dat aan de bedenking 
van Ged. Staten zou worden tegemoet ge
komen, indien uit de door de Kroon in een 
overeenkomstig geval te nemen beslissing 
zou blijken, dat zij het in beginsel door Ged. 
Staten ingenomen standpunt zou deelen; dat 
zij geen reden hebben gevonden den raad een 
voorstel te doen tot verhooging van de ver
zekerde som voor de jaren 1939 en 1940, 
daar naar hun oordeel uit de Koninklijke be
sluiten van II October 1938, nos. 37 en 38, 
valt af te leiden, dat het door Ged. Staten 
van Zuidholland ingenomen standpunt in · 
deze beslissingen geen steun viridt; dat Ged. 
Staten desondanks, bij de beoordeeling van 
het raadsbesluit van 21 Nov. 1940 wederom 
den eisch hebben gesteld, dat het verzekerde 
bedrag wordt opgevoerd tot ten minste 
f 45,000; dat Ged. Staten hun eisch gronden 
op de bewering, ,,dat hun college van oordeel 
is, dat de gemeente Alphen aan den Rijn in 
een verzekering als hier bedoeld geen vol
doende dekking vindt en met name het be
drag daarvan niet voldoende moet worden 
geacht"; dat Ged. Staten niet toelichten, 
waarom de bedoelde verzekering geen vol
doende dekking biedt, hetgeen niet weg
neemt, dat deze uitspraak bevreemding ver
wekt, aangezien zii van oordeel zijn, dat een 
verzekering bij de fraude-risico-onderlinge 
van gemeenten (F.O.G.) in elk geval niet 
minder zekerheid geeft dan een verzekering 
bij eenige andere instelling; dat voor het ver
langen van Ged. Staten tot verhooging van 
het verzekerde bedrag slechts een beroep 
wordt gedaan ,,op den omvang van het bud
get van de gemeente Alphen aan den Rijn"; 
dat Ged. Staten hiermede in werkelijkheid 
ingaan tegen de beginselen, waarop de Ko
ninklijke besluiten bovenvermeld zijn geba-
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seerd, dat Ged. Staten tevens miskennen de 
strekking van de wijziging der gemeentewet, 
waarbij het systeem van zekerheidstelling 
werd vervangen door het stelsel van verze
kering; dat toch de geschiedenis dezer wijzi
ging duidelijk a&ntoont, dat niets anders en 
niets meer werd beoogd dan verandering te 
brengen in den vorm, waarin de gemeente 
tegen benadeeling door comptabele ambtena
ren zou worden gevrijwaard; dat de omstan
digheden na deze wetswijziging niet zoodanig 
zijn geworden, dat er reden is voor de ver
zekering een belangrijk hooger bedrag te 
eischen dan waarvoor voorheen door de 
comptabele ambtenaren gezamenlijk zeker
heid werd gesteld; dat de eisch van Ged. 
Staten tevens neerkomt op ongeveer het dub
bele van het minimum, voor de gemeente 
Alphen aan den Rijn geldend, krachtens het 
reglement der fraude-risico-onderlinge van 
gemeenten, terwijl het bekend is, dat aan de 
normen van dit reglement een zorgvuldige 
kansberekening ten grondslag ligt; 

0 . dat Ged. Staten van Zuidholland te
recht het bedrag der door de gemeente Al
phen aan den R.ijn aangegane verzekering 
van de gemeentegelden te laag geoordeeld 
hebben in verhouding tot den umvang van 
het budget dier gemeente, hetwelk blijkens 
de stukken rond 1¼ millioen beloopt, en 
verlangd hebben, dat het bedrag dier verze
kering tot ten minste f 45,000 zou worden 
opgevoerd; 

dat het appelleerend gemeentebestuur we! 
aanvoert, dat hiermede de strekking van de 
wijziging der gemeentewet, waarbij het 
systeem van zekerheidstelling werd vervan
gen door het stelsel van verzekering, zou 
worden miskend, aangezien de geschiedenis 
dezer wijziging zou aantoonen, dat slechts 
beoogd is verandering te brengen in den 
vorm, waarin de gemeente tegen benadee
ling door comptabele ambtenaren zou wor
den gevrijwaard, <loch dat, wat hiervan ook 
zij, toch geenszins blijkt, dat het de bedoe
ling van den wetgever zou zijn geweest, dat 
voor de te sluiten verzekeringen in geen ge
val hoogere bedragen zouden mogen worden 
geeischt dan die, waarvoor voorheen door de 
comptabele ambtenaren zekerheid werd ge
steld; 

dat voorts door het appelleerend gemeen
tebestuur nog wordt gesteld, dat de bestre
den beslissing van Ged. Staten in strijd zou 
zijn met de in de Koninkli.ike besluiten van 
11 Oct. 1938, nos. 37 en 38 vervatte beslis
singen ten aanzien van verzekeringen van 
gemeentegelden der gemeenten 01st en 
Zwartsluis, doch dat deze stelling reeds hier
om niet opgaat, omdat, al moge bij die be
sluiten zijn beslist, dat in de gevallen, waarop 
zij betrekking hadden, de door de fraude
risico-onderlinge van gemeenten berekende 
bedragen voldoende waren, daaruit nog 
geenszins volgt, dat de door deze instelling 
berekende bedragen voor alle gevallen als 
maatstaf zouden kunnen gelden; 

dat daarbij nog komt, dat, terwijl, zooals 
reeds gezegd, het budget van de gemeente 
Alphen aan den Rijn rond 1¼ millioen be-

14 
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loopt, de omvang van de budgetten der ge
meenten 01st en Zwartsluis in het jaar I938, 
waarin de evenbedoelde beslissingen zijn ge
vallen, respectievelijk rond f 2 53,826 en 
f. ·121,385 was, waaruit volgt, dat de door deze 
gemeenten verzekerde bedragen t en beloope 
van respectievelijk f _11,000 en f 7000 verhou
\iingsgewijze niet onbelangrij k ho·oger zijn 
dan het thans door G ed. S taten geeischte 
bedrag van f 45 ,000 voor Alphen aan den 
Rijn; 

dat het besluit van Ged. Staten dan ook 
behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscomm~s
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

zo /uni I94I. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3 en 10.) 

De -juridische beteekenis van d e in
schrijving van een merk door het Bu
reau van den I. E. is geen andere dan 
dat de eerste gebruiker zich door dien 
maatregel kan ontslaan van eventueele 
bewijslevering van eerste gebruik. Dit 
stelsel brengt mede, dat de in art. 10 
geregelde p rocesgang, gericht tegen de 
inschrijving van een merk, onverlet laat 
de bevoegdheid van derden om - in
schrijving of geen inschrijving - voor 
den gewonen rechter staande te houden, 
dat aan dengene, die beweert rechtheb
bende op een merk te zijn , het recht op 
uitsluitend gebruik daarvan niet toe
komt. Derhalve wordt het voeren van 
het verweer, dat een woord onderschei
dende kracht mist en daarom geen recht 
op een merk bestaat, n iet a fgesneden 
door hetgeen daaromtrent b ij de in
schrijving of bij eene ingevolge art . 10 
gevallen beslissing is geoordeeld. 

De st elling, dat de inschrijving van 
een woord als merk, behoudens bewijs 
van het tegendeel. doet vaststaan, dat 
dit merk onderscheidende kracht heeft, 
vindt in de wet hoegenaamd geen steun. 

[Zie een overzicht van d e processen 
gevoerd over het woordmerk ,,Verita
ble" in Concl. Proc.-Gen.] 

D e N. V. Eau de Colognefabriek J. C. Bol
doot, gevestigd te Amsterdam, eischeresse tot 
cassatie van een op I9 December I940 door 
het Gerechtshof aldaar tusschen partijen ge
wezen arrest, adv. Mr. lr. C . J. de Haan; 

tegen : 
de commanditaire vennootschap onder de 
firma J . H. M . van Doornik & Co., gevestigd 
t e Amsterdam, verweerster in cassatie, adv. 
Mr. J. W. Dekker, gepleit door Mr. van 
Proosdij. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat _uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de eischeresse tot cassatie, verder Bol

doot t e noem en, van Doornik en Co in kor t. 
geding heeft gedaagd voor den President van 
de Arr.-~echtbank te Amsterdam, stellende 
dat zij h~t ~itsluitend recht heeft tot gebruik 
in N eclerland ter onderscheicling van haar 
fabrieks- en handelswaren, waaronder in het 
b ijzonder eau de cologne, van. het woordmerk 
,,Veritable", welk merk 23 Febr. I938 in het 
bij art. s der Merkenwet bedoelde openbare 
register is ingeschreven, en dat van Doornik 
en Co op dat recht inbreqk maakt; 

dat de President bij vonnis van 5 Aug. 
1940 de op deze stellingen gebouwde vorde
ringen van Boldoot heeft afgewezen ; 

dat op het beroep van Boldoot het Hof dit 
vonnis heeft bekrachtigd, na te hebben over
wogen : 

,,dat de President zich in het beroepen 
vonnis op het standpunt heeft gesteld, dat 
voor den Rechter in-kort geding alleen dan 
aanleiding zoude bestaan tegenover geinti
meerde een verbod uit te vaardigen als door 
appellante gevraagd, indien met een zeer 
groot e mate van waarschijnlijkheid kan wor
den aangenomen, dat de gewone rechter zal 
beslissen , dat het door Boldoot gebezigde 
woord Veritable als haar merk moet worden 
beschouwd; 

dat Boldoot de juistheid van dit standpunt 
niet sch ijnt te betwisten, maar aanvoert, dat 
de waarschijnlijkheid zeer groot is, dat de ge
wone Rechter inderdaad in voornoemden zin 
zal beslissen ; 

dat Boldoot zich daarvoor beroept op het 
feit, dat het woord Veritable door het Bu
reau van den Industrieelen eigendom onder 
dagteekening van 27 April 1939 als merk van 
Boldoot is ingeschreven , welke inschrijving 
heeft plaats gevonden nadat Boldoot, aan 
wie de inschrijving door het Bureau was ge
weigerd, zich, naar de bepaling van art. 9 
faatste lid der Merkenwet, had gewend tot de 
Rechtbank te 's- Gravenhage met verzoek de 
inschrijving te bevelen en, in de appelproce
dure gevolgd op de afwijzende beschikking 
van de Rechtbank, het Gerechtshof te 's-Gra
venhage bij beschikking van 2 December 
193 8 - waartegen beroep in cassatie tever
geefs is ingesteld - de inschrijving had be
volen ; 
- dat de plaats gevonden hebbende inschrij
ving van het woord Veritable als rnerk den 
R echter, die geroepen wordt de vraag te be
slissen, of het gebruik van dat woord als rnerk 
door een ander dan Boldoot schending van 
Boldoots merkrecht oplevert, niet kan belet
ten die vraag ontkennend te beantwoorden 
op grond, dat het merk onderscheidende 
kracht mist; 

dat di t evengoed geldt als de inschrijving 
is bevolen door de Rechtbank of het Ge
rechtshof, daarvoor in de artt. 9 en I2bis 
Merkenwet aangewezen, als het zou ge!den 
in het geval, dat de inschrijving.zonder zulk 
voorafgaand bevel had plaats gevonden; 

dat bij de beantwoording van de vraag, of 
het merk onderscheidende kracht heeft, de 
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Rechter, in het eerstbedoelde geval, onge
twijfeld zijn aandacht zal wijden aan de 
gronden, waarop de genoemde Rechtbank of 
Hof het bevel tot inschrijving heeft doen 
steunen, maar geenszins is uitgesloten, dat 
de Rechter in de inbreukprocedure de vraag 
betreffende de onderscheidende kracht van 
het merk Veritable, ondanks de in het bevel 
vervatte bevestigende beantwoording van 
die vraag, ontkennend meent te moeten be
antwoorden; 

dat hierbij is te bedenken, dat de behan
deling bij genoemde Rechtbank of Hof van 
het verzoek om een bevel tot inschrijving 
uit te vaardigen, niet de zekerheid geeft, dat 
Rechtbank of Hof ter zake van het onder
scheidend vermogen van het merk ook die 
voorlichting ontvangt, welke de gedaagde in 
de inbreukprocedure daaromtrent vermag te 
geven, en de mogelijkheid niet is uitgesloten 
dat zoodanige voorlichting den Rechter in de 
inbreukprocedure doet twijfelen aan de 
waarde van de feiten, die mede aan het be
vel tot inschrijving ten grondslag liggen, in 
casu aan de waarde van de verklaringen, in 
de beschikking van het Hof te 's-Gravenha
ge van 2 Dec. 1938 vermeld, die het Hof er 
toe hebben bewogen aan te nemen, dat het 
woord Veritable, voor de waar Eau de Colog
ne, thans onderscheidende kracht heeft als 
merk, al moge dat woord vroeger met be
trekking tot die waar slechts een qualiteits
aanduiding zijn geweest; 

dat daarom het Hof niet kan aanvaarden 
appellantes stelling, dat de inschrijving van 
het woord Veritable als merk van Boldoot, 
nu die is geschied krachtens bevel van het 
Hof te 's-Gravenhage, het zoo goed als zeker 
maakt, dat de gewone Rechter zal aannemen, 
dat dit merk onderscheidende kracht heeft 
en dat daarom aan dat merk de wettelijke 
bescherming toekomt; 

dat het Hof, oordeelende in kort geding, 
tot die zekerheid ook niet kan besluiten op 
grond van hetgeen appellante ten betooge, 
dat het merk onderscheidend vermogen heeft, 
voor het Hof heeft aangevoerd en het Hof 
veeleer instemt met het oordeel, dat kenne
lijk is het oordeel van den President, dat het 
in de rechtspraak aan het licht getreden ver
schil van inzicht, betreffende de vraag van 
de onderscheidende kracht van het merk Ve
ritable voor Eau de Cologne de kwestie twij
felacht'g maakt;" 

O. dat Boldoot dit arrest aanvalt met de 
navolgende middelen van cassatie: 

I . S., althans v. t. van, althans overschrij
ding van rechtsmacht, met betrekking tot de 
artt. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 12bis, 13, 15, 16, 17, 
i:8, 20, 24 en 25 Merkenwet, de artt. 1.401:, 

1402, 1902, 1903, 1952, 1953, 1954 en 1958 
B. W ., de artt. 160-163 en 168 Grondwet, 
de artt. 2 en 20 der Wet op de Zamenstelling 
der Regterlijke Macht en het Beleid der 
Justitie, de artt. 48, 59, 289-295 en 6ua 
Rv., en axt. 11 A. B., 

door te beslissen als voormeld, ten on
rechte : 

omdat de beoordeeling van de onderschei
dende kracht van een ter inschrijving aan-

geboden merk bij uitsluiting is opgedragen 
aan het Bureau voor den IndustrieelenEigen
dom ( en de in de Merkenwet genoemde be
roepsinstanties), dat niet alleen bevoegd, 
maar ook verplicht is om de inschrijving te 
weigeren van wat we! als merk wordt aan
geboden, doch in den zin der Merkenwet, 
door gebrek van het vermogen om iemands 
fabrieks- of handelswaren van die van an
deren te onderscheiden, niet een merk is, 
zoodat, wanneer eenmaal de inschrijving van 
een woord als merk heeft plaats gevonden, 
het zijn van merk, i. c. de voor het ziin van 
merk noodzakelijke onderscheidende kracht 
- in tegenstelling tot het recht van den in
schrijver op dat merk - niet meer in rechte 
betwist kan worden; 

II. S., althans v. t. van de artt. 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 12, 12bis, 13, 15, 16, I 7, 18, 20, 24 en 
25 Merkenwet, de artt. 1401, 1402, 1902, 
1903, 1952, 195;1, 1954 en 1958 B. W., art. 
168 Grondwet, art. 20 der Wet op de Zamen
stelling der Regterlijke Macht en het Beleid 
der Justitie, de artt. 48, 59, 289-295 en 
6na Rv. en art. 11 A. B., 

door te beslissen als voormeld, ten on
rechte: 

omdat hij die het eerst aan de voorschrif
ten van art. 4 Merkenwet yolcleed, behou
dens tegenbewijs geacht wordt de eerste ge
bruiker van het ingezonden merk te zijn en 
dit wettelijke vermoeden zich ook uitstrekt 
over de deugdelijkheid, i. c. de onderschei
dende kracht van het dienovereenkomstig 
ingeschreven merk, zoodat de inschrijving 
van het woord ,,Veritable" als merk van 
Boldoot het behoudens bewijs van het tegen
deel doet vaststaan, dat dit merk onderschei
dende kracht heeft en dat daarom aan dat 
merk de wettelijke bescherming toekomt, 
terwijl ook voor den President en het Hof, 
oordeelende in kort geding - al zou die in
schrijving dan ook niet zekerheid geven, dat 
ook de Rechter in een inbreukprocedure ten 
principale de onderscheidende kracht zal 
erkennen en al zou aan laatstgenoemde dan 
ook niet belet kunnen worden alsnog anders 
te oordeelen - dit wettelijk vermoeden de 
onderscheidende kracht van het merk Veri
table doet vaststaan zoolang het tegendeel 
niet aangetoond, althans aannemelijk ge
maakt is; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat uit de eerste twee leden van art. 3 

Merkenwet in onderling verband blijkt, dat 
de juridieke beteekenis van de inschrijving 
van een merk door het Bureau van den In
dustrieelen Eigendom geen andere is dan 
dat de eerste gebruiker zich door dien maat
regel kan ontslaan van eventueele bewijs
levering van eerste gebruik; 

dat voorts dit stelsel meebrengt en de in 
1904 aan art. 10 toegevoegde woorden ,,on
verminderd andere hem ten dienste staande 
rechtsmiddelen" boven twijfel stellen, dat de 
daar geregelde procesgang, gericht tegen de 
inschrijving van een merk, onverlet laat de 
bevoegdheid van derden om - inschrijving 
of geen inschrijving - voor den gewonen 
rechter staande te houden, dat aan dengene, 
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die beweert rechthebbende op een merk te 
zijn, het recht op uitsluitend gebruik daarvan 
niet toekomt; 

dat derhalve het voeren van het verweer, 
dat een woord onderscheidende kracht mist 
en daarom geen recht op een merk bestaat, 
niet afgesneden wordt door hetgeen daarom
trent bij de inschrijving of bij een ingevolge 
art. 10 gevallen beslissing is geoordeeld; 

dat eindelijk nog opmerking verdient, dat 
- in geval van inschrijving door het Bureau 
- in het door het middel verdedigde stelsel 
het Bureau op korten termijn omtrent dit 
punt bindend zou hebben beslist, zonder dat 
belanghebbenden door voorafgaande · open
baarmaking van de aanvrage in de gelegen
heid zouden zijn daartegen bezwaren te ma
ken en zonder dat zij tegen de inschrijving 
zouden kunnen opkomen, omdat art. 10 op 
dit stuk hun niet de bevoegdheid daartoe 
verleent; 

dat het eerste middel dus ongegrond is; 
O. dat ook het tweede middel faalt, daar 

in de wet geen steun hoegenaamd is te vin
den voor de bij dit middel verdedigde stel
ling, dat de inschrijving van een woord als 
merk, behoudens bewijs van het tegendeel, 
doet vaststaan, dat dit merk onderscheiden
de kracht heeft ; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia : 
Voor de vierde maal wordt thans een ge

ding over Boldoot's merk ,,Veritable" voor 
Uwen Hoogen Raad gebracht. B ij Uwe arres
t en van 4 Juru 1937 No. 963 (i/z Boldoot 
tegen Redele) en van 17 Februari 1938 No. 
1100 (i/z Boldoot tegen Doyer & van Deven
ter) werd onderscheidenlijk verworpen het 
cassatieberoep tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 Sept. 
1936 (1937 No. 264) en tegen een arrest van 
het Gerechtshof te Amhem van 26 Januari 
1937, bij welke beide arresten was beslist, 
dat het bedoelde merk niet als zoodanig kon 
worden beschouwd, omdat het, als enkele 
kwaliteitsaanduiding in den parfumeriehan
del, onderscheidende kracht miste. Boldoot 
heeft daama inschrijving van haar m erk ver
zocht bij het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom en zich, na afwijzing van dat ver
zoek door het Bureau, overeenkomstig art. 
9 der Merkenwet, gewend tot de Arr.-Recht
bank te 's- Gravenhage, met verzo e k de in
schrijving van het merk te bevelen. Na afwij
zing van dit verzoek door de Rechtbank, 
heeft echter het Gerechtshof te 's-Graven
hage bij beschikking van 2 December 1938 
de inschrijving van het merk bevolen . Het 
tegen deze beschikking ingestelde cassatie
beroep werd verworpen bij 's Hoogen Raads 
-arrest van 14 April 1939 No. 944, waarbij de 
•Stelling, dat een woord, hetwelk eene eigen
schap der waar aangeeft, nimmer als han
delsmerk kan worden beschermd, ook niet, 
indien - gelijk het Hof als feitelijk vast
:staande had aangenomen - ,,door een lang
cdurig en ruim verspreid gebruik van het 

merk door een producent de oorspronkelijke 
beteekenis z66zeer is verdrongen, dat deze 
feitelijk uit het besef van het publiek geheel 
is verdwenen, door Uwen Raad onjuist werd 
geoordeeld, daar niet is in te zien, waarom 
niet, door een in het gebruik voltrokken wij
ziging van de oorspronkelijke beteekenis van 
een woord, een term, welke oorspronkelijk 
een hoedanigheid der waar uitdrukte, on
derscheidend vermogen ten aanzien van de 
waar van een bepaalden producent kan ver
krij gen. 

Op grond van de aldus bevolen inschrij
ving van het merk ,,Veritable" wordt nu bij 
het eerste middel ten dezen de stelling opge
worpen, dat betwisting in rechte van de on
derscheidende kracht van dit merk niet meer 
mogelij k zoude zijn. Met deze stelling kan ik 
mij niet vereenigen. Zij ziet toch, naar het 
mij voorkomt, voorbij, dat de thans geldende 
Merkenwet onmiskenbaar heeft gebroken 
met het stelsel der vroegere wet van 1880, 
volgens hetwelk het recht op een merk eerst 
werd verkregen door en tengevolge van de 
inschrijving. Aldus besliste de Hooge Raad 
bij arrest van 11 December 1903 \\'. 8096, 
terwijl eene poging om dit arrest te doen 
herzien nog laatstelijk, bij Uw arrest van 5 
Januari 1940 No. 482, werd verijdeld. Ook 
thans weer heeft de geeerde raadsman van 
eischeresse de opvatting verdedigd, dat het 
in de bedoeling van den wetgever van 1893 
zoude hebben gelege n, om in de wet van 
1880, die het z.g. attributieve stelsel huldig
de, volgens hetwelk het recht op een merk 
werd verkregen door den eersten inschrijver, 
deze matiging aan te brengen, dat aan den 
eerderen gebruiker de mogelijkheid werd ge
opend - binnen bepaalde termijnen - de 
inschrijving van een lateren gebruiker te 
doen nietig verklaren, terwijl, indien hij dan 
op de vrij gekomen plaats t en eigen name 
eene inschrijving van zijn merk nam, hij 
daardoor ook tegen derden als uitsluitend 
rechthebbende op het merk zoude worden 
erkend. 

Het blijft mij voorkomen, gelijk ik reeds 
mocht opmerken in mijne conclusie, vooraf
gaande aan voormeld arrest van s Januari 
1940, dat deze opvatting - wat er ook zij 
van bedoelingen en uitlatingen der Regee
ring b ij gelegenheid van de totstandkoming 
der Merkenwet van 1893 en van hare wijzi
ging bij de wet van 30 December 1904 S. 284 
- in den tekst der geldende Merkenwet 
geen steun vindt. Krachtens art. 3 dier wet 
toch komt het recht tot uitsluitend gebruik 
van een merk ter onderscheiding van iemands 
fabrieks- of handelswaren van die van an
deren toe aan dengene, die het eerst tot om
schreven doel van dat merk gebruik heeft 
gemaakt, terwij l, volgens het tweede lid van 
dat artikel, behoudens bewijs van het tegen
deel, hij , die het eerst voldeed aan de voor
schriften van art. 4 ( de inzending) geacht 
wordt de eerste gebruiker van het ingezon
den merk te zijn. 

De eerste gebruiker is dus de uitsluitend 
rechthebbende op het merk en de inschrijving 
van het merk vestigt niet meer dan een voor 
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tegenbewijs wijkend vermoeden. Dit begin
sel heeft het naar de wet van 1880 geldende 
beginsel, dat de inschrijving het recht 
vestigt, vervangen. De erkenning van het 
uitsluitend recht van den eersten gebruiker 
van het merk geeft dezen naar het gemeene 
recht eene aanspraak tegen ieder, die zijn 
recht schendt door <liens merk te gebruiken, 
dus ook tegen dengene, wiens merk is inge
schreven. Bovendien kent art. 10 der l'.1'.er-• 
kenwet den rechthebbende tegenover den in
geschrevene binnen de daarbij bepaalde ter
mijnen nog een eenvoudig rechtsmiddel toe 
om de met zijn recht strijdige inschrijving 
ongedaan te maken (vg. Mr. Z. van den 
Bergh, Het Rechtsgevolg der Inschrijving 
van Fabrieksmerken, R .M . 1897 bl. 72), <loch 
<lit middel laat de overige, voor den eersten 
gebruiker aan het gemeene recht te ontlee
nen, rechtsmiddelen onaangetast. Alle twijfel 
hieromtrent schijnt immers ook uitgesloten 
door de bij de Wet van 30 Dec. 1904 S. 284 
in het eerste lid van art. 10 ingevoegde woor
den: ,,onverminderd andere hem ten dienste 
staande rechtsmiddelen". Men kan dus recht
hebbende zijn op een merk, dat in de regis
ters van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom ten name van een ander voor de
zelf de soort van waren is ingeschrevcn, ook 
nadat de inschrijving als zoodanig door het 
verloop van de in art. 10 bedoelde termijnen 
onaantastbaar is gewordcn. Evenzoo kan een 
merk in de registers voorkomen, zonder dat 
de inschrijver er het uitsluitend recht op 
heeft. Dit geval kan zich voordoen zoowel, 
wanneer de ingeschrevene in werkelijkheid 
niet de eerste gebruiker is, als ook, wanneer 
het ingeschreven merk onderscheidende 
kracht blijkt te missen (zie van den Bergh 
t. a . p. bl. 69). 

Tegen de inschrijving van een merk als het 
laatstbedoelde helpt art. 10 der Merkenwet 
niet (vg. Mr. A. Hijman, R.M. 1926 bl. 
496/97), aangezien het aldaar toegekende 
recht om de nietigverklaring van de inschrij
ving te vorderen, slechts toekomt aan hem, 
die recht beweert op een, in hoofdzaak met 
het ingeschrevene overeenstemmend, merk, 
en aan hem, wiens naam of ffrma het inge
schreven merk bevat (vg. Hof Den Haag 21 
Juni 1909 W. 8901). In geen van de bij het 
middel aangehaalde wetsartikelen wordt be
paald, dat de beoordeeling van de onder
scheidende kracht van een ter inschrijving 
ingezonden merk bij uitsluiting zoude zijn 
opgedragen aan het Bureau voor .den Indus
trieelen Eigendom en/of aan de in art. 10 en 
art. 12bis genoemde rechterlijke colleges. De 
thans geldende Merkenwet biedt dan ook 
m. i. geen enkelen afdoenden waarborg, dat 
een eenmaal ingeschreven merk, zelfs na eene 
in verschillende instanties gevoerde proce
dure ingevolge art. 10, moet worden aange
merkt als een merk met de daartoe nood
zakelijke onderscheidende kracht (zie ook: 
Molengraaff Leidr. 6e dr. I bl. n8, 7e dr. I 
bl. u2). Het middel, waarbij het tegendeel 
wordt betoogd, kan ik dan ook niet anders 
zien, dan als een onjuist terugvallen op de 
- thans verlaten - beteekenis, welke de 

oude wet van 1880 aan de inschrijving van 
een merk toekende, zoodat het mij 01,ge
grond schijnt. 

Het tweede middel berust op de stelling, 
dat de inschrijving van een merk niet enkel 
oplevert een, voor tegenbewijs vatbaar, wet
telijk vermoeden van eerste gebruik, maar 
tevens een dergelijk vermoeden omtrent de 
onderscheidende kracht van het ingeschreven 
merk. Voor <lit laatstbedoeld vermoeden is 
echter, voorzoover ik zie, in de wet geen 
steun te vinden (vg. Hof Amhem 17 Juni 
1931 W. 12331, N. J. 1931, u81; zie ook : 
H. R. 7 Maart 1941 i/z Holl. Zwitsersche 
Chocoladefabriek tegen Sickesz, Rspr. v/d 
Week 1941, No. 9). Het wil mij dan ook 
voorkomen, dat het den President en het Hof 
in dit kort geding geheel vrij stond om bij 
hunne beslissingen rekening te houden met 
hetgeen op feitelijke gronden ten aanzien 
van het oordeel van den rechter, aan wien 
het bodemgeschil ter beslissing zoude worden 
voorgelegd, zoude kunnen worden verwacht, 
en dat het Hof, met den President oordeclen
de, dat het in de rechtspraak aan het licht 
getreden verschil van inzicht betreffende de 
vraag van de onderscheidende kracht van 
het onderhavige merk, de kwestie twijfelach
tig maakt, en op dien grond de afwijzing der 
in kort geding gevraagde voorziening be
krachtigende, enkel de kansen heeft afge
wogen omtrent den vermoedelijken afloop 
van een door Boldoot aanhangig te maken 
hoofdgeding en daarmede, zonder te doen 
blijken van eenige onjuiste rechtsopvatting 
of van een stellig oordeel omtrent eenige 
rechtsvraag heeft gegeven eene feitelijke, in 
cassatie, niet aantastbare, beslissing. 

Beide middelen mitsdien ongegrond ach
tende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van eischeresse 
tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

23 

(N. j.) 

/uni r94r. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 350; Sv. artt. 326, 427; 
Wet R. 0 . art. QQ; Veewet art. 65.) 

Uit de bewijsmiddelen blijkt niet, dat 
de weide, waarin de hond een kip greep, · 
een er£ was in den zin van art. 65 der 
Veewet en evenmin, dat de hond, toen 
deze zich in die weide bevond, daar in
derdaad geheel zonder toezicht van den 
bliikbaar in de nabijheid aanwezigen 
eigenaar aanwezig was. 

Het aan gebruikers van erven bij art . 
65 Veewet verleende recht om straffe
loos honden van anderen. welke zich 
zonder toezicht op hun erven bevinden, 
te dooden, gaat niet zoover, dat zij zulk 
een hond ook nog mogen dooden, nadat 
de eigenaar hem heeft vastgegrepen en 
dus de toestand van zortder toezicht zich 
bevinden t. a. v . den hond niet !anger 
aanwezig is . 

Het tweede middel is kennelijk ge
grond op een in het proces-verbaal van 
's Hofs terechtzitting vermelde getuige
verklaring; een dergelijke uitlating is 
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echter in de door het Hof als bewijs
middel gebezigde verklaring van <lien 
getuige niet te vinden, zoodat het mid
del geen doel kan treffen. 

Het derde middel gaat reeds hierom 
niet op, dat req. die tijdig in hooger be
roep is gekomen, bij dit middel elk re
delijk belang mist. 

Op het beroep van B. M . V. , van beroep 
landbouwer, wonende te Lonneker (Ensche
de) , requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshof te Amhem van 20 Maart 
1941, waarbij in hooger beroep, behoudens 
na te noemen uitzondering is bevestigd een 
mondeling vonnis van den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Almelo van 25 Nov. 
1940, bij welk vonnis requirant ter zake van 
,,opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat 
geheel aan een ander toebehoort, dooden", 
met aanhaling van art. 350 Sr. , is veroor
deeld tot een gevangenisstraf van tien dagen, 
hebbende het Hof dit vonnis ten aanzien 
van de opgelegde straf en de motiveering 
daarvan vemietigd en den requirant veroor
deeld tot een gevangenisstraf van drie weken. 

Conclusie van den Adv.- Gen. Wijnveldt. 

Bij arrest van 20 Maart 1941 bevestigde 
het Gerechtshof te Amhem in hooger be
roep, behalve ten aanzien der strafopleg
ging, welke het bepaalde op drie weken ge
vangenisstraf, het mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te Al
melo d.d. 25 Nov. 1940, waarbij requirant 
met aanhaling van art. 350 Sr. werd veroor
deeld wegens : ,,opzettelijk en wederrechtelijk 
een dier, dat geheel aan een ander toebehoort, 
dooden". 

Alzoo is bewezen verklaard, dat requirant 
in de gemeente Enschede op of omstreeks 23 
Juni 1940 opzettelijk en wederrechtelijk een 
hond, geheel toebehoorende aan een ander 
dan aan hem verdachte, heeft gedood door 
aldaar alstoen opzettelijk en wederrechtelijk 
voormelden hond, welke geheel toebehoorde 
aan een ander dan aan hem verdachte, met 
een hamer gewelddadig tegen den kop en op 
en tegen den schedel te slaan, waardoor de 
schedel van <lien hond geheel of ten deele 
werd verbrijzeld en de hond door die toege
brachte slag en verwonding(en) onmiddel
lijk althans kort daama is gestorven. 

Politierechter en Hof h ebb en h e t bewijs 
in deze zaak aangenomen op grond van de 
ter terechtzitting afgelegde verklaringen van 
verdachte, n.1. : ,,Qp Zondag 23 Juni 1940 
zag ik dat een hond in mijn te Lonneker, 
gemeente Enschede gelegen weide een mij in 
eigendom toebehoorende kip greep en deze 
beet. Ik maakte me hierdoor kwaad. E en per
soon, van wien ik nu weet dat hij Klokgie
ters heet, had de hond inmiddels gegrepen. 
Genoemde persoon heeft die hond toen aan 
tnij overgegeven. Ik heb toen die hond mee 
genomen naar mijn te Lonneker staande 
schuur en heb aldaar opzettelijk met geweld 
met een hamer die.n hond, die mij niet toe
behoorde, .tegen den kop en op en tegen den 

schedel geslagen. Die schedel werd daardoor 
geheel of ten deele verbrijzeld en de hond is 
door <lien toegebrachten slag en verwonding 
onmiddellijk of kort daama gestorven."; en 
van den getuige Klokgieters : ,,Op 23 Juni 
1940 ben ik met mijn vrouw, mijn zoon en 
mijn hond, een spaniel, te Lonneker in de 
gemeente Enschede geweest. Verdachte is 
toen naar mij toegekomen en heeft gezegd, 
dat mijn hond een zijner kippen had doodge
beten. Ik heb verdachte geen toestemming 
of recht gegeven den v oomoemden hond, die 
mij geheel in eigendom toebehoorde, te doo
den. Verdachte heeft toen den hond van mij 
overgenomen. Verdachte heeft toen den hond 
meegenomen naar een schuur. Toen ik ver
volgens bij de voomoemde schuur kwam, heb 
ik m ijn hond daarin dood aangetroffen". 

Bij schriftuur in cassatie-beroep voert re
quirants raadsman tegen het arrest als mid
delen aan : 

,,I. S . althans v . t. van de artt. 350, 358, 
359, 415 en 422 Sv. en art. 65 der Veewet, 
doordat het Hof het bewezenverklaarde feit 
strafbaar heeft geoordeeld, hoewel uit de 
gebezigde bewijsmiddelen blijkt, dat de door 
requirant gedoode hond zich zonder (vol
doende) toezicht heeft bevonden op het erf 
van requirant, zoodat verdachte den hond 
straffeloos mocht dooden. 

2. S . althans v. t. van de artt. 350. 358, 
359, 415 en 422 Sv. en art. 350 Sr. , doordat 
het Hof heeft geoordeeld, dat requirant den 
hond ,,wederrechtelijk" heeft gedood, hoe
wel uit de verklaring van den getuige Klok
gieters, den eigenaar van den hond, blijkt, 
dat deze den requirant toestemming had ge
geven om den hond te dooden. 

3. S . althans v. t. van de artt. 364, 367 
e. a. Sv., doordat het Hof het vonnis in eer
ste instantie gewezen heeft bevestigd in 
plaats van dit vonnis nietig te verklaren, nu 
uit dit vonnis niet blijkt van de kennisgeving 
van den Politierechter aan requirant van het 
rechtsmiddel, dat tegen het vonnis open
stond, althans niet blijkt of aan requirant 
het toepasselijk rechtsmiddel is medege
deeld". 

Het eerste middel kan naar mijn oordeel 
niet tot cassatie leiden, omdat uit bovenver
melde bewijsmiddelen blijkt, dat de hond wel 
degelijk onder toezicht van den eigenaar 
stond, al kan hier wellicht sprake zijn van 
onvol<loend toezicht, den aard van het dier, 
welken de eigenaar had moeten kennen, in 
aanmerking genomen. Ook een losloopende 
hond staat m. i . zeker onder toezicht van 
dengeen die er mee op weg is. Art. 65 der 
Veewet, dat het oog heeft op zwervende hon
den en katten, welke dan inderdaad zonder 
toezicht zijn, mist derhalve toepassing in dit 
geval. 

Het tweede middel gaat er van uit, dat 
requirant niet wederrechtelijk zou hebben 
gehandeld, <loch uit de hierboven weergege
ven verklaring van getuige Klokgieters blijkt 
het tegendeel. Immers deze heeft requirant 
niet het recht of de toestemming gegeven 
den hond te dooden. Het opwerpen van dit 
middel is dan ook alleen te verklaren , wan-
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neer men alle prbcesstukken leest, omdat dan 
blijkt, dat tusschen den begrijpelijk opge~ 
wonden hoer ei, den eigenaar van den hond 
een woordenwisseling plaats had, waarbij de 
eigenaar Klokgieters, zich in dezen geest 
heeft uitgelaten : ,,als je beweert recht te heb
ben deri hond dood te schieten, moet je dat 
zelf maar weten". · 

Requirant geeft een eenigszins andere 'le.
zing a.an dit gezegde, en wil daaruit een recht 
tof zijn handeling afleiden, doch het karak
ter van wederrechtelijkheid is m. i. met deze 
uitlating of woorden van gelijke strekking 
aan het dooden van den hond niet ontnomen. 

Het laatste middel ziet op een verzuim 
in de aanteekening van het mondeling vonrtis 
des Politierechters. In het formulier toclr 
staat aan het slot gedrukt: ,,De Politierechter 
geeft aan verdachte kennis, dat hij volgens 
de wet binnen 14 dagen in hooger beroep of 
binnen 8 dagen in cassatie kan komen van dit 
vonnis en maakt hem opmerkzaam :op zijn 
tech\: om ter terechtzitting van, dat rechts
middel afstand te doen.· 
·''Verzuimd is dus door te halen: ,,binnen 8 
dagen· in cassatie", maar de Pol.rechter heeft 
blijkbaar de ju~ste medec;Ieelfr1g gedaan, want 
requirant is te bekwamer tijd in hooger be
roep gekomen. Hij mist dus alle belarig bij 
dit middel en ·is in geen enkel opzicht in zijn 
rechten verkort. 
· ·van oordeel dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden , concludeer ik tot:> ver
werping van het beroep. 

De Hooge.Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: (zie conclusie); 
· 0 . dat bij het in zooverre bevestigde ·von
nis, met qualificatie als voormeld, is bewezeh 
verklaard, dat enz. (zie conclusie) ; 

0. dat blijkens de Aanteekening van het 
vonnis deze bewezenverklaring steunt op 
verklaringen van 1. requirant als verdadite : 
(zie conclusie) ; · 

2. getuige C . G. Klokgieters : (zie con
tlusie); 

0. dat het eerste middel feitelijken grond
slag mist, aangezien uit de bewijsmiddelen 
niet'blijkt, 'dat de weide, waarin de hond een 
kip greep, was een erf in den zin vari art; 65 
der Veewet en evenmin, dat de hond, toen 
deze zich in die weide bevond, daar inder
daad geheel zonder :toezicht van den blijk
baar · in . de nabijheid aanwezigen eigenaar 
aanwezig was; 

dat bovendien bet aan gebruikers van er
ven bij art. 65 der Veewet verleende recht 
om straffeloos honden van . anderen, welke 
zich zonder· toezicht op hun erv.en bevinden, 
te dooden, niet zoover gaat, dat zij zulk een 
hond ook nog mogen dooden, nadat de eige
naar hem heeft vas,tgegrepen, zooals in deze 
de eigenaar Klokgieters heeft gedaan, err dus 
de toestand van zonder toezicht · zich bevin
den, indien deze toestand al bestond, ten aan
zien-¥an den hond, niet ]anger aanwezig is; · 
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0. 'dat het ' tweede middel kennelijk zich 
grondt op een in het proces-verbaal van 
'-s Hofs terechtzitting vermelde verklaring 
~an · getuige Klokgieters : ,,dat hij op het 
oogenblik, dat de hond achter de tweede kip 
zat, gezegd -heeft: ,,sla hem maar dood"; · 

dat . ecnter een dergelijke uitlating in de 
voormelde door- het Hof a.ls bewijsmiddel ge
bezigde ·. verklaring · van genoemden getuige 
niet is te vinden, zoodat ook dit middel geen 
doe] kan treffen ; 

· 0. da:t het derde iniddel .reeds hierom niet 
opgaat, dat requirant die tijdig .in hooger be
roep is gekomeri, bij dit middel elk redelijk 
belang· mist; 

Verwerpt het bero_ep. (N. ] .) 

23 ]uni z94z . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tabakswet 1921 S. 712 artt. ·14, 
6~) . 

De tabakswet 192i S. 712 heeft, blij
kens de · geschiedenis harer totstandko
ming, voor het begrip ,,handeldrijven" 
in art. 14 willen· aansfoiten bij de des
tijds geldende bepalingen van het Wet
boek van Koophandel omtrent daden 
van koophandel, en volgens die bepa
lingen· viel daaronder het koopen van 
waren om die weder te verkoopen. 

Op het beroep van H . de R., koopman, te 
Leiden, req. van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 
Maart t941, waarbij' in hooger beroep, ·met 
vernietiging van een o·p 15 Maart 1940 door 
den Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage gewezen mondeling vonnis, 
requirant 'te'r zake van: ,,een bedrij f als be
doeld in het eerste lid van art. 14 der Ta
b'akswet- 1921, S . 712; uitoefenen zonder in 
het bezit te zijn van de daartoe vereischte 
bedrij fsvergunning", met aanhaling van de 
artt. 14, 15, 67, 76 en 78 van genoemde wet, 
225 der Algemeene Wet van 26 Aug. 1822, 
s·. 38, 7 der wet van 15 April 1886, S . 64, 52 
van den afgeschaften Code Penal, 23 en 91 
Sr., bij verstek is veroordeeld tot eene geld
boete van honderd gulden , met bepaling van 
den duur der vervangende hechtenis op twin
tig dagen, en met verbeurdverklaring van de 
ifi beslag genomen goederen; · 

· De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant v:oorgesteld en toegelicht bij schrif-
tuur, en Juidende : · 

,,S., althans v. t . van de artt. 14, 67 en 76 
der Tabakswet 1921 S. 112 en 341, 350, 352, 
358, 359 en 415 Sv., 

Aangezien: . 
s 1ste: de beslissing van het Hof, evenmin 
als die van .de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage naar den eisch der wet met redenen is 
omkleed; . 
, 2de: . de bij dagvaarding gegeven om
schrijving van 'het telaste gelegde feit niet 
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voldoet aan het begrip ,,handeldrijven"; 
3de: het bewijs dat verdachte het telaste 

gelegde feit heeft begaan uitsluitend is aan
genomen op de opgaven van den verdachte;" 

0. dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld : dat requirant in of omstreeks de 
maand Maart 1939 te Leiden het bedrijf van 
handelaar in tabaksfabrikaten heeft uitge
oefend zonder in het bezit te zijn van de 
daartoe vereischte bedrijfsvergunning als be
doeld in art. 14 der Tabakswet 19:n, S. 712, 
door op verschillende tijdstippen te hebben 
gekocht bij de N. V. v/h . Gehr. J. en L. Dek
ker, gevestigd te Leiden, 4 doos.jes sigaren 
merk Willem II, ieder inhoudende ro stuks, 
6 doosjes sigaretten merk Fiftie-Fiftie, ieder 
inhoudende 20 stuks, 7 doosjes sigaretten 
merk Cock-Tail, ieder inhoudende 20 s,tuks., 
5 doosjes sigaretten merk Dushkind, ieder 
inhoudende 20 stuks, 2 doosjes sigaretten 
merk North State, ieder inhoudende 20 stuks, 
4 doosjes sigaretten merk Chief Whip, ieder 
inhoudende 10 stuks en 4 doosj,es sigaretten 
merk Triumph, iedeF inhoudende 10 stuks, 
met het doe! deze wederam te verkoopen en 
af te leveren ; 

0. omtrent het middel: 
dat dit, blijkens de toelichting, in zijn eer

ste twee anderdeelen berust op de stelling, 
dat voor het uitoefenen van het bedrijf van 
handelaar in tabaksfabrikaten in, den zill! van 
art. 67 juncto 14 der Tabakswet 192.1, S. 712, 
niet voldoende is het enkel inkoapen van zoa
danige fabrikaten met het doe! deze weder
om te verkoopen en af te leveren, <loch daar
voor vereischt is het daadwei,kelijk verkoo
pen na ingekocbt te hebben; 

dat evenweJ deze stelling niet j_uist is, daai, 
genoemde wet, blijkens de, geschiedenis harer 
totstandkoming, voor het begrip ,,handel
drijven" in art. ~4 heeft willen aansluiten bij 
de destijds geldende bepalingen van het Wet
boek van Koopbandel omtrent <laden van 
koophandel, en daaronder volgens die bepa
lingen viel het koopen van waren om die 
weder te verkoopen; 

dat het derde onderdeel feitelijken grand
slag mist, daar het Hof het bewijs heeft ont
leerid aan het ambtseedig praces-verbaal van 
bekeuring, vermeldende hetgeen de belas
tingambtenaren, zooals in het arrest is opge
nomen, hebben waargenomen en bevonden; 

dat dus het middel in geen zijner onder
dee!en kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen o_vereenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt, die mededeelt, 
dat het bedoel.de ambtseedig proces-verbaal 
onder meer inhoudt, dat de verbaliseerende 
ambtenaren hebben waargenomen, dat de 
consumptietent van verdachte aan de Zoe
terwoudscbe weg was voorzien van een. bordje 
vermeldende het woord ,,Tabaksvergunning" 
en dat achter de ramen ledige sigaren- en 
sigarettendoosjes waren aangebracht in den 
varm van een e.talage; dat verdachte op hun 
vraag of hij_ daadwerkelijk handel. dreef in 

die tabaksfabrikaten antwoordde: ,,sinds ge
ruimen tijd verkoop ik tabaksfabrikaten, mag 
ik dit niet dan kan ik mijn consumptietent 
we! sluiten, daar dit bedrijf dan niet meer 
loonend is. Ik weet dat ik zulks niet doen 
mag. Meerdere malen heb ik een vergunning 
verzocht, maar die is mij geweigerd1'; dat bij 
visitatie onder meer 28 doosjes sigaretten en 
4 doosjes sigaren in die consumptietent wer
den gevonden, die, volgens verklaring van. 
verd., bij den grassier Dekker waren inge
kocht; dat bij onderzoek ten kantore van den 
grassier Dekker is gebleken, dat door ver
dachte wekelijks van dezen grassier een hoe
veelheid tabaksfabrikaten werd betrakken, 
tegen winkeliersprijzen, zoodat verd. de ge
wone winkelierskorting genoot, dat de inkoop 
per week ± 12 Gulden bedroeg, Red.]. 

(N. ].) 

]uni I94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reg!. Peilbemaling op Scher
merboezem, art. 8.) 

Orn te kunnen aannemen, dat gere
q uireerde in den genoemden nacht de 
hoedanigbeid van bedienaar van bet ge
noemde werktuig bezat, is meer noodig, 
dan dat hij op eenige, niet nader ge
noemde data in betzelfde jaar het werk
tuig heeft bediend. 

Vonnis niet behoorlijk met redenen 
omkleed. 

(Anders: Adv. -Gen. Holsteyn.) 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Recbtbank te Haarlem, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 3 April 1941, waarbij S. B., van 
beraep veehandelaar, wonende te Purme
rend, in hooger beraep, met vernietiging van 
een vonnis van bet Kantongerecht te Zaan
dam van 17 Dec. 1940, ter zake van het te· 
zijnen laste bewezen verklaarde, gequalifi
c.eerd als: ,,als bedienaar van een Bemalings
werktuig, waarmede water op den Schermer
boezem kan warden gebracht, niet onmiddel
lijk, in ieder geval niet uiterlijk binnen 15 
minuten, nadat het noodstopsein in zijn dis
trict van Schermerboezem is gegeven,, ziin 
bemalingswerktuig doen stilstaan en de uit
maling staken", strafbaar gesteld bij de artt. 
8 en 9 van het Reglement voor de Peilbema
ling op Schermerboezem, is ontslagen van alle 
rechtsvervolg,ing, 

De Hoage Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee• 

van der Flier; 
Gelet op bet middeL van cassatie, doat: den 

requirant voorgesteldbij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van art., 8 van het Regle

ment voor de peilbemaling op Schermerboe
zem doordien de Rechtbank, bewezen ver
klarende en dit bewezen verklaarde en het 
daarna volgende ontslag van rechtsvervol
ging motiveerende, gelijk in het vonnis ver
meld, onder ,,bedienaars der bemalingswerk
tuigen", in. voomo.emd artikel bedoeld, be
grijpt ieder, ,,die bet bemalingswerktuig: 
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meermalen in werking stelde of deed stil
staan", ook in die gevallen, waarin zulk een 
,,bedienaar" niet zelf het bemalingswerktuig 
in werking stelde of deed stellen, ongeacht 
tevens of zulk een ,,bedienaar" als zoodanig 
is aangesteld of aangewezen door eenige 
daartoe bevoegde instantie of autoriteit;" 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie als voormeld is bewezen verklaard, 
dat gerequireerde in de nacht van 2 op 3 
Dec. 1939 in de gemeente Purmerend als be
dienaar van een bemalingswerktuig in den 
Hazepolder in gemelde gemeente, met welk 
bemalingswerktuig water uit dien polder op 
den Schermerboezem kon worden gebracht, 
niet onmiddellijk, althans niet binnen 15 mi
nuten nadat het noodstopsein, bestaande in 
een licht in de rechtovereind staande wiek 
van den Nekkermolen, zijnde de dichtst bij 
die plaats aanwezige seinmolen, in zijn dis
trict was gegeven, dat bemalingswerktuig 
heeft doen stilstaan, noch de uitmaling heeft 
gestaakt; 

0. dat de Rechtb. voorts nog heeft over
wogen: 

,,dat verdachte we! heeft aangevoerd, dat 
hij geen ,,bedienaar" van bedoeld bemalings
werktuig kon worden genoemd omdat noch 
de eigenaar van den door hem gepachten 
grond, waarop dat bemalingswerktuig staat, 
noch de gemeente Purmerend, die de kosten 
van onderhoud daarvan en den voor het ge
bruik benoodi°gden electrischen stroom be
taalt, noch het Bestuur van het Hoogheem
raadschap van de uitwaterende sluizen in 
Kennemerland en Westfriesland noch iemand 
anders hem als zoodanig had aangesteld, 
doch dit verweer hem niet kan baten, daar 
slechts beslissend is of de verdachte het be
malingswerktuig meermalen in werking stel
de of het deed stilstaan, hetgeen hem tot 
,,bedienaar" daarvan stempelde, en dat bij 
het onderzoek ter terechtzitting in hooger 
beroep is gebleken, dat het bemalingswerk
tuig op 2 Dec. 1939 niet door verdachte, 
maar door een anderen bedienaar daarvan, 
getuige C., in werking was gesteld en dat 
dit eerst in den avond van dien dag om

·streeks half 12 uur ter kennis van verdachte 
is gekomen; dat onder deze omstandigheden 
een strafvervolging tegen genoemden C. des
tijds wellicht kans van slagen zou hebben 
gehad, maar verdachte voor C.'s nalatigheid 
om het door hem in werking gestelde werk
tuig tijdig na het geven van het noodstop
sein te doen stilstaan en de uitmaling te sta
ken niet aansprakelijk kan worden gesteld, 
zoodat hij terzake van het bewezene van alle 
rechtsvervolging behoort te worden ontsla
gen ;'' 

0. wat het middel betreft en ambtshalve: 
dat de in het bestreden vonnis gebezigde 

bewijsmiddelen ten aanzien van de betrek
king, welke in of omstreeks den nacht van 
a op 3 Dec. 1939 zou hebben bestaan tus
schen den gerequireerde en het in de bewe
zenverklaring genoemde bemalingswerktuig, 
slechts bevatten verklaringen van gerequi
ree rde ,,dat hij in 1939 meermalen dat be
malingswerktuig bediende" en van getuige 

Schuitemaker, ,,dat het hem in 1939 bekend 
was, dat gerequireerde dat bemalingswerk
tuig meermalen bediende;" 

dat echter om te kunnen aannemen, dat 
gerequireerde in of omstreeks den genoem
den nacht de hoedanigheid van bedienaa1 
van het genoemde werktuig bezat, meer noo
dig is, dan dat hij op eenige, niet nader ge
noemde data in hetzelfde jaar het werktuig 
heeft bediend; 

dat derhalve het vonnis ten aanzien van 
dit dee! der telastelegging niet behoorlijk 
met redenen is omkleed, hetgeen ingevolge 
het bepaalde bij art. 359 in verband met de 
artt. 358, 350, 415 en 425 Sv. nietigheid ten 
gevolge heeft; 

Vemietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde haar op het bestaan
de hooger beroep en met inachtneming van 
de gegeven vrijspraak te berechten en af te 
doen. · 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn, die opmerk
te: 

,,Naar mijne meening blijkt uit den tot het 
bewijs gebruikten inhoud der bewijsmiddelen, 
dat verdachte in 1939 meermalen het bema
lingswerktuig bediende, en heeft dan ook de 
Rechtb. op grond van dien inhoud bewezen 
kunnen verklaren, dat verdachte bedienaar 
van het bemalingswerktuig was. 0ok met 
het oordeel der Rechtb., dat slechts beslis
send is of verdachte het bemalingswerktuig 
meermalen in werking stelde of (het) deed 
stilstaan, en dat dit verdachte tot ,,bedie
naar" daarvan stempelde, kan ik mij ver
eenigen. Wei houdt het voorgestelde middel 
in, dat de Rechtb. door die bewezenverkla
ring en dat oordeel art. 8 van het Reglement 
voor de Peilbemaling op Schermerboezem 
heeft geschonden of verkeerd toegepast, 
maar eenigen grond voor deze stelling geeft 
het middel niet en acht ik niet aanwezig; be
paaldelijk volgt m . i. uit het genoemde Re
glement niet, dat als ,,bedienaar" slechts kan 
worden aangemerkt iemand, die als bedie
naar is aangesteld of aangewezen door eeni
ge daartoe bevoegde instantie of autoriteit. 
Mitsdien concludeer ik tot verwerping van 
het beroep.''] 

(N. ].) 

a3 ]uni z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 350; Jachtwet 1923 artt. 
2, 4.) 

Het besluipen van en schieten op een
den maakt slechts dan ,,jagen" uit in 
den zin van art. 4 lid 1 der J achtwet 
1923, wanneer die eenden behooren tot 
het ,,wild" in den zin van art. 2 dier 
wet, waarvoor beslissend is <le bij art. 1 

gegeven wettelijke omschrijving van dat 
begrip. Daarbij valt, gelet op de strek
king van genoemde wet en de daarin ge
geven voorschriften, slechts te denken 
aan die exemplaren van de bij art. 1 ge
noemde diersoorten, die aan niemand 
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toebehooren en in de voor hun aard na
tuurlijke vrijheid leven. 

De Rechtbank heeft, door als bewe
zen aan te nemen dat requirant op voor 
hem verboden grond heeft ,,gejaagd" en 
hem deswege te veroordeelen, onver
schillig of de eenden, waarop hij schoot, 
wild of tarn waren, niet beraadslaagd en 
beslist op den grondslag der telastleg
ging. 

Op het beroep van A. R ., magazijnbedien
de, te Amsterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Am
sterdam van 25 Maart 1941, in hooger beroep 
bevestigend een op 17 Dec. 1940 door het 
Kantongerecht te Amsterdam gewezen mon
deling vonnis, waarbij requirant ter zake van: 
,,jagen op grond, waar een ander tot het ge
not van de jacht gerechtigd is zonder te zijn 
voorzien van een schrifteli.ik bewijs van den 
tot dat genot gerechtigde", met aanhaling 
van de artt. 2, 4 alinea 1, 46, 51 aanhef en 
onder b der Jachtwet 1923, is veroordeeld 
tot een geldboete van vijf en twintig gulden 
en tien dagen vervangende hechtenis, met 
verbeurdverklaring van het in beslag geno-'" 
m en geweer met de jachtpatronen (gepleit 
door Mr. F. B. Blaisse). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij inleidende dagvaarding legde de Amb
tenaar van het 0. M . bij het Kantongerecht 
te Amsterdam aan requirant ten laste, dat 
hij op of omstreeks 2 Nov. 1940 te Amster
dam op een weiland, gelegen nabij voormalig 
Ransdorp, zijnde grond, waar J. Dik, veehou
der, wonende te Amsterdam Ransdorp A ~1, 
als eigenaar, althans als pachter of gebrui
ker, van dat weiland gerechtigd was, althans 
gerechtigd was, tot het genot van de iacht, 
waar althans een ander dan hij, verdachte, 
gerechtigd was tot het genot van de jacht; 
zonder te zijn voorzien van een schriftelijk 
bewijs, dat hem door den tot het genot van 
de jacht op dat weiland gerechtigde tot het 
jagen op dat weiland vergunning was ver
leend, en terwijl hij zich niet bevond in ge
zelschap van den tot het genot van de jacht 
op dat weiland gerechtigde, heeft gejaagd, 
namelijk zich met een schietgeweer in de 
hand in voorovergebogen houding op slui
pende wijze over dat weiland heeft voort
bewogen en vervolgens rechterop gaande 
staan het schietgeweer heeft geschouderd en 
vervolgens heeft geschoten op eenden. 

Bij mondeling vonnis van 17 Dec. 1940 
achtte de Kantonrechter bewezen· dat requi
rant het feit begaan had op 2 Nov. I940, m. 
d . v . dat een ander dan verdachte gerechtigd 
was tot het genot van de jacht op het be
doelde weiland. 

Hieraan de benaming gevend: ,,J agen op 
grond, waar een ander tot het genot van de 
jacht gerechtigd is zonder te zijn voorzien 
van een schriftelijk bewijs van den tot dat 
genot gerechtigde" veroordeelde de Kanton
rechter hem met aanhaling der artt. 2, 4 al. 1, 
46, 5r aanhef en onder b, der Jachtwet 1923, 

tot eene geldboete van "f 25 bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door ro da
gen hechtenis benevens verbeurdverklaring 
van het inbeslaggenomen geweer met de 
jachtpatronen. · · 

De Arr.-Rechtb. te Amsterdam bevestig~ 
de in hooger beroep dit vonnis op 25 Maart 
r94r met ovememing der gronden en ver
werping van het in het middel van cassatie 
vermelde verweer. 

Tegen dit vonnis beroep tot cassatie inge
steld hebbend, voerde requirant als middel 
immers aan: ,,S. en v . t. van art. I, lid 1, art. 
2, art. 4, lid 1, en art. 46, lid 1, der Jachtwet 
doordat de Rechtb. te Amsterdam se Kamer 
in haar vonnis van s Maart 1941 onder meer 
heeft overwogen: 

,,dat de raadsman van verdachte als ver
weer heeft aangevoerd, dat ontslag van 
rechtsvervolging moet volgen , daar bewezen 
is, dat er op tamme eenden geschoten is en 
tamme eenden niet tot wild in den zin der 
J achtwet gerekend worden, zoodat er niet 
sprake is van ,,jagen" in den · zin van art. 2 
der J achtwet, maar dat de Recht b. dit ver" 
weer verwerpt, omdat de ]'achtwet in art J 

onder waterwild onder anderen ,,eenden" 
verataat zonder onderscheid te maken · his: 
schen wilde en tamme eenden". 
· Met het middel als zoodanig kan -ik in~ 
stemmen, want ook naar mijn oordeel heeft 
de Jachtwet 1923 met waterwild alleen het 
o·og op wilde eenden en niet op tamme. M . i. 
gaat het arrest van ·g Febr. 1932 (W. 12494; 
Ned. Jurispr. 1932, 6n) waar het een ge
val van fazanten betrof, uit van hetzelfde 
standpunt, toen de Hooge Raad besliste, 
dat met fazanten als schadelijk gedierte al
leen worden bedoeld de aan niemand toebe..: 
hoorende, in het wild levei:lde exemplaren. 
van die soorten, - niet de op een boerderij 
uitgebroede en gekweekte. De Minister van 
Jtistitie vestigde dan ook bij aanschrijving 
van 15 Juli 1932, 2e Afd. C No. 965 (zie S . 
en J. ad art. 1) de aandacht op de beperkte 
strekking van dit arrest. 

Bij deze opvatting kon requirant voor het 
dooden c.q. wegnemen van tamme eenden 
aan een ander dan aan hem verdachte toe
behoorend, wellicht vervolgd worden voor 
de misdrijven van art. 3 50 of art. 310 Sr. 
maar niet voor een overtreding der J acht
wet. Er is in dit geval sprake van eenden, 
die aan een ander toebehoorden, tenminste 
het proces-verbaal der terechtzitting van de 
Rechtbank vermeldt als verklaring van ge
tuige J. Dik : ,,Ik ben eigenaar en gebru:ker 
van een stuk weiland gelegen bij de Poppen
dammergouw te Ransdorp. Ik was gerech
tigd tot het genot van de jacht op dat wei..: 
land en ik had verdachte geen toestemming 
gegeven daar te jagen. Op 2 Nov. 1940 kwam 
K . B ijl mij waarschuwen dat er op mijn wei
land werd gejaagd. Samen zijn wij toen i:laar 
getuige Scholte gegaan . Ik heb •toen gezien, 
dat verdachte, loopende op mijn land met 
een geweer heeft geschoten. Even te voren 
was hij met een bootje komen aanvaren en 
was er uit gestapt op mijn>Jand. Na het schot 
sprong hij met een polsstok over de sloot; 
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die mijn land scheidt van dat van Bant en 
raapte daar iets op. Ik houd veel eenden, 
welke ik gekortwiekt had. Ik miste er nogal 
eens een van en daarom had ik aan niemand 
toestemming gegeven op mijn land te mo
gen jagen. Ik heb de eenden, die verdachte 
geschoten had, gezien. Deze eenden waren 
vanaf de rugzijde beschoten. Ik heb al de ge
schoten eenden als mijn eigendom herkend." 

De moeilijkheid in deze zaak vindt echter 
m. i. haar grond in de vraag of ondanks de 
naar mijn opvatting onjuiste overweging der 
Rechtb. we! blijkt dat hier ,,tamme eenden" 
in het spel zijn, ten minste op zoodanige wij
ze daarvan blijkt, dat de H. R. hiervan ken
nis kan nemen. 

Volgens het prcces-verbaal bij de aantee
kening van het mondeling vonnis des Kan
tonrechters heeft J. Dik voormeld, voorzoo
ver <liens verklaring als bewijs is gebruikt, 
alleen gezegd: ,,Ik heb een weiland te Am
sterdam, gelegen nabij voormalig Ransdorp. 
Ik ben daarvan eigenaar. Ik woon te Rans
dorp A. 51 en ben veehouder. 

Ik ben gerechtigd tot de jacht op dit land 
en ik heb geen vergunning aan verdachte 
verleend, daarop te jagen. Ik heb verdachte 
op 2 Nov. 1940 op mijn land gezien, toen ik 
tezamen was met de getuigen K. Bijl en 
Scholte." 

Requirant heeft daar verklaard: ,,Ik ben 
in het bezit van een jachtacte en jaag veel, 
gedeeltelijk als broodwinning, want ik heb 
niet geregeld werk. Op Zaterdag 2 Nov. 1940 
omstreeks 2 uur n.m. · jaagde ik met mijn 
jachtgeweer op perceelen weiland van den 
veehouder J. Bant, wonende op Ransdorp 
alhier: Ik was aangekomen in mijn boot, va
rende van den brug in den Poppendammer
gouw naar het Ransdorper Diep. Ik heb toen 
niet gejaagd op weiland, toebehoorende aan 
getuige J. Dik, maar we! op een daarvan 
door een sloot gescheiden perceel weiland, 
toebehoorende aan genoemden J. Bant, waar 
ik gerechtigde tot de jacht was. Toen ik n .1. 
zag dat drie eenden op het land van getuige 
D ik neerstreken, ging ik op het naburige 
land van J. Bant aan wal en sloop laag over 
den grond naar de eenden toe. Toen zij op
vlogen, schoot ik er twee, met twee schoten. 
Zij vielen op het land van getuige Dik neer. 
Met het ledige geweer over den schouder 
sprang ik toen met behulp van mijn polsstok 
over naar het land van getuige Dik en pakte 
de beide eenden op, die ik in mijn boot leg
-de. Deze eenden behoorden tot een koppel 
waarvan ik er te voren al drie in de vlucht 
geschoten had. Toen ik bemerkte dat een 
paar van de vijf door mij geschoten en in de 
boot gelegde eenden pootmerken hadden, heh 
ik drie der eenden een eind verder op een 
stuk land van .T. Bant gelegd, terwijl ik de 
beide andere in mijn boot hield. D eze beide 
bleken gemerkt te zijn. Dat het geen wilde 
eenden waren, kon ik, toen ik ze in de vlucht 
schoot, niet weten. Ze gedroegen zich als wil
de eenden". 

Beide verklaringen, met uitzondering van 
die van requirant, voorzoover deze een ont
kentenis inhield, zijn door Kantonrechter en 

Rechtbank als bewijs gebruikt. 
Uit al deze vage mededeelingen kan m. i. 

even goed volgen, dat de eigenaar Dik -
laat ik aannemen op wettige wijze - in het 
bezit was van wilde eenden, welke zijn eigen
dom waren geworden, en die hij ten bewijze 
daarvan had gekortwiekt en de pooten ge
merkt; · daarmede zijn de dieren nog niet 
tamme eenden geworden naar mijn gevoelen 
- men kan ook wilde eenden in eigendom 
bezitten, zooals b.v. in diergaarden gebruike
lijk is, en wanneer men die dieren niet on
der zich weet te houden, door ze niet voort
durend te kortwieken, zooals i. c. blijkbaar 
niet geschied is, want ze vlogen lustig rond, 
kan men zeker niet van tamme eenden spre
ken. 

Terwijl ik dus de overweging der Rechtb. 
onjuist acht en van oordeel ben, dat alleen 
,,wilde" eenden in art. 1 der Wet bedoeld 
worden, kom ik tot de slotsom, dat het on
derzoek in deze zaak niet volledig is geweest 
en de beslissing niet kan dragen. 

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en verwijzing der zaak 
naar het Gerechtshof te Amsterdam, ten ein
de met inachtneming van 's Hoogen Raads 
arrest op het bestaande hooger beroep verder 
te warden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant is te laste gelegd: dat hij enz. (zie 
conclusie); 

0. dat bij het door de Rechtb. bevestigde 
vonnis is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat requi
rant het te laste gelegde feit heeft begaan 
op 2 Nov. 1940, met dien verstande dat een 
ander dan requirant gerechtigd was tot het 
genot van de jacht op het bedoelde weiland; 

dat de Rechtbank, alvorens het vonnis van 
den Kantonrechter met overneming van 
gronden te bevestigen, nog heeft overwogen 
hetgeen uit haar vonnis bij het middel van 
cassatie is aangehaald en bij de toelichting 
tot dat middel is bestreden; 

0. dienaangaande en ambtshalve: 
dat de Rechtb., het gevoerd verweer aldus 

verwerpende, in het midden heeft gelaten 
of de eenden, op welke requirant volgens de 
bewezen verklaarde telastelegging heeft ,,ge
jaagd", waren wilde of tamme eenden, op 
welke vraag de gebezigde bewijsmiddelen ook 
geen antwoord geven: 

dat daaruit blijkt, dat de Rechtbank de 
te lastelegging aldus heeft opgevat, dat ook 
daarbij wordt in het midden gelaten of de 
eenden wild dan we! tarn waren; 

dat dit evenwel niet juist is, daar het be
sluipen van en schieten op eenden slechts dan 
,,jagen" in den zin van art. 4, lid 1 der J acht
wet 1923, - en dus ook in den zin der te
lastelegging, welke kennelijk op overtreding 
van dat voorschrift doelt -, uitmaakt, wan-
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neer die eenden behooren tot het ,,wild" in 
den zin van art. 2 dier wet, waarvoor beslis
send is de bij art. I gegeven wettelijke om
sehrijving van dat begrip; 

dat daarbij, gelet op de strekking van ge
noemde wet en de daarin gegeven voorsehrif
ten, sleehts te denken valt aan die exempla
ren van de bij art. I genoemde diersoorten, 
die aan niemand toebehooren en in de voor 
hun aard natuurlijke vrijheid leven; 

dat derhalve de Reehtb., door als bewezen 
aan te nemen dat requirant op voor hem ver
boden grond heeft ,,gejaagd" en hem deswe
ge te veroordeelen, onversehillig of de een
den wild of tarn waren, niet op den grond
slag der telastelegging heeft beraadslaagd 
en beslist, en derhalve het bestreden vonnis 
niet in stand kan worden gehouden; 

Vemietigt het bestreden vonnis; 
En reehtdoende volgens art. rn6 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gereehtshof te 

Amsterdam, ter bereehting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep met inaehtne
ming van dit arest. 

(N. ].) 

23 ]uni z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1Q~Q art. 9 lid 1.) 

Door het enkele sluiten van een koop
overeenkomst (waarbij de verkooper 
zieh verbond om de bepaalde hoeveel
heid reuzel te leveren en de kooper op 
zieh nam daarvoor een zekeren prijs te 
betalen) versehaft de kooper zich het 
goed niet in den zin van art. 9 lid 1 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 
aangezien zieh verschaffen in die bepa
ling, evenals in het spraakgebruik, be
teekent het in zi_in bezit brengen van het 
goed, hetgeen de kooper eerst doet, wan
neer de verkooper het hem levert en hij 
het van dezen in ontvangst neemt. 

Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op het beroep van P . T . van S., cafehou
der. te Pijnacker, requirant van cassatie te
gen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage van 17 Maart 1941 , waarbij, in 
hooger beroep met ver,ietiging van een von
nis der Arr.-Reehtbank te 's- Gravenhage van 
28 Nov. 1940, voor zoover daarvan was ge
appelleerd, requirant ter zake van het ,.aan 
zijn schuld te wijten hebben, dat het verbod 
van art. 9 lid 1 der Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 1939 wordt overtreden", met aan
haling van de artt. 9 lid 1, 12 lid 2 en 15 dier 
wet, art. 1 der beschikking van den Minister 
van H andel, Nijverheid en Seheepvaart van 
rn Mei 1940 No. 28456 Ned. Stet. 1940 No. 
92 en art. 23 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van vijftig gulden en vervangende 
hechtenis van twintig dagen, met verbeurd
verklaring van de in beslag genomen reuzel. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging van het vonnis der Arr.
Reehtbank te 's-Gravenhage, omdat het Ge-

reehtshof aldaar zieh er niet mee vereenigde, 
verklaarde dit Hof in hooger beroep bij 
a·rrest van 1 7 Maart 1941 ten laste van requi
rant bewezen, ,,dat hij in Juni of Juli 1940 te 
Pijnacker, althans in Nederland, terwijl hij 
niet gewoon was om in reuzel handel te drij
ven, op een dag een hoeveelheid van 75 K.G. 
reuzel heeft gekoeht, zijnde een grootere 
hoeveelheid dan hij of de groep personen, 
voor welke bij gewoon was zieh dit levens
middel te versehaffen, daarvan gedurende 
een week plaeht te gebruiken - zijnde het 
aan zijn sehuld te wijten, dat hij aldus ban
delde in strijd met bet desbetreffende inge
volge de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 vastgestelde, verbod" . 

Dit feit de benaming gevend van: ,,aan 
zijn sebuld te wijten bebben, dat het verbod 
van art. 9 lid 1 der Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 193 9 wordt overtreden," 

strafbaar gesteld bij art. 12 l id 2 dier wet' 
in verband met genoemd art. 9 lid 1 en art. , 
der bescbikking van den Minister van Han
del, Nijverheid en Seheepvaart van rn Mei 
1940 no. 28456 Ned. Stet. 1940 no. 92, ver
oordeelde bet Hof requirant, gezien art. 1.5 
dier wet, requirant tot een geldboete van f 50, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door 20 dagen heebtenis, met ver
beurdverklaring van de in beslag genomen 
reuzel. 

Requirant stelde beroep tot eassatie in, en 
stelt bij sebriftuur : ,,Tereeht, naar de be
sebeiden meening van requirant, beeft de 
Arr.-Reebtbank te 's-Gravenbage in baar 
vonnis van 28 Nov. 1940 in deze zaak over
wogen , dat voor bet ,.zieb versehaffen", 
waarvan art. 9 lid 1 der Hamsterwet 1939 
gewaagt, noodig is bet brengen van die goe
deren in zijn maebt en bezit, zoodat zij voor 
verbruik besehikbaar zijn, daaraan toevoe
gende, dat dit niet bereikt wordt door den 
enkelen koop van die goederen, aangezien 
levering geheel of gedeeltelijk aebterwege 
kan blijven, dan we! over een bepaald tijd
vak, langer dan een kalenderweek, kan wor
den verdeeld. 

Het Gereehtshof overweegt tbans in bet 
aangevallen arrest, dat onder bet bij art. 9 
lid 1 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 verboden ,,zieb versehaffen" der daar
bedoelde goederen mede is begrepen bet koo
pen dier goederen, ook, indien de levering 
niet onmiddellijk volgt, aangezien daaronder 
is te verstaan elke handeling, waardoor men 
zieh de heerschappij daarover verzekert en 
ze aan het algemeen verbruik onttrekt. 

Het is thans niet de vraag of onder ,.zieh 
versehaffen" in gemeld artikel moet worden 
verstaan elke handeling, waardoor men zieh 
de heerschappij over goederen verzekert en 
ze aan het algemeen verbruik onttrekt, doeh 
we! of men zieh door ,,koopen" gelijk ten 
Jaste is gelegd, zoodanige heersehappij over 
goederen verzekert, dat men die goederen in 
zijn maeht en bezit heeft, men ze voor ver
bruik besehikbaar heeft. 

Dat dit allerminst het geval is en requi
rant zieh ontslagen mag achten om Uwen 
Hoogen Raad in den breede mee te deelen, 
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dat tallooze procedures in alle instanties ge
voerd zijn en zullen worden, wijl op de over
eenkomst van koop en verkoop geen levering 
volgde, tengevolge waarvan de kooper geen 
heerschappij kreeg over het goed. 

Dat de kooper dan ook door de enkele 
daad van koop zich niet de heerschappij over 
dat goed verzekert en wel speciaal niet bij 
den smokkelhandel waar geen actie tot leve
ring gevreesd behoeft te worden en het ge
bruikelijk schijnt elken koop te negeeren, 
zoodra elders weer een hoogere prijs te be
dingen valt, of waar na de overeenkomst van 
koop de goederen bv. inmiddels, v66r de le
vering, door de politie in beslag zijn genomen 
of waar om nog vele andere mogelijkheden 
geen levering volgt. 

Dat het in de telastelegging genoemde 
,,koopen" derhalve niet dekt het in art. 9 lid 
1 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
genoemde ,,zich verschaffen", zoodat ver
dachte zal moeten worden ontslagen van 
rechtsvervolging, met teruggave van de in 
beslag genomen reuzel". 

Ten einde dit middel juist te beoordeelen, 
is het noodig op te merken, dat aan requi
rant bij inleidende dagvaarding was telaste
gelegd: 

,,re. dat hij in Juni of Juli 1940 te Pijn
acker, althans in Nederland, terwijl hij niet 
gewoon was om in reuzel handel te drijven, 
op een dag een hoeveelheid van 75 K.G. reu
zel heeft gekocht, zijnde een grootere hoe
veelheid dan hij of de groep personen, voor 
welke hij gewoon was zich dit levensmi<ldt-1 
te verschaffen, daarvan gedurende een week 
placht te gebruiken - zijnde het aan zijn 
schuld te wijten, dat hij aldus handelde in 
strijd met het desbetreffende ingevolge de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 vast
gestelde, verbod; 

2e. dat hij op verschillende tijdstippen in 
1940 (voor 6 Aug.) te Pijnacker en 's-Gra
venhage hoeveelheden zeep (waarvan zijn in 
beslag genomen 50 pakjes Lux vlokken zeep 
en 150 pakjes Castella vlokken zeep) heeft 
gekocht met het doel deze weder te .verkoo
pen, terwijl hij van den handel in zeep niet 
.zijn normaal bedrijf maakt en zonder de ver
eischte vergunning, zijnde het aan zijn schuld 
te wijten, dat hij aldus handelde in strijd met 
het desbetreffende, ingevolge de Distribu
tiewet 1939 vastgestelde, verbod; 

3e. dat hij op verschillende tijdstippen in 
,of omstreeks Juli 1940, in ieder geval na 10 
Juni, te Pijnacker, Wassenaar en/of elders 
in · Nederland, heeft gekocht verschillende 
partijen koffie en thee, waarvan op 6 Aug. 
1940 bij hem nog in beslag werden genomen : 
3 balen koffie a 25 K.G. elk, , baal koffie a 
50 K.G., 2 zakken koffie a 2½ K.G. elk, 
1 doos koffie a 2 K.G., en 3¼ K.G. thee, 
.zonder afgifte van daarvoor geldige bonnen, 
toewijzingen of vergunningen, zulks opzet
telijk in strijd met het desbetreffende, krach
tens de Distributiewet 1939 vastgestelde, 
verbod". 

De Rechtbank achtte bij haar vonnis van 
28 Nov. 1940 hiervan bewezen, dat de ver
dachte: 

1. in Juni 1940 te P ijnacker, terwijl hij 
niet gewoon was om in reuzel handel te drij
ven, op een dag een hoeveelheid van 75 K.G. 
reuzel heeft gekocht, zijnde een grootere hoe
veelheid dan hij of de groep personen, voor 
welke hij gewoon was zich dit levensmiddel te 
verschaffen, daarvan gedurende een week 
placht te gebruiken; 

2. op verschillende tijdstippen in 1940 
(v66r 6 Augustus) te Pijnacker en 's-Gra
venhage hoeveelheden zeep (waarvan zijn 
inbeslaggenomen 50 pakjes Lux vlokken zeep 
en ·150 pakjes Castella vlokkenzeep) heeft 
gekocht met het doel deze weder te verkoo
pen, terwijl hij van den handel in zeep niet 
zijn normaal bedrijf maakt en zonder de ver
eischte vergunning, zijnde het aan zijn 
schuld te wijten, dat hij aldus handelde in 
strijd met het desbetreffende, ingevolge de 
Distributiewet 1939 vastgestelde, verbod; 

3. op verschillende tijdstippen omstreeks 
Juli 1940 te Pijnacker en Wassenaar heeft 
gekocht verschillende partijen koffie en thee, 
waarvan bij hem nog in beslag werden geno
men 3 balen koffie a 25 K.G. elk, 1 baal kof
fie a 50 K.G., 2 zakken koffie a 2½ K.G., 
1 doos koffie a 2 K.G. en 3¼ K .G. thee, zon
der afgifte van daarvoor geldige bonnen, toe
wijzingen of vergunningen, zulks opzettelijk 
in strijd met het desbetreffende, krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde, verbod. 

Zij overwoog verder, dat de onder 1° te
lastgelegde en bewezen koop evenwel niet 
strafbaar is; 

dat toch de Hamsterbeschikking 1939 ter 
uitvoering van art. 9 der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 in overeenstemming met 
art. 9 dier wet een ieder verbiedt zich van 
de in die beschikking aangewezen goederen 
(waaronder gesmolten of rauwe reuzel) bin
nen een kalenderweek meer te verschaffen, 
dan hij of de groep van personen, voor welke 
hij gewoon is zich die goederen te verschaf
fen, daarvan gedurende een week pleegt te 
verbruiken, maar voor het zich verschaffen 
van goederen in den zin van dit voorschrift 
noodig is het brengen van die goederen in 
zijn macht en bezit, zoodat zij voor verbruik 
beschikbaar zijn; 

dat dit niet bereikt wordt door den enkelen 
koop van de goederen, aangezien de levering 
van het gekochte geheel of gedeeltelijk ach
terwege kan blijven dan wel over een be
paald tijdvak, langer dan een kalenderweek, 
kan worden verdeeld; 

dat de verdachte mitsdien ten aanzien van 
het onder 1 ° telastgelegde en bewezene van 
alle rechtsvervolging behoort te worden ont
slagen. 

Alleen dit punt - het onder I te laste ge
legde - is in cassatie van belang, daar de 
0. v. J. van het door de Rechtbank te <lien 
aanzien gegeven ontslag van rechtsvervol
ging in hooger beroep kwam, en requirant 
van 's Hofs daaropvolgend veroordeelend ar
rest op de hierbovenvermelde grond beroep 
tot cassatie instelde. 

Het Hof overwoog, en kwam daarmede tot 
een van de Rechtbank afwijkend oordeel, dat 
onder het bij art. 9 lid I der Prijsopdrijvings-
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en Hamsterwet 1939 verboden ,,zich ver
schaffen" der daar bedoelde goederen mede 
is begrepen het koopen dier goederen, ook, 
indien de levering niet onmiddellijk volgt, 
aangezien daaronder is te verstaan elke han
deling, waardoor men zich de heerschappij 
daarover verzekert en ze aan het algemeen 
verbruik onttrekt. 

Ik ben van oordeel, dat de opvatting van 
het Hof omtrent ,,zich verschaffen" in art. 9 
lid 1 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 juist is. Terecht zegt m. i. de 0 . v . J. in 
een schrijven aan den P .-G. bij het Gerechts
hof ten einde uiteen te zetten, waarom hij in 
hooger beroep kwam: 

,,Zich verschaffen" wil zeggen: ,.zich de 
beschikking verzekeren over". Een zeer ge
wone, en zelfs de meest gangbare, wijze om 
dit te doen is: goederen te koopen. Het is 
geenszins noodig, dat deze ook nog worden 
afgeleverd : door den koop verkrijgt men er 
de beschikking over in dien zin, dat m en ze 
op elk gewenscht oogenblik aan zich kan la
ten afleveren. De opvatting van ·de Recht
bank zou tot gevolg hebben, dat m en goede
ren in elke hoeveelheid mocht koopen en dan 
straffeloos was indien men ze maar bij stuk
jes en beetjes liet afleveren, hetgeen noch 
met de bedoeling van het wettelijke voor
schrift, noch met de eischen der practijk, te 
rijmen valt". 

Ik kan mij met deze uiteenzetting zeer we! 
vereenigen, en ben van meening, dat de be
doelde wet, welke ten doe! heeft het hamste
ren van goederen in buitengewone omstan
digheden te voorkomen juist den term ,,zich 
verschaffen" gekozen heeft, om zooveel mo
gelijk handelingen, welke de wet poogt te 
voorkomen te treffen. Requirant stelt zich, 
zijnerzijds begrijpelijk, op een antler stand
punt, en is van oordeel, dat het telastegeleg
de en bewezen verklaarde ,,koopen" niet valt 
onder het in de wet verboden ,,zich verschaf
fen". Dit kan hij echter, zooals uit het middel 
blijkt, alleen verdedigen door zich op het 
begrip ,,koopen" in den zin van het Burger
lijk W etboek te beroepen. 

Met hem ben ik van oordeel, dat laatst
bedoeld koopen volstrekt niet zegt dat de 
kooper de heerschappij over het goed heeft 
of zelfs ooit krijgen zal. ,,Zich verschaffen" 
echter, een intensivum van ,,zich scheppen", 
beteekent alleen zich een recht scheppen, 
daargelaten nog of requirant nakoming daar
van zou kunnen vorderen omdat zijn koopen, 
de wijze waarop hij zich een recht wilde 
scheppen, in strijd met de wet is. Door zijn 
koopen heeft hij zich echter een recht ver
schaft in den ruimen zin waarin naar mijn 
meening de wet dit begrip noemt, hetgeen 
reeds hieruit volgt, dat de bepaling volkomen 
zwijgt over de wijze van het zich verschaf
fen. Koopen is slechts een mogelijke vorm 
daarvan. 

Ik acht daarom 's Hofs arrest juist gewe
zen en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 

Gelet op de grief, door den requirant voor
gesteld bij schriftuur, hierop neerkomende, 
dat het Hof ten onrechte onder ,,zich ver
schaffen" in art. 9 lid 1 der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 het enkele koopen van 
te leveren goederen begrepen heeft geacht; 

0 . dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0 . dat het Hof o.m . heeft overwogen: 
,,dat onder het bij art. 9 lid 1 dcr Prijs

opdrijvings- en Hamsterwet 1939 verboden 
,,zich verschaffen" der daarbedoelde goede
ren mede is begrepen het koopen dier goe
de ren, ook, indien de levering niet onmiddel
lijk volgt, aangezien daaronder is te verstaan 
elke handeling, waardoor m en zich de heer
schappij daarover verzekert en ze aan het 
algemeen verbruik onttrekt;" 

0 . dat het Hof blijkens zijn ·vorenstaande 
overweging de telastelegging in dien zin 
heeft verstaan, dat daarin niet is uitgedrukt, 
dat de gekochte reuzel door requirant is ont
vangen, doch alleen dat hij een koopovereen
komst heeft gesloten, waarbij zijn weder
partij, de verkooper, zich verbond om de 
voormelde hoeveelheid reuzel aan hem te 
leveren en hij op ·zich nam daarvoor een 
zekeren prijs te betalen ; 

dat door het enkele sluiten van een zoo
danige overeenkomst de kooper zich het ge
kochte niet verschaft in den zin van art. 9 
lid 1 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, aangezien zich verschaffen in die be
paling, evenals in het spraakgebruik, betee
kent het in zijn bezit brengen van het goed, 
hetgeen de kooper eerst doet, wanneer de 
verkooper het hem levert en hij het van de
zen in ontvangst neemt; 

dat derhalve het bewezen verklaarde niet 
ingevolge de hierboven vermelde wettelijke 
bepalingen strafbaar is en de grief is gegrond ; 

dat het bewezen verklaarde evenmin 
krachtens een antler wettelijk voorschrift 
strafbaar is; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voor zoover het bewezen verklaarde en re
quirant daarbij strafbaai zijn verklaard en 
voor zoover betreft de aan dat bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie en de strafop-
legging ; · 

Verklaart dat bewezen verklaarde niet 
strafbaar en ontslaat requirant van alle 
rechtsvervolging te dier zake; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. ] .) 

23 ]uni z94I. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 59.) 

Op het bewezenverklaarde, dat requi 
rant ,,op 15 Januari 1941 te V. te onge
veer 8.20 .nam. op den openbaren weg 
heeft gereden met een door hem be
stuurd rijwiel, dat niet was voorzien van 
een afgeschermde wit of gee! lich~ uit
stralende voorverlichting" heeft de Kan
tonrechter ten onrechte art. 59 van het 
Motor- en Rijw.Regl. van toepassing 
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geacht. Het feit .valt onder de Verorde
ning betreffende het verduisteren. Qua
lificatie en aanhaling van de artt. ambts
halve verbeterd. 

Op het beroep van 0. P. R., schipper, 
wonende te Zoeterwoude, requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Leiden van den 24sten 
Maart 1941, waarbij requirant ter zake van 
;,als bestuurder van een rijwiel daarmee over 
een weg rijden, terwijl niet is voldaan aan 
art. 59 Motor- en Rijwielreglement", met 
aanhaling van artt. 59, 60 en 73 1ste lid van 
het Motor- en Rijwielreglement, 2 en 28 van 
de Motor- en Rijwielwet en 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van twee gul
den, subsidiair een dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij mondeling vonnis, door het Kanton
gerecht te Leiden op 24 Maart 1941 gewezen, 
is de verdachte ter zake van .,als bestuurder 
van een rijwiel daarmede over een weg rijden, 
terwijl niet is voldaan aan art. 59 Motor- en 
Rijwielreglement", met aanhaling van artt. 
59, 60 en 73 lid 1 Motor- en Rijwielregle
ment junctis artt. 2 en 28 Motor- en Rijwiel
wet en van artt. 23 en 91 Sr., veroordeeld tot 
eene geldboete van twee gulden, bij niet
betaling en, voorzooveel ook verhaal achter
wege blijft, te vervangen door hechtenis voor 
den tijd van een dag. 

Bewezen is verklaard het aan den ver
dachte telastegelegde, te weten, dat hij op 15 
Januari 1941 te Voorschoten te ongeveer 
8.20 uur des namiddags op den openbaren 
weg den Leidscheweg heeft gereden met een 
door hem bestuurd rijwiel dat niet was voor
zien van een afgeschermde, wit of gee! licht 
uitstalende voorverlichting. 

De verdachte heeft tegen dat vonnis be
roep in cassatie ingesteld; een middel van 
cassatie is niet voorgesteld. 

Ambtshalve merk ik op, dat m. i. het be
wezen-verklaarde niet oplevert een overtr~
ding als in het vonnis gequalificeerd met 
aanhaling van voomoemde artikelen van het 
Motor~ en Rijwielreglement en de Motor
en Rijwielwet, maar oplevert een in strijd 
handelen met het bepaalde in § 10, a11,nhef, 
van de Verordening, no. 34 van 1940, van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het verduis
teren, strafbaar gesteld in § 13, eerste lid, 
dezer Verordening. 

Mitsdien concludeer ik tot vemietiging 
van het vonnis ten aanzien van de aan het 
bewezenverklaarde gegeven qualificatie en 
de aanhaling der artikelen van het Motor
en Rijwielreglement en de Motor- en Rij
wielwet; tot toepassing alsnog van § 10, aan
hef, en § 13, eerste lid, van de Verordening, 
nci. 34 van 1940, van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verduisteren; tot . qualificatie 
van het bewezenverklaarde als: ,,in strijd 
bandelen met bet bepaalde in .§ 10, aanbef, 
van c;le Verordening, no. 34 van 1940, van 
den Rijkscommissaris voor bet bezette Ne
derlandscbe gebied betreffende het verduis-

teren"; en tot verwerping van bet beroep 
voor het overige. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Hol

steijn, namens den Procureur-Generaal, in 
zijne conclusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat requirant geen middel van cassatie 
beeft aangevoerd; 

0 . ecbter ambtshalve : 
dat bij het bestreden vonnis - met quali

ficatie en strafoplegging als voormeld - is 
bewezen verklaard het aan requirant telaste 
gelegde, luidende: 

,,dat hij op 15 Januari 1941 te Voorscho
ten te ongeveer 8.20 des namiddags op den 
openbaren weg, den Leidscbenweg, heeft ge
reden met een door hem bestuurd rijwiel, 
dat niet was voorzien van een afgeschermde, 
wit of geel licbt uitstralende voorverlich
ting"; 

dat op 6 Juli 1940 in werking is getreden 
de Verordening van den Rijkscommissaris 
voor bet bezette Nederlandsche gebied, be
treffende bet verduisteren, No. 34 Verorde
ningenblad 1940, gewijzigd en aangevuld bij 
Verordening van dien Rijkscommissaris No. 
212 Verordeningenblad 1940, in werking ge
treden 26 November 1940, waardoor krach
tens § 14 dier Verordening alle in Nederland 
uitgevaardigde voorschriften en regelingen 
betreffende bet verduisteren buiten werking 
zijn getreden, voorzoover zij in strijd zijn met 
de bepalingen dezer Verordening; 

dat de voorscbriften met betrekking tot 
de verlichting van rijwielen, ·gegeven in art. 
59 1ste lid, in verband met de artt. 1 1ste 
lid onder 2 (lees: r) en art. 73 1ste lid van 
bet Motor- en Rijwielreglement in strijd zijn 
met de §§ 5, 10 (aanbef en onder 2 en 7) en 
14 van voormelde Verordening en derbalve 
buiten werking zijn getreden; 

0. dat, nu bij bet bestreden vonnis des
niettegenstaande bedoelde bepalingen van 
het Motor- en Rijwielreglement zij n toege
past, dit vonnis in zooverre niet gebandhaafd 
kan blijven ; 

Vemietigt het bestreden vonnis, <loch en
kel voor wat betreft de aan het bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie en de aange
baalde artikelen van de Motor- en Rijwiel
wet en van bet Motor- en Rijwielreglement, 
en te <lien aanzien recbtdoende krachtens 
art. 105 R. 0.; 

Qualificeert bet bewezen verklaarde als 
,,het in strijd handelen met de bepalingen 
van de §§ 5 en 10 aanhef en onder 2 en 7 
van de Verordening van den R ijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandsche gebied 
no. 34 Verordeningenblad 1940, zooals dit 
gewijzigd en aangevuld is bij de Verordening 
van dien Rijkscommissaris No. 212 Veror
deningenblad 1940"; 

Voegt aan de artikelen in gezegd vonnis 
van welke de aanhaling in stand is gebleven 
toe de §§ 5, 10 en 13 van voormelde gewij
zigde en aangevulde Verordening; 

Verwerpt bet beroep voor bet overige. 
(N. J .) 



1941 23 JUN I 

23 ]uni 194z. BESLUIT van den Secreta
ris~Generaal van Waterstaat. (Wet hou
dend algemeene regelen Waterstaatsbe
stuur art. 19.) 

De tekstueele interpretatie van een 
artikel verdient de voorkeur, wanneer 
de tekst een duidelijke bepaling bevat. 
De grenzen voor historische interpreta
tie moeten daar liggen, waar de tekst 
ophoudt onduidelijk te zijn. Terwille van 
de rechtszekerheid gaat het niet aan, de 
bedoeling van een artikel te laten prae
valeeren boven hetgeen er duidelijk 
staat. 

Het onderhavig reglement bepaalt, 
dat twee met name genoemde gemeen
t en, voorzoover zij niet in een banne zijn 
ingedeeld, niet verder in de lasten dra
gen dan voor het aantal hectaren, waar
voor zij de jaarlij ksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd zijn. 
Deze bijzondere bepaling bevat een uit
zondering op het algemeene voorschrift 
omtrent den belastingplicht, zonder 
eenige restrictie. Genoemde gemeenten 
dragen verder in de lasten dus niet bij. 
Daar de uitdrukking ,,het aantal hecta
ren" kennelijk op het ongebouwd duidt, 
zijn de gemeenten ten onrechte ook voor 
de gebouwde eigendommen aangeslagen . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 9 April 1941, n°. 106, en het daarbij 
gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk luidde als 
vo!gt: 

,,De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat ; 

Gezien de beroepen, ingesteld door burge
meester en wethouders van Enkhuizen tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Noordhollend van 21 Augustus 1940, n°. 72, 
2de afdeeling A., waarbij ongegrond werden 
verklaard door hen ingestelde beroepen tegen 
de beslissingen van dijkgraaf en heemraden 
van het Ambacht van Westfriesland, ge
naamd Drechterland, van ro Juli 1940, hou
dende afwijzing van een door burgemeester 
en wethouders gemaakt bezwaar tegen den 
!egger en het kohier van dat Ambacht, we
gens het als schuldplichtige daarin vermelden 
van eenige gebouwde eigendommen der ge
meente; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord (advies van 
9 Ap ril 1941, n°. ro6); 

0. dat dijkgraaf en heemraden van het 
Ambacht van Westfriesland, genaamd Drech
terland, bij hun besluiten van ro Juli 1940 
afwijzend hebhen beschikt op de bezwaren 
van burgemeester en wethouders van Enk
huizen tegen den !egger en het kohier van 
dat Ambacht, wegens het als schuldplichtig 
daarin vermelden van eenige gebouwde eigen
dommen der gemeente ; 

dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Enkhuizen van deze beschikkingen bij 
Gedeputeerde Staten van Noordholland in 
beroep waren gekomen, ender meer aanvoe
rende, dat de betreffende eigendommen zijn 

gebouwde eigendommen, die niet in een banne 
zijn ingedeeld, zoodat zij zich beroepen op 
het bepaalde bij artikel 16, derde lid, van 
het Bijzonder Reglement van bestuur voor 
het Ambacht van Westfriesland, genaamd 
Drechterland, luidende aldus: ,, De gemeen
ten Enkhuizen en Hoorn dragen, voor zoover 
zij niet in een banne zijn ingedeeld, niet ver
der in de lasten dan voor het aantal hectaren, 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd zijn"; 
dat huns inziens deze bepaling de hefting van 
den omslag over de eigendommen van de 
gemeente Enkhuizen beperkt tot ongebouwde 
eigendommen, waarvoor jaarlijksche lasten 
aan de aangrenzende banne verschuldigd zijn, 
dit college bij besluiten van 21 Augustus 
1940 deze beroepen ongegrond heeft ver
klaard; uit overweging, dat de aangehaalde 
bepaling bereids in 1864 in het Bijzonder 
Reglement van bestuur voor het Ambacht 
van Westfriesland, genaamd D rechterland, 
voorkwam, toen alleen nog de ongebouwde 
eigendommen schuldplichtig waren; 

dat de lasten van de ongebouwde eigen
dommen zoo toen als nu, ingevolge het be
paalde bij artikel 19, tweede lid, van het 
voormelde reglement , werden ingevorderd 
door de besturen der b annen ,.elk van de 
daartoe behoorende schuldplichtige landen", 
zoodat dus van de ongebouwde eigendommen 
- evenmin als thans - lasten worden geind, 
indien zij niet in een banne waren ingedeeld ; 

dat dan ook het voorschrift van artikel 16, 
derde lid, van het Bijzonder R eglement van 
bestuur voor het Ambacht van Westfries
land, genaamd Drechterland, niet ten doe! 
had de niet in een banne ingedeelde eigen
dommen der gemeenten Enkhuizen en 
Hoorn - behoudens dan een uitzondering -
van omslag vrij te stellen, aangezieµ zooda
nige vrijstelling reeds voortvloeide uit het 
voorschrift, krachtens hetwelk de bannebe
sturen met het invorderen van den omslag 
belast waren ; 

dat daarentegen de beteekenis van artikel 
16, derde lid, van Drechter!ands reglement 
hierin bestond, dat het juist de schuldplich
tigheid van bepaalde niet in een banne inge
deelde ongebouwde eigendommen van Enk
huizen en Hoorn - namelijk van die, waar
voor van oudsher lasten aan de aangrenzende 
banne werden betaald - reg!ementair vast
legde ; 

dat dus de bedoeling van artikel 16, derde 
lid, van het genoemde reglement niet was 
een vrijdom van lasten te scheppen, maar 
integendeel een belastingplicht te bekrach
tigen; 

dat het echter voor de invordering van 
de lasten der - eerst sinds 1934 in den om
slag betrokken - gebouwde eigendommen 
irrelevant is of zij al dan niet in een banne 
zijn gelegen ; 

dat dus deze eigendommen, ook al zijn 
zij niet in een banne gelegen, omslagplichtig 
zijn, indien zij niet uit anderen hoofde uit
drukkelijk zijn vrijgesteld ; 

dat de appellanten nu verder betoogen, dat 
de beteekenis van artikel 16, derde lid, van 
Drechterlands reglement in 1934 ten ge
volge van de invoering van de nieuwe belas
ting over de gebouwde eigendommen is ge-
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Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
248.) - De omstandigheid, dat een amb
tenaar ter secretarie wegens de v66r-mo
bilisatie en de mobilisatie verscheidene 
avonden en nachten op de secretarie aan
wezig is geweest, kan onder de bestaande 
omstandigheden geen voldoende aanlei
ding vormen tot het toekennen van een 
gratiiicatie aan dezen ambtenaar. Even
min kan zulks warden gerechtvaardigd 
door het ieit, dat deze ambtenaar gedu
rende die avonden en nachten mede aan 
het inhalen van den, reeds v66r de v66r
mobilisatie op de· secretarie ontstanen 
achterstand heeit gewerkt. z7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad . (Verord. 
v. d. Rijkscommissaris betr. vaststelling 
van den tijd van sluiting en betr. verkeers
beperkingen (Verord. z88-z940), art. I 

A. P. V. Genemuiden art. 59 lid z.) - Art. 
59 lid 1 van de Alg. Pol. Verord. van Ge
nemuiden is niet vereenigbaar met art. 1 

van de Verordcning van den Rijkscommis
saris betreliende vaststelling van den tijd 
van sluiting en betreffende verkeersbeper
kingen van 22 Oct. z940, waarin immers 
het begin en het einde van den tijd, gedu
rende we/ke onder andere bedrijven tot het 
verschaifen van nachtverblijf en inwoning, 
herbergen, tapperijen en andere voor het 
publiek toegankelijke huizen, waar men 
gelagen zet, voor het publiek gesloten 
moeten zijn, voor alle dagen van het jaar 
warden vastgeste/d; dit artikel kan dus 
sedert 3z Oct. z940, toen deze verordening 
in werking trad, geen toepassing vinden. 

Onderwijs (Lag·er). 
z9 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Ondenvijswet z920 
art. 76.) - Aan het feit, dat er op grond 
van de stukken alle aanleiding is om a/s 
vaststaand aan te nemen, dat de aanvrage 
e x art. 72 door het schoolhoofd op een be
paa/den datum ten gemeentehuize is in
gediend, kan niet afdoen, dat het school
bestuur de verk/aringen van het school
hooid niet vo/Jedig met bewijzen kan sta
ven, nu moet warden aangenomen, dat de 
door dit schoolhoofd in deze afge/egde ver
•klaringen een beeld geven van het ver/oop 

der zaak, dat a!s Jogisch en vanzelispre
kend voor aanvaarding zonder voorbehoud 
in aanmerking lcomt. De enkele omstan
digheid, dat blijkens de mededeeling van 
B . en W. de aanvrage eerst z4 dagen na 
genoemden datum in het register der inge
komen stukken is ingeschreven, kan er niet 
toe /eiden om aan te nemen dat de aan
vrage na dien datum zou zijn ingediend. 
Nu de Raad niet binnen 3 maanden na dien 
datum geen beslissing heeft genomen, moet 
hij geacht warden met het eindigen van 
dien termijn tot de gevraagde medewer
king te hebben besloten. Voor een Jatere 
beslissing tot gedeeltelijke medewerking, 
a/s de Raad heeft genomen, was geen 
p/aats meer. 20 Mei. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
52 .) - Een raadsbesluit tot benoeming 
van een wethouder, genomen na twee her
stemmingen, waaraan de twee personen, 
tusschen wie herstemd moest warden, heb
ben deelgenome11, moet in strijd met de 
wet warden geacht, nu, gelet op den uit 
slag van beide herstemmingen, rekening 
dient te warden gehouden met de moge
lijkheid, dat het medestemmen daarop van 
invloed is geweest. 23 Mei. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. rn.) - Bij de beoordeeling van de 
vraag, of, bij het voorkomen van naam of 
firma van req. in een ingeschreven merk, 
gevaar voor verwarring omtrent de her
komst van de onder het merk verhandelde 
waren te duchten is, valt eenerzijds te let
ten op elk gebruik, dat van het merk over
eenkomstig de inschrijving kan warden ge
maakt, en anderzijds op het handelsdebiet, 
van hem, die de nietigverklaring vordert, 
doch het doe t niet ter zake, of te diens 
name merken ziin ingeschreven voor an
dere waren dan waarvoor de bestreden in
schrijving is geschied. Het Hof heeit der
halve ten onrechte p_ewicht gehecht, eener
zijds aan omstandip_heden, waaronder de 
Duitsche firma waren onder het merk ver
handelt, ook voorzoover die omstandighe

den niet, rechtstreeks of middellijk, zijn vast
ge/egd in de omschrijving zelve van het 
merk, en anderzijds hieraan, dat ten name 



van Coca-Cola merken zijn ingeschreven 
voor dranken en siropen. - Anders: Proc.
Gen. Berger. 23 Mei. 

Octroolwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet art. 43.) - De beide stellingen van het 
Hof z 0

• dat aan bedoeld vereischte reeds 
is voldaan, wanneer de mogelijkheid, dat 
de handeling later zal blijken onrechtma
tig te zijn geweest, bij het handelen tot be
wustzijn van den handelende is gekomen, 
2°. dat deze geestesgesteldheid in elk 
geval moet geacht warden te bestaan bij 
hem, die de inbreuk op het octrooi pleegt 
na verloop van 30 dagen nadat hij (bij 
aangeteekenden brief, Red.) tegen den 
strijd van zijne handeling met het octrooi 
is gewaarschuwd, zijn onjuist. - De fwee
de Stelling schept een wette/ijk vermoeden 
in den trant van art. 43, 2e lid Octrooiwet, 
hetgeen buiten de macht van den rechter 
staat, terwijJ de eerste stelling eene te 
ruime opvatting van het begrip ,,desbe
wustheid" huldigt. - Het ,,desbewust" 
handelen door hem, die de inbreuk op het 
octrooi pleegt beteekent, dat hij wist, dat 
hij handelde in strijd met het octrooi. -
Anders Proc.-Gen. Berger. 23 Mei. 

Anteursrecht. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Berner 

Conventie Auteursrecht art. 6.) - Het 
vereischte dat de verschijning in het Ver
bondsland moet zijn .,serieuse et non fic
tive" beteekent niet, dat niet in aanmer
king zoude komen eene werkelijke uitgave 
in het Verbondsland, welke gelijktijdig 
met de uitgave elders ondernomen wordt 
met het bepaalde oogmerk om de bescher
ming van de Berner Conventie te verkrij
gen en evenmin, dat de uitgave in het Ver
bondsland moet zijn ,,onafhankelijk van de 
openbaarmaking daarbuiten" in den zin, 
we/ken het Hof daaraan blijkbaar toekent. 
Het doet er niet toe, of het drukken plaats 
had te New York door denzellden drukker, 
die ook de uitgave in de V . S . drukte, en 
van hetzellde zetsel, noch ook, dat de ge
drukte vellen werden betiokken, hetzij 
van dien drukker rechtstreeks, hetzij van 
dengene, die in de V. S. de uitgave deed 
verschijnen. Beslissend is, of de Canadee
sche Vennootschap, krachtens overeen
komst met dengene, die het recht had om 
over de openbaarmaking en verveelvuldi
ging van het werk te beschikken, bevoegd 
is geworden - zij het wellicht in tijdsduur 
en alzetgebied beperkt - het werk op 
eigen naam en verantwoording te exploi
teeren, en dienovereenkomstig het werk 
voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. 
Met inachtneming van dit richtsnoer zal 
het Hof de zaak opnieuw hebben te on
derzoeken en beslissen. 23 Mei. 

Otulerwijs (Lager). 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwiiswet 1920 
art. 100 j 0

• art. 107.) - Nu de betrokken 
onderwijzeres gedurende een bepaald tijd-

vak niet in het bezit was van het bewijs, 
bedoeld in art. 107 ze lid onder c, kan zij, 
al moge zij in dit tijdvak aan de onderha
vige school werkzaam zijn ge,veest, gedu
rende dien tijd niet a/s onderwijzeres in 
den zin der wet worden beschouwd. Der
halve heeft de Raad bij de berekening van 
haar wedde terecht dit tijdvak buiten aan
merking gelaten. 26 Mei. 

Lan1loorlogsreglement. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

3zo; Landoorlogsreg/ement S. z9zo No. 73 
art. 53; Verordening Rijkscommissaris 
betr. de bevoegdheid van den (Duitschen) 
Krijgsraad van 8 ]uni 1940 § z.) - Uit 
art . .53 van het Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land S. 
19,0 No. 73 volgt duidelijk, dat de bezet
ter niet door het enke/e leit van de bezet
ting eigenaar van de daar bedoelde goede
ren wordt, maar dien eigendom kan ver
krijgen door ze in bezit te nemen, van hoe
danige inbezitneming uit het bestreden ar
rest niets blijkt. - Ten onrechte gaat het 
middel ervan <1it, dat het rijwiel in quastie 
behoorde aan het Duitsche Jeger en de 
Nederl. rechter onbevoegd was van dien 
dielstal kennis te nemen, nu niet gebleken 
was, dat de Commandant van het Jeger
onderdeel, waartoe de betrokken Duitsche 
krijgsraad behoorde, verklaard had, van 
zijn bevoegdheid het onderhavige te{!,en 
het Duitsche Jeger gerichte delict te ver
volgen, al te zien. 26 Mei . 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - Wei was patient op den dag, waar
op hij zijn hooldverblijl naar de gemeente 
G. heeft overgebracht, reeds lijdende, 
maar zijn kwaa/ had toen nog niet een zoo
danig stadium bereikt, dat hij het eenvou
dige besluit met zijne moeder bij wie hij 
inwoonde naar G. te verhuizen, niet zou 
hebben kunnen nemen. I mmers is hij zijne 
moeder bij de verhuizing behu/pzaam ge
weest door met een door hem zelf bestuur
de auto het breekbare dee/ van den inboe
doe/ naar G. over te brengen, en vertoon
de hij ook voor het overige toen nog geen 
duidelijke teekenen van abnormali teit. Als 
woonplaats in den zin van art. 39 word t 
derhalve aangewezen de gemeente G . 

""\,Vonlngwet
27 Mei. 

- B esluit van den Secretaris-Geneiaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
36.) - H et bezwaar van appellant, dat 
door bestemming van een aan de gemeente 
behoorend terrain, ge/egen naast het zijne, 
tot plantsoen in de toekomst de windvan6 
van zijn molen zal warden belemmerd, 
moet ongegrond warden geacht, wanneer 
het geboomte van da~ plantsoen geen groo
tere hoogte zal bere1ken dan 7 meter nu 
het wiekenkruis van den molen, zich op 
± 27 meter boven den grond bevindt. -
Wei is gegrond het bezwaar van appellant 
dat de geprojecteerde weg, die voor hedi 



• als uitweg zou moeten dienen, te steil zou 
zijn dan dat appellant daarlangs beladen 
wagens van en naar zijn molenterrein zou 
kunnen rijden. Voorts is een dee/ van ap
pellants perceel, waarvan de kadastrale 
grens met een tot plantsoen bestemd per
ceel niet vaststaat, ten onrechte mede tot 
plantsoen bestemd. Om deze redenen wordt 
aan het betrokken gedeelte van het uit
breidingsplan goedkeuring onthouden. 

28 Mei. 
Keureuwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat . (Keurenwet art. 4.) - Een 
bepaling in een keur, die verbiedt water 
uit rioleeringen in de waterleidingen al te 
voeren, gaat te ver voorzoover zij in een 
reeds bestaanden toestand eene onmiddel
lijk werkende v,ijziging brengt, waardoor 
voor de bewoners, die tot dusverre door 
het ter plaatse aanwezige riool op de wa
terleidingen van het waterschap Joosden, 
groot ongerief en schade komen te ont
staan. In de keur had daarom eene uitzon
dering behooren te zijn gemaakt voor de 
bestaande op de waterleiding Joozende rio
leeringen, met dien verstande, dat ten aan
zien daarvan de verbodsbepaling eerst zal 
gelden, zoodra er eenige verandering, ver
nieuwing of herstellinp, aan wordt gedaan, 
waardoor een p,eleidelijke aanpassing aan 
den nieuw geschapen toestand mogelijk 
wordt gemaakt. 3z Mei. 

Outelgenlugswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.

wet artt. 6z en 96.) - Het Hof heeft 
geenszins miskend, dat in art. 6z Onteige
ningswet onder ,,het werk waartoe werd 
onteigend" niet anders kan worden ver
staan dan het werk in zijn geheel. Het Hof 
heelt uitgemaakt, dat, al zou juist zijn het 
bij het bewijsaanbod gestelde, dit niet 
heeft medegebracht een mislukken van het 
plan van uitbreiding met betrekking tot 
het teruggevorderde perceel. Hiermede 
heeft het Hof de een feitelijk element be
vat tende beslissing gegeven, dat, ook b ij 
het slagen van het bewijs, het werk als ge
heel is tot stand p,ebracht. - Voor het 
recht van teru gvordering krachtens art. 6r 
j 0

• 96 Onteig.wet is ten deze noodig, dat 
uit andere dan de bepaaldelijk genoemde 
omstandigheden wordt aangetoond, dat 
het werk blijkbaar niet tot stand zal war
den gebracht. Terecht heeft het Hof zich 
algevraagd, of het perceel der eiochers ge
bruikt is voor het doe] waarvoor - dus de 
reden , waarom - het werd onteigend en 
terecht heeft het Hof die vraag bevesti
gend beantwoord op [,!rand van de feite
lijke vaststelling, dat hetgeen werd uitge
voerd , niet iet.s anders was dan hetgeen 
werd geprojecteerd . Het middel heeft aan 
de bepalingen van art. 6z j 0

• 96 der Ont
eig.wet eene te uitp,ebreide werking toege
kend. - 's Hots vaststellinp,, dat de aan
gebrachte inderdaad vrij belangrijke wij
zigingen niet in strijd waren met het vast
gestelde uitbreidingsplan, berust op een 

juisten grond en wordt bovendien tever
geef s bestreden, omdat die vaststelling 
steunt op meer dan een grond, terwijl 
slechts een grond in cassatie wordt aange
vallen. 4 ]uni. 

Octroolwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet art. 30.) - Terecht heelt het Hof 
aangenomen, dat in den zin van art. 30, 
tweede lid, Octrooiwet rechtmatig in het 
verkeer is gebracht al wat in het verkeer 
is gebracht, zonder dat daarbij inbreuk is 
gemaakt op de in het eerste lid vastgestel
de rechten van den octrooihouder, onver-
schil/ig, of het p,oed v66r of na openbaar
making van de octrooiaanvrage in het ver
keer is p,ebracht. - ·Is er niettemin onoir
baar gebruik van de uitvinding aanwezig, 
dan komt te dier zake den octrooihouder 
geen verdere bescherming toe dan het ge
meene recht hem in art. z4oz B. W. biedt. 

6 ]uni. 
Bodemproductlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet A. B . 

art. II, Bodemproductiebeschikking z939 
art. 7.) - Toen het artikel geen nadere 
omschrijving gal van het woord ,,houtop
stand" moest worden uitgegaan van de 
taalkundige beteekenis van dat woord. 
Terecht nam het Hof aan, dat onder ,,bos
schen en andere houtopstanden" niet vie
/en alleenstaande boomen en enkele boo
men uit een laan, die uit honderden boo
men bestaat. - Eerst bij de wijziging van 
z4 Fehr. z94z, waardoor het eerste lid van 
dit artikel kwam te luiden: ,,Bosschen en 
andere houtopstanden, waaronder in deze 
beschikking mede worden verstaan enkele 
boomen, mogen slechts worden geveld of 
gerooid krachtens vergunning", werd aan 
het begrip ,,houtopstand" hier een ruimere 
beteekenis dan die volgens het spraakge
bruik toegekend. 9 ]uni. 

S trafrech t. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. I; 

Sv. art. 423; Verordening 34iz940 betref
fende het verduisteren §§ 2, z3.) -In het 
appelvonnis had alleen dan van de aan
vullingen of wijzip,ingen melding gemaakt 
moeten worden, als deze t. a. v. de geschil
punten, welke in deze zaak te beslissen 
stonden. voor den gerequireerde gunstiger 
bepalingen bevatten dan de verordening, 
zooa/s die oorspronkelijk luidde. - Ten 
onrechte gaat het middel er van uit, dat 
volgens § IJ der Verordening 34/z940 zoo 
algemeen mogelijk strafbaar is gesteld ,,hij 
die in strijd handelt met bepa/ingen van 
deze verordening", zonder dat daarbi.i de 
dader in eene bepaalde hoedanigheid( eige
naar of daadwerkelijk bezitter) als straf
rechtelijk aansprakelijk wordt aangewezen; 
§ 2, zste en 2de lid stelt voor het nako
men der voorschriften van die verordening 
verantwoordelijk - d. w . z . bij niet-nako
ming stralrechtelijk aansprakelijk - al
Jeen den eigenaar of daadwerkelijken be
zitter. - B~i het in het bestreden vonnis 
overgenomen gedeelte van het v onnis van 



den Kantonr. is op gronden, welke die be
slissing kunnen dragen, beslist, dat het be
wezenverklaarde niet medebrengt, dat ge
requireerde ( de schoonrnaker) a/s daad
werkelijk bezitter van het schoolgebouw 
was te beschouwen. 9 ]uni. 

Verd uls teren. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. z; 

Sv. art. 423; Verordening 34/z940 betref
fende het verduisteren §§ 2, z3.) -In het 
appe/vonnis had al/een dan van de aan
vu//ingen of wijzigingen melding gemaakt 
moeten worden, a/s deze t . a . v. de geschil
punten, welke in deze zaak te beslissen 
.-stonden, voor den gerequireerde gunstiger 
hepalingen bevatten dan de verordening, 
zooals -die oorspronkelijk luidde. - Ten 
onrechte gaat het middel er van uit, dat 
vo/gens § z3 der Verordening 34/z940 zoo 
algemeen moge/ijk strafbaar is gesteld ,,hij 
die in strijd handelt met bepalingen van 
deze verordening", zonder dat daarbij de 
dader in eene bepaa/de hoedanigheid( eige
naar of daadwerkelijk bezitter) als straf
rechtelijk aansprakelijk wordt aangewezen; 
§ 2, I ste en 2de lid stelt voor het nako
men der voorschriften van die verordening 
verantwoordelijk - d . ,v . z. bij niet-nako
ming strafrechtelijk aansprakelijk - a/
leen den eigenaar of daadwerkelijken be
zitter. - Bij het in het bestreden vonnis 
overgenomen gedeelte van het vonnis van 
den Kantonr. is op gronden, welke die be
slissing kunnen dragen, beslist, dat het be
wezenverklaarde niet medebrengt, dat ge
requireerde ( de schoonmaker) a/s daad
werkelijk bezitter van het schoo/gebouw 
was te beschouwen. 9 ]uni. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - Op het tijdstip ( I9 Juli z939) 
waarop de rechterlijke machtiging is aan
gevraagd, stand de minderjarige patient 
onder voogdij van een vereeniging, welke 
voop_dij ingevo/ge art. 38a ze lid I O B. W . 
began op 28 Mei z939. V66r zijn p/aatsing 
onder voogdij was patient wettelijk gedo
micilieerd in de gemeente E ., waar zijn 
vader sinds z2 Mei 1939 woonplaats had. 
We/ is door de rechtbank op 27 April z939 
de te R . woonachtige moeder van patient 
voor de uitoefening v an de ouderlijke 
macht aangewezen, doch deze beschikking 
w erkte krachtons art. 3oz 4e lid B . W . in 
geen geval ,·66r 2 ]uni 1939. Ingevolge 
art . .19 2e lid is de gemeente E. voor de 
verplegingskosten aansprake/ijk. 9 ]uni. 

On1lerwljs (Lager). 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 83 .) - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten een beslissing genomen, krachtens den 
aanhef van het 5e lid, nu de stichting van 
het onderhavig schoolgebouw niet heeft 
p/aats gevonden op een wijze, welke a/Jen 
twijfel uitsluit over de vraag, in hoever de 
L .O.-wet z920 op dat gebouw van toe pas-

sing is. Bovendien is bezwaarlijk vol te 
houden, dat de mogelijkheid redelijker
wijze uitgesloten was, dat het schaolbe
stuur het gebouw weer voor het geven van 
I. o. zou gaan bezigen, zulks te minder, nu 
blijkt, dat het schoo/bestuur later daartoe 
inderdaad heeft besloten, doch door om
standigheden, buiten zijn wil ge/egen, daar
toe niet heeft kunnen overgaan. 9 ]uni. 

1Vegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Waterstaat. (Wegenwet art. z6 ; 0
• art. z7.) 

- Uit de woorden der artt. r6 en z7 kan 
slechts worden afgeleid, dat het de bedoe
ling van den wetgever moet zijn geweest, 
de zorg voor het in goeden staat verkeeren 
van de wegen op te dragen aan een over
heidslichaam, en we/ zoodanig, dat ( al ge
zien van rijks- en provinciale wegen) aan 
de gemeente in het a/gemeen de bedoelde 
zorg is opgedragen en ( op {J.rond van het 
bepaa/de in art. z7) een waterschap die 
zorg heeft voor de wegen, die het zelf on
derhoudt en voor die , waarop het krach•• 
tens inrichting of reglement heeft toe te 
zien. Bij een meervoudigen onderhouds
plicht zal er een meervoudig gezag kunnen 
zijn, waarop de zorg voor de nakoming van 
de verplichting tot onderhoud wordt ge
/egd ( zij het dan voorzoover het het des
betrefiend gedeelte van den onderhouds
p/icht betreft) en kunnen er aldus meer 
overheidslichamen zijn, die ingevo/ge de 
artt. z6 en 17 te zorgen hebben, dat de 
wegen in goeden staat verkeeren. In der
gelijke geval/en kent dus het systeem der 
wet een meervoudig gezag, waarop die 
zorg rust, en heeft het dit aldus in ons 
waterstaatrecht vastge/egd. 9 ]uni. 

Armenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Het burgerlijk armbestuur te L. 
heeft, door den arm/astige terzake van zijn 
vertrek naar H. een bedrag van f 25 als
mede de verhuiskosten te verstrekken, op 
de komst v an het gezin te H. inv loed uit
geoefend in den zin van art. 40 2e lid. Al 
waren er gronden, het vertrek van het ge
zin naar elders wenschelijk te achten, zoo 
had toch het armbestuur de door den arm
/astige gegeven voorstelling van zaken met 
betrekking tot zijne kansen om te H. zelf 
in het onderhoud van zijn gezin te kunnen 
voorzie n , nie t zonder nade r onderzoek rno
gen aanpaarden, en redelijkerwijze moeten 
begrijpen, dat het door het bevorderen van 
deze verhuiz ing, den dienst van maat
schappelijk hulpbetoon te H . met een be
langrijk ge/delijk risico belastte. zonder dat 
zu/ks in de omstandigheden voldoende 
rechtv aardiging vond. zo ]uni. 

- Bes/uit v an den Secretaris-Generaa/ van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Nu het gemeentebestuur van K. 
aan den armlastige geld hee ft verschaft 
voor zijn verhuizing naar H. en het met 
betrekking tot de kansen, welke voor hem 



bestonden om te H . in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien, elk nader onderzoek 
hee/t nagelaten, heeft het op de komst van 
den armlastige te H. invloed uitgeoe/end 
in den zin van art. 40 1e lid. Daaraan doet 
niet af het betoog van dit bestuur, dat 
aangezien betrokkene te K. in loondienst 
was en hij dus recht had op loon en bij 
onrechtmatig ontslag op schadevergoeding, 
niet gezegd kan warden dat hij bij zijn 
vertrek naar H. arm of behoeftig was, daar 
vaststaat, dat aan betrokkene geld •is uit
gekeerd om hem in staat te stellen naar H. 
te verhuizen. Evenmin gaat op het betoog, 
dat betrokkene krachtens de van regee
ringswege gegeven bepalingen als landar
beider niet voor ondersteuning in aanmer
king zou kunn ,3n komen, daar, aangenomen 
dat hij aan de bepalingen der rijkssteun
regeling voor werkloozen geen recht op 
steun zou kunnen ontleenen, daaruit nim
mer kan volgen, dat hij niet voor onder
steuning volgens de Armenwet in aanmer
king zou kunnen komen . 10 ]uni. 

Rullverkavellugswe t. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Landbouw enz. (Ruilverkavelingswet 1938 
art. 17.) - Aangenomen dat de wet toe
wijzing van het beheer en het onderhoud 
van openbare wegen en waterloopen aan 
een ander dan een publiekrechtelijk 
lichaam gedoogt, verdient het aanbeveling 
in casu de onderhavige gemeente, als eenig 
in aanmerking komend publiekrechtelijk 
lichaam voor den eigendom van de open
bare binnen het blok van ruilverkaveling 
vallende wegen, mede met het beheer en 

. het onderhoud daarvan te belasten, te 
meer, nu de hier bedoelde wegen niet 
slechts van belang zijn als toegangswegen 
tot de aangrenzende perceelen, doch te
vens dienstig zijn aan het streekbelang. Te 

.minder bestaat er aanleiding het onder
houd van deze wegen aan anderen, bij de 
ruilverkaveling belang hebbende, op te 
dragen , aangezien deze zich voor den aan
leg van enkele nieuwe wegen en de verbe
tering van de daarvoor in aanmerking ko
mende bestaande wegen reeds financieele 
offers hebben te ,getroosten, teneinde hun 
gronden in het blok economischer te ex
ploiteeren, en de gemeente van het te ver
wachten gunstiger bedrijfsresultaat mede 
prolijt zal hebben. 10 ]uni. 

Abolltle en gratle. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. artt. 

14h en k; Verord. Rijkscommissaris betr. 
abolitie en gratie v. 6 Jan. 1941, art. 3.) -
De beslissing tot tenuitvoerlegging is 
krachtens art. 14k Sr.niet aan eenig rechts
middel onderworpen. Hetzelfde moet gel
den voor de beschikking tot dagbepaling 
na de vordering van den 0. v. ]. tot ten
uitvoerlegging. - Weliswaar is in art. 3 
van de Verordening van den Rijkscom
missaris betreffende de uitoefening van 

· het recht van abolitie en gratie van 6 Jan. 
1941 onder meer bepaald, dat de artt. 14h 

en k Sr. buiten toepassing zullen blijven, 
doch het is met het oog op de strekking 
dier verordening duidelijk, dat zulks niet 
geldt t. a. v. veroordeelingen, als in art. 
14a lid 1 en lid 2 Sr: bedoeld, welke v66r 
de inwerkingtreding der verordening zijn 
uitgesproken. - (Verg. Rechtb. Assen 21 
Jan. 1941 N. ]. 19;11, 115). 16 ]uni . 

Dlstrlbutlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

350; Distributiewet 1919 art. 18.) - In 
art. 18 lid 1 van de Distributiewet 1939 
beteekent het woord ,.opzettelijk" inder
daad, dat de dader er zich van bewust moet 
zijn geweest, dat hij met een zoodanig 
voorschrift in strijd handelde; die bepa
ling kan dus a/Jeen toe passing vinden, wan
neer degene, die het voorschrift overtrad, 
heeft geweten, dat hetgeen hij deed bij 
wettelijk voorschrift was verboden. ·
Rechtbank en Hof hebben de in het be
wezen verklaarde telaste gelegde voorko
me.ide woorden ,,opzettelijk" en volgende 
ken.ielijk in dien zin opgevat, dat niet al
lee11 het koopen van de thee zonder de 
vereischte a/gifte van bonnen heeft plaats 
gehad, maar ook req. heeft geweten, dat 
zulks niet mocht p,eschieden; deze opvat
ting moet, als zijnde met de gebezigde 
woorden niet onvereenigbaar, in cassatie 
warden geeerbiedigd. 16 ]uni. 

Vleeschkeurlugswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

350; Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 5,24 
art. 35.) - De Rechtbank hee/t het te
laste gelegde in• dien zin verstaan, dat 
daarb(i niet is gesteld, dat de bedoelde 
varkens reeds ten tijde van den verkoop 
geslacht waren en dus, omdat zij niet wa
ren verduurzaamd of toebereid, toch reeds 
waren vleesch in den zin van art. 2 lid 1 
der Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, 
doch alleen dat zulks ten tijde der leve
ring het geval was. Die opvatting van de 
telastelegging is niet te rijmen met haar 
bewoordingen, waarin immers duidelijk 
aan req. wordt verweten, vooreerst het 
verkoopen en ten tweede het a/leveren 
van twee geslachte varkens, dit is van var
kens, welke niet alleen ten tijde van de le
vering, doch ook reeds bij den verkoop 
geslacht waren en welke, als zijnde vleesch 
in den vorenbedoelden zin, dat aan keu
ring was onderworpen, doch niet overeen
komstig genoemde wet of de te harer uit
voering gegeven voorschriften was ge
keurd, althans niet van het voorgeschre
ven rnerk was voorzien, ingevolge art. 35 
dier wet noch verkocht, noch afge/everd 
hadden rnogen warden. De Rechtbank 
hee/t door het in die onjuiste beteekenis 
opgevatte telaste gelegde in voege als 
voorrneld bewezen te verklaren, niet op 
den grondslag der telastlegging besi'ist. 
Bovendien heeft de Rechtb. nagelaten' te 
beslissen orntrent de prirnair telaste ge
legde ornstandigheid, dat het vleesch niet 
was gekeurd overeenkornstig de Vleesch-



keuringswet S. 1919 No. 524 of de ter uit
voering daarvan gegeven voorschriften,. 

16 ]uni. 
Ontelgenlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.

wet art. 40.) - Bij de vaststelling van de 
werkelijke waarde van den te onteigenen 
grond heeft de Rechtb. voorbijgezien, dat 
onder de werkelijke waarde, in art. 40 
Onteig.wet bedoeld, niet kan worden be
grepen de waardevermeerdering teweeg
gebracht door niets anders dan hetgeen de 
onteigenaar zelf aanlegt. Het doet er dus 
niet toe, dat, de noodzakelijke afbraak van 
het gebouwde per<,;eel de waarde van ver
weerders perceel zou vermeerderen. Ten 
onrechte heelt de Rechtb. daarmede reke
ning gehouden. 18 ]uni. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 1, 66, 
110; Pensioenwet 1922 art. 36). - Het Al
gemeen Burger Gasthuis te B. wordt be
heerd door een college van regenten, die 
door den gemeenteraad van B. worden be
noemd. De gemeente B. beheert het Gast
huis door middel van dat college; de door 
dit college benoemde rontgenoloog aan het 
Gasthuis is in openbaren dienst der ge
meente werkzaam en daarom ambtenaar 
in den zin van het gemeentelijke ambte
narenreglement. Hij is ten onrechte niet
ontvankelijk verklaard door het gemeen
telijke scheidsgerecht. - Geen artikel der 
Ambten~renwet 1929 geeft den Centralen 

'·Raad van Beroep de bevoegdheid de zaak 
nu terug te wijzen naar het Scheidsge
recht; de Raad moet zelf ten gronde recht 
doen. - De Pensioenwet 1922 laat niet 
toe op een gewezen ambtenaar bijdragen 
voor zijn pensioen te verhalen; art. 36 lid 
4, dier wet fif!f'.f.t niet bet[ekking op ge
wezen ambtenaren, doch slechts, op amb
tenaren. 19 ]uni. 

Pensloenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 1929 artt. 1, 66, 
IIo; Pensioenwet 1922 art. 36). - Het Al
gemeen Burger Gasthuis te B. wordt be
heerd door een college van regenten, die 
door den gemeenteraad van B. worden be
noemd. De gemeente B. beheert het Gast
huis door middel van dat college; de door 
dit college benoemde rontgenoloog aan het 
Gasthuis is in openbaren dienst der ge
meente werkzaam en daarom ambtenaar 
in den zin van het gemeenteijjke ambte-

. narenreglement. Hij is ten onrechte niet
ontvankelijk verklaard door het gemeen
telijke scheidsgerecht. - Geen artikel der 
Atnbtenarenwet 1929 geeft den Centralen 
Raad van Beroep .de bevoegdheid de zaak 
nu terug te wijzen naar het Scheidsge
recht; de Raad moet ze/f ten gronde recht 

·-doen. - De Pensioenwet 1922 Jaat niet 
- toe op een gewezen ambtenaar bijdragen 

voor zijn perisioen te verhalen; art. 36 lid 

4, dier wet heeft niet betrekking op ge
wezen ambtenaren, doch slechts op amb
tenaren. 19 ]uni. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Genera'al van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeente~et art. 
170). - Terecht hebben Ged. Staten ver
Jangd, dat het bedrag der Vlf'rzekering, be
doeld in het 2e lid, voor de onderliavige 
gemeente, we/ker budget rond 1¼ millioen 
beloopt, tot ten minste I 45,000 zou war
den opgevoerd. Uit de geschiedenis der 
wetswijziging van 2-2 April 1937, :s. 3II, 
blijkt niet, dat het de bedoeling van den 
wetgever zou zijn geweest, dat voor de te 
sluiten verzekeringen in geen geval hoo
gere bedragen zouden mogen worden ge
eischt dan die, waarvoor voorheen door de 
comptabele ambtenaren zekerheid werd 
gesteld. 19 ]uni. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet artt. 3 en 10.) -'- De juridische betee
kenis van de inschrijving van een merk 
door het Bureau van den I . E. is geen an
dere dan dat de eerste gebruiker zich door 
dien maatregel kan ontslaari van even
tueele bewijslevering van eerste gebruik. 
Dit stelsel brengt mede, dat de in art. 10 
gere'gelde procesgang, gericht tegen de in
schrijving van een merk, onverlet laat de 
bevoegdheid van derden om - inschrij
ving of geen inschrijving - voor den ge
wonen rechter staande te houden, dat aan 
dengene, die beweert rechthebbende op een 
merk te zijn, het recht op uitsluitend ge
bruik daarvan niet toekomt. Derhalve 
wordt het voeren van het verweer, dat een 
woord onderscheidende kracht mist en 
daarom geen recht op een merk bestaat, 
niet afgesneden door hetgeen daaromtrent 
b;; de inschrijving of bij eene ingevolge 
art. 10 geval/en beslissing is geoordeeld. -
De ste//ing, dat de inschrijving van een 
woord als merk, behoudens bewijs van het 

., teRendeel, doet verstaan, dat dit merk on
derscheidende kracht heeft, vindt in de 
wet hoegenaamd geen steun. - [Zie een 
overzicht van de processen gevoerd over 
het woordmerk ,, Veritable" in Cone/. Proc.
Gen.] 20 ]uni. 

Veewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

350; Sv. artt. 326, 427; Wet R. 0 . art. 99; 
Veewet art. 65.) - Uit de bewijsmidde/en 
blijkt niet, dat de weide, waarin de hond 
een kip greep, een er! was in den zin van 
art. 65 der Veewet en evenmin, dat de 
hond, toen deze zich in die weide bevond, 
daar inderdaad geheel zonder toezicht van 
den blijkbaar in de nabijheid aanwezigen 
eigenaar aanwezig was. - Het aan ge
bruikers van erven bij art. 65 Veewet ver
/eende recht om straffeloos honden van 
anderen, welke zich zonder toezicht op hun 
erven bevinden, te dooden, gaat niet zoo
verJ dat zij zulk een hond ook nog mogen 



dooden, nadat de eigenaar hem heeft vast
gegrepen en dus de toestand van zonder 
toezicht zich bevinden t. a. v . den hond 
niet /anger aanwezig is. - Het tweede 
middel is kennelijk gegrond op een in het 
proces-verbaal van 's Hofs terechtzitting 
vermelde getuigeverklaring; een dergelijke 
uitlating is echter in de door het Hof als 
bewijsmiddel gebezigde verklaring van 
dien getuige niet te vinden, zoodat het 
middel geen doe/ kan trelfen. - Het derde 
middel gaat reeds hierom niet op, dat req. 
die tijdig in hooger beroep is gekomen, bij 
dit middel elk redelijk belang mist. 

23 ]uni. 
'fabakswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tabaks

wet z92I S. 7z2 artt. z4, 67.) - De tabaks
wet I92I S. 7z2 heeft, blijkens de geschie
denis harer totstandkoming, voor het be
grip ,,handeldrijven" in art. z4 willen aan
sluiten bij de destijds geldende bepalingen 
van het Wetboek van Koophandel omtrent 
daden van koophandel, en volgens die be
-palingen vie/ daaronder het koopen van 
waren om die weder te verkoopen. 

23 ]uni. 
W aterschappen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Reg/. Peil
. bemaling op Schermerboezem, art. 8.) -

Orn te kunnen aannemen, dat gerequireer
de in den genoemden nacht de hoedanig
heid van bedienaar van het genoemde 
werktuig bezat, is meer noodig, dan dat hij 
op eenige, niet nader genoemde data in 
hetzelfde jaar het werktuig heeft bediend. 
- Vonnis niet behoorlijk met redenen om
kleed. - ( Anders: Adv.-Gen. Holsteyn). 

23 ]uni. 
Jachtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

350; Jachtwet z923 artt. 2, 4.) - Het be
sluipen van en schieten op eenden maakt 
slechts dan ,,jagen" uit in den zin van art. 
4 lid I der Jachtwet z923, wanneer die 
eenden behooren tot het ,,wild" in den zin 
van art. 2 dier wet, waarvoor beslissend is 
de bij art. I gegeven wettelijke omschrij
ving van dat begrip. Daarbii valt, gelet op 
de strekking van genoemde wet en de 
daarin gegeven voorschriften, slechts te 
denken aan die exemplaren van de bij art. 
I genoemde diersoorten, die aan niemand 
toebehooren en in de voor hun aard na
tuur lijke vrijheid /even. - De Rechtbank 
heeft, door als bewezen aan te nemen dat 
requirant op voor hem verboden grond 
heeft ,,gejaagd" en hem deswege te ver
oordeelen, onverschillig of de eenden, 
waarop hij schoot, wild of tam waren, niet 
beraadslaagd en beslist op den grondslag 
der telastlegging. 23 ]uni. 

Prijsopdrijvlng,s- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (P.<ijsop

drijvings- en Hamsterwet z939 art. 9 lid 
z.) - Door het enkele sluiten van een 
koopovereenkomst (waarbij de verkooper 
zich verbond om de bepaalde hoeveelheid 
reuzel te leveren en ·de kooper op zich 
nam daarvoor een zekeren prijs te beta/en) 
verschaft de kooper zich het goed niet in 
den zin van art. 9 lid I der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet I939, aangezien zich ver
schaffen in die bepaling, evenals in het 
spraakgebruik, beteekent het in zijn bezit 
brengen van het goed, hetgeen de kooper 
eerst doet, wanneer de verkooper het hem 
levert en hij het van dezen in ontvangst 
neemt. - Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt . 

MotQr• en Rijwlehvet. 
23 ]uni. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.Regl. art. 59.) - Op het bewezen
verklaarde, dat requirant ,,op IS Januari 
z94I te V. te ongeveer 8.20 nam. op den 
openbaren weg heeft eereden met een door 
hem .bestuurd rijwiel, dat niet was voor
zien van een afgeschermde wit of geel licht 
uitstralende voorverlichting" heelt de 
Kantonrechter ten onrechte art. 59 van 
het Motor- en Rijw.Regl. van toepassing 
geacht. Het leit valt onder de Verordening 
betrelfende het verduisteren. Qualificatie 
en aanhaling van de artt. ambtshalve ver
beterd. 23 ]uni. 

Waterstaatswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wet houdend algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. z9.) - De 
tekstueele inlerpretatie van een artikel 
verdient de voorkeur, wanneer de tekst een 
duidelijke bepaling bevat. De grenzen voor 
historische interpretatie moeten daar lig
gen, waar de tekst ophoudt onduidelijk te 
zijn. Terwille van de rechtszekerheid gaat 
het niet aan, de bedoeling van een artikel 
te laten praevaleeren boven hetgeen er 
duidelijk staat. - Het onderhavig regle
ment bepaalt, dat twee met name genoem
de gemeenten, voorzoover zij niet in een 
banne zijn ingedeeld, niet verdt:r in de las
ten dragen dan voor het aantal hectaren, 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bann,en verschuldigd zijn. 
Deze bijzondere bepaling bevat een uit
zondering op het algemeene voorschrift 
omtrent den belastingplicht, zonder eenige 
restrictie. Genoemde gemeenten dragen 
verder in de lasten dus niet bij. D aar de 
uitdrukking .,het aantal hectaren" kenne
Jijk op het ongebouwd duidt, zijn de ge
meenten ten onrechte ook voor de gebouw
de eigendommen aangeslagen. 23 ]uni. 



Koo1ihall(lel. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Justitie en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende vergaderingen van houders 
van schuldbrieven aan toonder. 

S. S.200A. 24 Januari. Biz. 33. 
Ontelgenlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
No. 234/r940 tot regeling van de uitge
stelde betaling bij onteigeningen, als be
doeld in artikel 7 van het Besluit No. r68/ 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (II) . 

S. S.204. 15 April. Biz. 33 . 
We1leropbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financien. houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
No. 234/r940 tot regeling van de uitge
stelde betaling bij onteigeningen, als be
doeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/ 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel s van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (II). 

S. S.204. 15 April. Biz. 33. 
Strafvorderlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie met betrek
lring tot het strafrechtelijk onderzoek in 
bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch !even. 

S . S .206. ro Mei. Biz. 33. 
Yereenlglng en vergadcrlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken tot wijziging van 
de Verordening No. 24/1940 ter verzeke
ring van de openbare orde in Nederland. 

S. S.207. 12 Juni . Biz. 34. 
Pachtwet. 
- Tweede Besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Justitie 
en van Landbouw en Visscherij ten aan
zien van mondelinge pachtovereenkom
sten. S . S.208. 25 Juli. Blz. 34. 

Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
de instelling van vrederechters en van 
een vredesgerechtshof. 

S . S .209. 12 Augustus. Blz. 34. 
Bnrg·erlljk Wetboek. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
wettiging van kinderen van Nederlandsche 
militairen. 

S . S .210. 13 Augustus. Blz. 37. 
Strafrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en 
van Sociale Zaken betreffende het toe
zicht op publieke vrouwen. 

S. S.2,r. IS September. Blz. 38. 

BewijsmJddelen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie, houdende 
voorzieningen ten aanzien van door oor
logsgeweld verloren gegane bewijsmidde
len. S. S .212. 15 September. Blz. 38. 

Pers. 
- Besluit van de Secretaris-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Volksvoorlichting en Kunsten, houdende 
wijziging van de Verordening No. 103/1940, 
teneinde de economische onafhankelijk
heid der pers te verzekeren. 

S. S.213. 24 September. Blz. 39. 
Burgerlljke Stand. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie betreffende 
vervanging van voor de voltrekking des 
huwelijks over te leggen stukken. 

S . S.214. r October. Blz. 39. 
Y erbeu rd ver klarln g·. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie betreffende 
verbeurdverklaring. 

S . S .215. r October. Blz. 39. 
Openbare registers. 
- B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Justitie en van 
Financien betreffende de overschrijving 
en inschrijving van stukken in de open
bare· registers. 

S. S.2I6. 25 October. Blz. 39. 
Strafvor<lerlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 88/1941 
met betrekking tot het strafrechtelijk on
derzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch !even. 

S . S.2n. 8 November. Blz. 40. 
Rechtswezen. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het B esluit No. 156/1941, 
houdende de instelling van vrederechters 
en van een vredegerechtshof. 

S . S.218. 8 November. Biz: 40. 
Pachtbeslnlt. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Land
bouw en Visscherij en van Financien tot 
regeling van de pacht (Pachtbesluit) . 

S . S.219. 12 November. Biz. 41. 
BurgerlJjke Rechtsvor1lerlng. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie bctreffende 
ontheffing van de verplichting tot zeker
heidstelling voor proceskosten en betref
fende de toelating om kosteloos of tegen 
verminderd tarief te procedeeren van per
sonen van Duitsche nationaliteit of van de 
nationalitei t van het Protectoraat Bohe
men en Moravie. 

S . S.220. 12 D ecember. Biz. 52 . 
-Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie tot wijzi -
ging van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering met het oog op beslag 
onder derden. 

S . S .22 r. 13 December. Biz. 52 . 



BurgerlJjke Stand. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken over het opmaken 
van akten betreffende het overlijden van 
militair personeel der voormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. 

S. S.222. 16 December. Blz. 53. 
Strafrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Landbouw en Visscherij ter 
voorkoming van gevaar voor bosch-, heide
en veenbrand (Besluit bosch-, heide- en 
veenbranden). 

S. S.304. 12 Juni. Biz. 53. 
Ornlerwijs. (Hoog·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming ter uitvoe
ring van de Verordening No. 27/r941 be
treffende joodsche studenten. 

S. S.350. II Februari. Biz. 54. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
handhaving der orde onder de studenten 
aan universiteiten en hoogescholen in het 
bezette Nederlandsche gebied. 

S. S.351. 26 Maart. Blz. 55. 
On1lerwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betre~fende 
benoemin g en ontslag van onderw1Jzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

S. S.352. 8 April. Blz. 55. 
Onderwijs. (l\lilldelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betre~~ende 
benoeming en ontslag van onderw1Jzend 
personeel aan gem eentelijke en bijzondere 
scholen. 

S. S.352. 8 April. Biz. 55. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, 'Weten
schap en Cultuurbescherming betref~ende 
benoeming en ontslag van onderw1Jzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

S. S.352. 8 April. Biz. 55. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie van Handel, Nijverheid en 
Scheep;aart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 

S. S.353. 19 April. Biz. 56. 
Onderwljs. ( Mlddelbaar) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie van Handel, Nijverheid en 
Scheep;aart, van Landbouw en Visscherij, 

van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 

S. S.3.53. 19 April. Biz. 56. 
Onderwljs. (Hooger) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 

Sport. 
S . S.353. 19 April. Biz. 56. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten 
schap en Cultuurbescherming betreffende 
het regelen van de sportbeoefening in Ne
derland. S. S.354. 27 Mei. Biz. 57. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/1g41 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. 

S. S.35.5. .5 September. Biz. 57. 
Onderwijs. (Mld1lelhaar) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherii, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. 

S. S.355. 5 September. Biz. 57. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van L andbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. 

S . S.355. 5 September. Biz. 57. 
Oorlog·sgedenkteekeneu. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende oorlogsgedenkteeke
nen. S. S.375. 20 Januari. Biz. 58. 

Jou rnallstenbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het beroep v a n jour
nalist (J ournalistenbesluit) . 

S. S.376. 2 Mei . Biz. 59. 
films. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
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Kunsten betreffende het verplichtend stel
len van de vertooning van bepaalde films . 

S. S .3 77. 9 Juli. Biz. 63. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Volksvoorlichting 
en Kunsten, van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie betreffende de regeling van 
het Filmwezen (Filmbesluit 1941). 

S. S.378. 20 Augustus. Biz. 63. 
Del·iezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonicn betreffende de regeling 
van het deviezenverkeer (Deviezenbesluit 
1941). S. S .40Q. 26 Maart. Biz. 65. 

Omzetbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houden
de wijziging en aanvulling van het besluit 
op de Omzetbelasting 1940 (No. 242 / 
1940) . S . S.418. 20 Juni . Biz. 79. 

lllllltalre Zakeu. 
- Tweede Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. 
S . S. 501 /1940. 9 December 1940. Biz. 80. 

- Derde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege

•Ien t en aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. 

S . S.500. 10 Februari. Biz. 81. 
- Vierde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatre
gelen ten aanzien van de bezoldiging en 
v erzorging van militair en burgerlijk per
soneel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. 

S . S .501. 3 September. Biz. 82. 
- Vijfde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Departement v an Defensie nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. 

S. S.502. 23 Septem ber. Biz. 82. 
·ervol'rmltldelen. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van W aterstaat tot wij
ziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
ingevolge de Verordening No. 15/1940 be
treffende het vervoer van personen en 
goederen (No. 38ix 940) . 

Scheepvaart. 
S. S .553. 6 Juni. Biz. 83. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departement en van Waterstaat, van 
Financien, van Justitie en van Handel, 

•Nijverheid en Scheepvaart tot regeling van 
de uitkeering va:1 koopsommen en vergoe
dingen ingevolge h~-+ Besluit Herstel Rijn . 
en Binnenvaartvloot I (Besluit Herstel 
Rijn- en Binnenvaartvloot II). 

S. S .554. 13 Augustus. Biz. 83. 
Venoerml1ltlelen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland. 

S . S.557. 24 October. Biz. 85. 
Prlj sregelln g. 
- Besluit van den Sec,retaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland. 

S. S .557. 24 October. Biz. 85. 
Vervoerprljzen. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland. 

S . S.557. 24 October. Biz. 85 . 
l\lotorrljtulgen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van 'Waterstaat ter ver
zekering van het beschikbaar zijn van mo
torrijtuigen. (Besluit Standplaats Motor
rijtuigen 1941 I). 

S . S .558. 20 November. Biz. 86. 
Wederopbouw. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat en van 
J ustitie betreffende het strafbaar stellen 
van het bouwen zonder goedkeuring van 
den Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw. 

S. S .559. 12 December. Biz. 87. 
Prljsbeheerschlngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Justitie, hou
dende bepalingen omtrent straffen en 
strafvordering bij overtreding van prijs
voorschriften (Prijsbeheerschingsbesluit) . 

S . S .600. 7 Januari . Biz. 87. 
Prljsregellng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departem enten van Handel , Nijverheid 
en Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij en van \,Vaterstaat over het prijzen 
van goederen en diensten. 

S. S.605. 24 April. Biz. 91. 
Betlrij fs leven. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart tot aanvulling van het Be
sluit No. 206/1940 betreffende den op
bouw v an een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven. 

Dlst rlbutlewet. 
S . S .606. 8 M ei. Biz. 92 . 

- Tweede B eschikking van den Secretaris
G eneraal van het D epartement van Han
del, N ijverheid en Scheepvaart, h oudende 
wijziging van de Beschikking No. 243/1940 
ingevolge de Distributiewet 1939 (distri 
butie van gasgeneratoren) . 

S. S .607. 4 Juni. Biz. 92. 



Bedrijfsvergunnlngenbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel,Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende bepalingen betreffende 
het vestigen, uitbreiden en veranderen van 
bedrijven. S . S .608. 24 Juni . Blz. 92 . 

Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van goud en 
zilver). S. S.609. II Juli . B lz. 95. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van houtpro
ducten). S. S.610. 15 Juli. Blz. 95. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van uit ijzer, 
staal of non-ferro metalen vervaardigde 
voorwerpen). 

S . S.6I:2 . 19 September. Blz. 95 . 
. Bosch wezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij , van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. S. S.705. 5 Mei. Blz. 96. 

Dlstrlbu tie wet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van mager melkpoeder) . 

S . S .706. 9 Juni. Biz. 96. 
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wijzigd en dat dit voorschrift - in strijd dus 
met zijn oorspronkelijke beteekenis - we! een 
vrijdom van lasten is gaan behelzen, name
lijk voor die gebouwde eigendommen van 
Enkhuizen en Hoorn, welke niet in een banne 
zijn ingedeeld; 

dat evenwel de bewoordingen van artikel 
16, derde lid, van het Bijzonder Reglement 
van bestuur voor Drechterland sedert 1864 
ongewijzigd zijn gebleven en dat, indien men 
aan deze bepaling in 1934 een andere strek
king had willen geven, zulks toch we! door 
wijziging van de redactie zou zijn geschied, 
althans dat men van deze gewijzigde strek
king bij de behandeling van het voorstel 
tot invoering van den omslag over de gebouw
de eigendommen zou hebben doen blijken; 

dat noch het een noch het antler is ge
schied en dat dit trouwens ook voor de hand 
1igt, wijl immers geen enkele goede grond kan 
worden aangevoe.d voor het verleenen van 
vrijstelling van lasten aan de gebouwde eigen
dommen in een bepaald gebied enkel en 
alleen, omdat in dat gebied de ongebouwde 
-eigendommen van oudsher we! een zoodanige 
vrijstelling genieten; 

dat mitsdien op artikel 16, derde lid, van 
bet Bijzonder Reglement van bestuur voor 
het Ambacht van Westfriesland, genaamd 
Drechterland, niet met goed gevolg een be
roep kan worden gedaan voor de vrijstelling 
van de betreffende eigendommen van den 
omslagplicht; 

dat voor zoodanige vrijstelling ook voor 
het overige geen grond kan worden aange
voerd ; 

dat dus de betreffende eigendommen te 
recht als omslagplichtig zijn aangemerkt, 
zoodat het door burgemeester en wethouders 
van Enkhuizen ingestelde beroep faalt; 

dat van deze beslissingen burgemeester 
en wethouders van Enkhuizen in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat artikel 16 
van het Bijzonder Reglement van Bestuur 
voor het Ambacht van Westfriesland, ge
naamd Drechterland, bepaalt op welke wijze 
de gelden , benoodigd ter bestrijding van de 
de bij de begrooting toegestane gelden, wor
den verkregen; 

dat ingevolge het eerste lid daartoe een 
omslag kan worden geheven van de gebouw
de en ongebouwde eigendommen, in het 
ambacht gelegen; 

dat het 2de en 3de lid beperkende bepalin
gen ten aanzien van deze omslagheffing 
geven; 

dat de omslag namelijk niet mag worden 
geheven van de eigendommen in de Baars
dorpermeer, die in de Groote en Kleine Waal 
nabij Hoorn en die in het op de grenzen der 
gemeenten Hoorn en Wognum ge!egen Waal
tje , terwijl voorts de gemeenten Enkhuizen 
en H oorn , voor zoover zij niet in een banne 
zijn ingedeeld, niet verder in de lasten bij
dragen dan voor het aantal hectaren, waar
voor zij de jaarlijksche lasten aan de aan
grenzende bannen verschuldigd zijn ; 

dat de mogelijkheid bestaat , dat op de 
redactie van artikel 16 van invloed is ge
weest de wetenschap, dat door Drechterland 
destijds uitsluitend lasten werden geheven 
van ongebouwde eigendommen; 

dat echter, toen in 1934 werd overgegaan 
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tot een hefting van gebouwde eigendommen 
indien het de bedoeling was, dat ook de ge
meenten Enkhuizen en Hoorn in de lasten 
bijdragen voor hun gebouwde eigendommen 
niet in een banne gelegen, de redactie van 
dit artikel zou moeten zijn gewijzigd; 

dat, nu zulks niet is geschied, dit artikel 
naar hun meening een uitdrukkelijke vrij 
stelling behelst van de belasting van de onge
bouwde en gebouwde eigendommen der ge
noemde gemeenten, voor zoover deze eigen
dommen niet in een banne zijn gelegen; 

dat zij op grond hiervan verzoeken de 
bestreden beslissingen van Gedeputeerde 
Staten, alsmede die van dijkgraaf en heem
raden van Drechterland te willen vernieti
gen en den aanslag onder artikel 5732 vast 
te stellen op 2,27 pet. van f 518 = f 11.76 
en die onder artikel 2883 ongedaan te maken; 

0. dat artikel 16, 1ste en 2de lid, van het 
Bijzonder Reglement van bestuur voor het 
Ambacht van Westfriesland, genaamd Drech
terland, zooals dit thans luidt, voorschrijft, 
dat de gelden, benoodigd ter bestrijding van 
de bij de begrooting toegestane uitgaven, 
voor zooverre zij niet op andere wijze worden 
gevonden, gebracht worden ten laste van de 
gebouwde en de ongebouwde eigendommen , 
in het Ambacht gelegen, terwijl de eigen
dommen in de Baarsdorpermeer, die in de 
Groote en in de Kleine Waal nabij Hooru 
en die in het op de grenzen der gemeenten 
Hoorn en Wognum ge!egen Waaltje niet in 
de lasten word en aangeslagen; 

dat de bedoelde eigendommen van de ge
meente Enkhuizen niet onder deze uitzon
dering vallen, zoodat zij terecht als omslag
plichtig zijn aangemerkt; 

dat nu we! het 3de lid van het genoemde 
artikel 16 bepaalt, dat de gemeenten Enk
huizen en Hoorn, voor zooverre zij niet in 
een banne zijn ingedeeld, niet verder in de 
lasten dragen dan voor het aantal hectaren, 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd zijn, 
doch dat op deze bepaling in deze geen beroep 
kan worden gedaan, aangezien, al moge na 
de laatste in artikel 16 aangebrachte wijzi
ging het artikel tot eenig misverstand aan
leiding kunnen geven, de hierbedoelde bepa
ling, blijkens haar geschiedenis, uitsluitend 
op ongebouwde gemeente-eigendommen be
trekking heeft ; 

dat daarop ook de uitdrukking ,,het aantal 
hectaren" wijst; 

dat deze bepaling, welke reeds in het regle
ment van 1864 voorkwam, niet ten doe! had 
de niet in een banne ingedeelde eigendommen 
der gemeenten Enkhuizen en Hoorn van las
ten vrij te stellen (het oorspronkelijke grond
gebied van deze steden was reeds vrij). doch 
integendeel om de vanouds bestaande schuld
plichtigheid van de ongebouwde gemeente
gronden in den uitleg vast te stellen ; 

dat de meerbedoelde reglementswijziging 
hierin geen verandering heeft gebracht; 

dat de bestreden beslissing van Gedepu
teerde Staten mitsdien behoort te worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 

IS 
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betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

de beroepen ongegrond te verklaren."; 
0. dat de genoemde afdeeling, in kennis 

gesteld met de dezerzijds gerezen bedenkin
gen, een na<ler advies heeft uitgebracht, 
waarin zij het volgende aanvoerde: 

,, Bij schrijven van 24 Mei 1941, n°. 668, 
afdeeling Waterstaatsrecht, heeft Uw Hoog
edelgestrenge opnieuw bij den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, ter overweging aanhangig gemaakt 
de beroepen, ingesteld door burgemeester 
en wethouders van Enkhuizen tegen de 
besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 21 Augustus 1940, n°. 72, 
2de afdeeling A., waarbij ongegrond werden 
verklaard door hen ingestelde beroepen tegen 
de beslissingen van dijkgraaf en heemraden 
van het Ambacht van Westfriesland, ge
naamd Drechterland, van 10 Juli 1940, hou
dende afwijzing van een door burgemeester 
en wethouders gemaakt bezwaar tegen den 
!egger en het kohier van dat Ambacht, wegens 
het als schuldplichtig daarin vermelden van 
eenige gebouwde eigendommen der gemeente. 

Het door Uw Hoogedelgestrenge aange
voerde heeft de afdeeling niet overtuigd van 
de onjuistheid van de door haar voorgedragen 
beslissing. 

De afdeeling geeft toe, dat bij eerste lezing 
van artikel 16 van het Bijzonder Reglement 
van bestuur van het Ambacht van West
friesland, genaamd Drechteriand, zooals dit 
luidt na de daarin in 1932 aangebrachte 
wijziging, de overtuiging zou kunnen ont
staan dat het gelijk in deze is aan de zijde 
van het gemeentebestuur van Enkhuizen, 
met name, dat het 3de lid van dit artikel 
bepalende, dat de gemeenten Enkhuizen en 
Hoorn, voor zoover zij niet in een banne zijn 
ingedeeld, niet verder dragen in de lasten 
dan voor het aantal hectaren, waarvoor zij 
de jaarlijksche lasten aan de aangrenzende 
bannen verschuldigd zijn, deze gemeenten 
vrijstelt voor de gebouwde eigendommen, in 
het eerste lid van het artikel genoemd. 

Deze opvatting is echter volkomen in 
strijd met de geschiedenis van het artikel, 
zooals in de openbare vergadering van de 
afdee!ing, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, van de zijde van Drechterland, 
blijkens de hierbij gaande pleitnota, duidelijk 
is uiteengezet. Een interpretatie naar de 
letter zou de bedoeling van de wijziging van 
1932 geheel miskennen. Juist in het Water
staatsrecht, dat historisch gegroeid is, en 
waarbij men zoo vaak met betrekkelijk slecht 
geredigeerde reglementen te maken heeft, 
komt het herhaaldelijk voor, dat men, om 
de juiste, de bedoelde beteekenis van een 
of andere bepa!ing te kunnen vaststellen, 
zijn toevlucht moet nemen tot een historische 
interpretatie . 

De afdee!ing merkt voorts op, dat het 3de 
lid van artikel 16 bij de herziening geheel 
onveranderd is gelaten, zoodat het zijn oor
spronkelijke beteekenis behouden heeft. Die 
beteekenis kan, naar het oordeel van de af
deeling, niet veranderen door een wijziging 
van het eerste lid, waarmede dit derde lid 

niet te maken heeft. De desbetreffende bepa
ling dient dan ook haars inziens los van het 
eerste lid te worden geinterpreteerd. 

Uiteraard zou het, duidelijkheidshalve, 
aanbeveling hebben verdiend, indien na de 
wijziging van het eerste lid in het 3de lid 
na de woorden ,,in de lasten" ware ingevoegd : 
voor wat het ongebouwde betreft, maar dit 
verzuim vermag, naar het der afdeeling voor
komt, de strekking van de ongewijzigde be
paling niet van karakter te doen veranderen. 

Naar de meening van de afdeeling is er te 
meer reden het 3de lid als een geheel afzon
derlijke bepaling te beschouwen, nu daarin. 
anders dan in de beide voorafgaande leden,. 
geen sprake is van eigendommen, maar van 
de gemeenten (Hoorn en Enkhuizen). De 
eigendommen nu en niet de gemeenten zijn 
omslagplichtig. 

De afdeeling kan dan ook geen vrijheid 
vinden tot wijziging van het bij haar advies 
van 9 April 1941, n°. 106, aangeboden ont
werp-besluit . Zij geeft mitsdien in overwe
ging dit alsnog te bekrachtigen."; 

0. dat ook dit nader betoog van de afdee
ling de juistheid harer zienswijze niet heeft 
kunnen doen inzien ; 

dat toch de tekstueele interpretatie van 
een a rtikel de voorkeur verdient, wanneer de 
tekst een duidelijke bepaling bevat; 

dat het der afdeeling moet worden toege
geven, dat, wanneer het slecht geredigeerde, 
en daardoor onduidelijke, bepalingen betreft . 
de historische interpretatie den doorslag zal 
k unnen geven, doch dat de grenzen voor 
historische interpretatie daar moeten liggen, 
waar de tekst ophoudt onduidelijk te zijn; 

dat de volmaakt duidelijke en leesbare 
letter van het voorschrift hier geen ruimte 
laat voor elke andere dan interpretatie naar 
de letter; 

dat het ter wille van de rechtszekerheid 
toch ook niet aangaat de bedoeling van een 
artikel te laten praevaleeren boven hetgeen 
er duidelijk staat; 

0. dat het met genoemde afdeling gepleegd 
overleg mistdien niet heeft geleid tot wijzi
ging van haar advies in den geest als dezer
zijds bedoeld ; 

0 . dat het derde lid van artikel 16 van 
het Bijzonder Reglement van bestuur voor 
het Ambacht van Westfriesland, genaamd 
Drechterland, bepaalt, dat de gemeenten 
Enkhuizen en Hoorn, voor zooverre zij niet 
in een banne zijn ingedeeld, niet verder in 
de lasten dragen dan voor het aantal hectaren 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd zijn; 

dat deze bijzondere bepaling een uitzon
dering bevat op het algemeen voorschrift 
van het eerste lid van artikel 16, zonder 
eenige restrictie; 

dat de gemeenten Enkhuizen en Hoorn 
slechts bijdragen voor het aantal hectaren. 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd zijn, en 
verder in de lasten dus niet bijdragen; 

dat het gebruik van de uitdrukking: ,,het 
aantal hectaren" kennelijk op het onge
bouwd duidt ; 

dat de bestreden beslissing van Gedepu
teerde Staten van N oordholland mitsdien 
behoort te worden vernietigd; 
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Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het be:i:ette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van de bestreden beslui
ten van Gedeputeerde Staten van Noord
holland en van de beslissingen van dijkgraaf 
en heemraden van het Ambacht van West
friesland, genaamd Drechterland, van 10 
Juli 1940 tot handhaving van den aanslag, 
opge!egd voor alle gebouwde eigendommen 
van de gemeente Enkhuizen, vermeld onder 
artikelen 2883 (kohier 18705) en 5732 (ko
hier 19129) van den kadastralen !egger inge
volge artikel 16, eerste lid, van het Bijzonder 
Reg!ement van bestuur voor het Ambacht 
van Westfriesland, genaamd Drechterland, 
den aanslag voor het Ambacht Westfriesland, 
genaamd Drechterland, voor de gebou~de 
eigendommen van de gemeente Enkhmzen 
onder n°. 18705 van het kohier te vernietigen 
en onder no. 19129 van het kohier vast te 
stellen op f 1 I. 76 voor de perceelen gemeente 
Enkhuizen, sectie A, n°. 449, en sectie B, 
no. 502. met een belastbare opbrengst van 
respectievelijk f 396 en f 122. 

(A. B.) 

25 ]uni z94z., BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 22bis.) 

Een raadsbesluit tot opheffing van 
een openbare school, genomen krachtens 
het 1e lid van art. 22bis is voorbarig, 
waar dat besluit, gezien het bepaalde in 
het 2e lid , eerst mag worden genomen 
binnen een maand nadat door Ged. Sta
t en of in beroep door den S.-G. is be
slist, dat de instandhouding van de 
school niet ingevolge art. 10 wordt ge
vorderd, hetgeen i.e. niet is geschied. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, . 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Barneveld tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 4 Febr. 
1941, no. 134, L. 0., waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 11 Dec. 1940, 
no. 734, waarbij is besloten, onder goedkeu
ring van Ged. Staten, de openbare lagere 
school te Stroe, in die gemeente, op te hef
fen, en wel met het einde van den loopenden 
cursus; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
28 Mei 1941, no. 133); 

O . dat de raad der gemeente Barneveld 
op II Dec. 1940 besloot, onder goedkeuring 
van Ged. Staten, de openbare lagere school 
te Stroe op te heffen, en we! met het einde 
van den loopenden cursus, daarbij overwe
gende, dat de openbare lagere school te Stroe, 
onder deze gemeente, door slechts 13 leer
lingen wordt bezocht; dat met gebruikma
king van het bepaalde in het 2de lid van art. 

22bis der Lager Onderwijswet 1920 reeds 
eenige malen werd verklaard, dat de instand
houding dezer school wordt gevorderd; dat 
het leerlingenaantal echter steeds achteruit 
gaat en vermeerdering niet is te verwachten; 
dat het derhalve gewenscht is deze school 
thans op te heffen; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 4 Febr. 1941, no. 134 L .O., aan 
het evenvermelde raadsbesluit goedkeuring 
hebben onthouden, daarbij overwegende, dat 
de openbare lagere school te Stroe thans 13 
leerlingen telt, tegen 18 in Januari 1940, ter
wijl het gemiddeld aantal leerlingen over 
1939 21 bedroeg, tegen 33 over 1938 en 42 
over 1937; dat, ondanks deze steeds verder 
gaande daling van het leerlingental, de om
standigheden, waarin deze school verkeert, 
sinds de Koninklijke uitspraak van 13 Mei 
1938 tot instandhouding der school, in wezen 
niet veranderd zijn; dat toch de leerlingen 
der school alien meer dan 4 kilometer zouden 
moeten afleggen om de dichtstbijzijnde open
bare lagere school te bezoeken; dat boven
dien uit de stukken voldoendeduidelijkblijkt, 
dat de ouders van de 13 leerlingen der school 
voor deze kinderen openbaar onderwijs ver
langen, terwijl onder de huidige omstandig
heden een gelegenheid ontbreekt om deze 
kinderen naar de op ruim 7 kilometer af
_stand gelegen openbare lagere school in het 
dorp Barneveld te vervoeren; dat mitsdien 
naar het oordeel van Ged. Staten ook thans 
de instandhouding van de onderwerpelijke 
school ingevolge art. 19 der Lager Onderwijs
wet 1920 gevorderd wordt; 

dat de raad der gemeente Barneveld in 
beroep aanvoert, dat de omstandigheden, 
waarin de openbare lagere school te Stroe 
verkeert, in wezen wel zijn veranderd, nu 
het leerlingenaantal tot 13 is gedaald en het 
geenszins in het belang dezer leerlingen is 
te achten, met het oog op het ontvangen v an 
goed onderwijs, dat de school blijft bestaan; 
dat de school werd opgeheven op grond van 
art. 22bis,. 1e lid, der Lager Onderwijswet 
1920 en dat het 2e lid van dit artikel niet 
werd toegepast; dat de ouders van de 13 
leerlingen der school, die openbaar onder
wijs voor hun kinderen verlangen, deze kun
nen zenden naar de openbare lagere school in 
het dorp Barneveld, welke school per rijwiel 
zeer goed is te bereiken; 

0. dat het vorenvermelde besluit van den 
gemeenteraad van Bameveld van II Dec. 
1940 tot oj>heffing van de openbare lagere 
school te Stroe m zijn gemeente, voorbarig 
is, aangezien een zoodanig besluit, gezien het 
bepaalde in art. 22bis, tweede lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, in verband met de hier
na te noemen verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied, eerst mag worden genomen binnen een 
maand, nadat door G ed. Staten of in beroep 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming is beslist, dat de in
standhouding van de school niet ingevolge 
art. 19 wordt gevorderd; 

dat met betrekking tot het onderwerpe-
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lijke geval een dergelijke beslissing niet is 
gegeven; 

dat mitsdien Ged. Staten, zij het op an
deren grond, terecht aan het raadsbesluit van 
11 Dec. 1940 goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
( A. B.) 

27 ]uni L94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet v. 29 Nov. 1935, S. 685; 
K. B. 28 April 1937 S . 481.) 

Met den aard van de wettelijke mach
tiging in bovengenoemd wetsartikel 
strookt niet eenige beoordeeling door 
den burgerlijken rechter of een verla
ging door de Kroon van de rente we! is 
een in den zin der wet ,.noodige" wij
ziging. 

Bovengenoemd Koninklijk Besluit 
stelt we! den eisch, dat de geldleening 
op eenig tijdstip v66r 1 Januari 1936 zij 
verstrekt, maar houdt daarnaast niet de 
beperking in, dat het voorschrift slechts 
geldt voor leeningen nog uitstaande op 
het oogenblik van het in werking treden. 

Het Algemeen Burgerlijk P ensioenfends, 
gevestigd te 's-Gravenhage, eischer tot cas
satie van het op 31 Oct. 1940 door de Arr.
Rechtb. te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen vonnis, vertegenwoordigd door Jhr. 
Mr. W . M . de Brauw, 

tegen: 
de gemeente Ermelo, gevestigd te Nunspeet, 
verweerster in cassatie, vertegenwoordigd 
door Mr. W. Jonker. 

De Hooge Raad, enz.; 
Partijen gehoord ; 
Gehoord de conclusie van den Adv.-Gen. 

Rombach, namens den Proc.-Gen., daartoe 
strekkende, dat de H . R . het vonnis der Rb. 
zal vernietigen en t en principale rechtdoen
de zal beslissen, dat de vordering wordt af
gewezen met veroordeeling van verweerster 
in de kosten van beide instantien; 

Gezien de stukken; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat 

de gemeente Ermelo, verder te noemen de 
gemeente, op of omstreeks 9 April 1925 bij 
de tegenpartij, hiema te noemen het fends, 
heeft gesloten een geldleening, waarbij zij 
van het fends leende een som van f 73.000, 
tegen een rente van 5½ % 's jaars; 

dat deze geldleening op of omstreeks 30 
April 1927 is geconverteerd in een leening 
tegen een rente van 4¾ % 's jaars; 

dat het restant dezer geldleening op 15 
Sept. 1936 f 52.560 bedroeg; 

dat de gemeente van dit bedrag aan het 
fends rente heeft betaald naar 4¾ % 's jaars 
tot 1 Mei 1937, zulks in verband met de 

omstandigheid, dat bovengenoemde geldlee
ning op of omstreeks 27 Febr. 1937 is ge
converteerd in een leening tegen een rente 
van 4 % 's jaars, immers partijen teen over
eenkwamen, dat het fends aan de gemeente 
ter leen verstrekte op I Mei 1937 een be
drag, groot f 49.640 tegen een rente van 4 % 
's jaars, ingaande op 1 Mei 1937, welk be
drag werd geacht door het fends, na ont
vangst eener schuldbekentenis der leening, 
aan de gemeente ter beschikking te zijn ge
steld door teruggave der 4¾ % leening van 
f 73.000 pro resto groot f 49.640; 

dat de gemeente, stellende, dat zij inge
volge het bepaalde in paragraaf 38, artikel 
3, der wet van 29 Nov. 1935, S. 685 tot ver
laging der openbare uitgaven en art. 2 van 
het op 4 Mei 1937 in werking getreden K . B . 
van-28 April 1937, S. 481, niet gehouden was 
om na 15 Sept. 1936 een hoogere rente dan 
4 % te voldoen, van het fends , ais over ge
noemd bedrag van f 52.560 in het tijdvak van 
15 Sept. 1936 tot I Mei 1937 te veel betaalde 
rente, een bedrag van f 246,37 heeft terug
gevorderd, zulks met rente en kosten; 

dat de Rechtb. bij het bestreden vonnis 
deze vordering aan de gemeente heeft toe
gewezen , na te hebben overwogen: 

,,dat de strijd tusschen partijen loopt over 
de vraag of art. 2 K. B. van 28 April 1937 
van toepassing is op leeningen, welke op het 
oogenblik der renteverlaging niet meer lie
pen tegen een hoogere rente dan 4 % 's jaars 
en zoq ja of het K. B. alsdan de grenzen van 
het voorbehoud heeft overschreden; 

,.dat art. 2 voomoemd - voorzooverre van 
belang voor dit geding - bepaalt, dat de 
rentevoet van geldleeningen v66r I J anuari 
1936 verstrekt, voorzooverre de rente hoo
ger is dan 4 ten honderd per jaar, tot dit 
percentage verlaagd wordt en dat die verla
ging geacht wordt te zijn ingegaan den 15en 
Sept. 1936; 

dat dit, taalkundig, niet anders beduidt en 
blijkens de uitvoering ook niet anders is be
doeld door de Kroon, dan dat de verlaging 
wordt voorgeschreven voor alle leeningen 
(v66r I Jan. 1936 aangegaan), welke op het 
oogenblik van het ingaan van de verlaging, 
zijnde 15 Sept. 1936 liepen, tegen een hoo
gere rente dan 4 ten honderd per jaar; 

dat de vraag, of de litigieuze leening op 
4 Mei 1937, den dag van inwerkingtreding 
van het K. B . nog liep althans tegen een 
hooger percentage dan 4 % 's jaars, mitsdien 
van egen belang is; 

dat bovendien de leening toen nog we! 
liep; 

dat immers , blijkens de stellingen van 
eischeresse, niet door gedaagde betwist, op 
1 M ei 1937 feitelijk niet anders is geschied, 
dan dat de schuldbekentenis voor de 4¾ % 
leening is vervangen door een schuldbeken
tenis voor een 4 % leening; 

dat dit mogelijk fermeel rechtelijk de con
clusie zou kunnen wettigen, dat op r Mei 
eene nieuwe leening is aangegaan, maar dat 
het duidelijk is, dat in materieelen zin hier
in niets anders meet worden gezien, dan ver
laging van het rentetype van een bestaande 
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leening, in overeenstemming met het wette
lijke voorschrift van art. 2 voomoemd, en 
het ten deze uitsluitend om de materieele en 
niet om de formeel-rechtelijke handeling 
gaat; 

dat voorzooverre gedaagde aanvoert dat 
bij het in werking treden de rente reeds was 
verlaagd en er dus toen geen leening meer 
liep tegen meer dan 4 % 's jaars, - de Rb. 
aan het boven overwogene nog toevoegt, dat 
slechts dan zou kunnen aangenomen wor
den, dat de uitleener, door de rente te ver
minderen v66r het in werking treden van het 
K. B. dus door eigen daad, aan de terug
werkende kracht - welke terecht niet wordt 
bestreden - zou kunnen ontkomen, wan
neer dit duidelijk en twijfelloos in het voor
schrift van het K. B. was opgenomen, het
geen het geval niet is; 

dat paragraaf 38, art. 3 van de Bezuini
gingswet van 29 Nov. 1935, S. 685, bepaalt, 
dat de Kroon zich het recht voorbehoudt 
om in gevallen, waarin door rijksfondsen 
enz. gelden zijn belegd tegen zoodanige rente 
of onder zoodanige aflossingsvoorwaarden, 
dat daardoor de algemeene verlaging van 
den rentevoet wordt belemmerd, in de rente 
en/of aflossingswaarden de noodige wijziging 
aan te brengen; 

dat <lit voorschrift inhoudt de bevoegdheid 
van de Kroon om wijzigingen aan te bren
gen in, op 29 Nov. 1935, bestaande geldlee
ningen; 

dat gedaagde we! heeft betoogd, dat de 
bevoegdheid slechts die leeningen betreft en 
betreffen kan, welke op het oogenblik van 
ingrijpen nog liepen tegen een hoogere rente 
dan 4 % 's jaars, maar deze beperking niet 
uit de woorden volgt en evenmin als de be
doeling van den wetgever mag worden aan
genomen; 

dat immers het doe! van de bepaling was 
te verhinderen, dat de algemeene verlaging 
van den rentevoet in 1935 en volgende ja
ren werd tegengehouden door de hooge ren
te d er betreffende leeningen en niet is in te 
zien, waarom dit doe! niet mede zou kunnen 
worden bereikt door verlaging van het rente
type van alle desbetreffende leeningen, dus 
ook van die, welke in 1935 liepen tegen een 
rente hooger dan 4 % 's jaars, al waren zij 
in 1937 afgelost, of voor wat de rente be
treft, teruggebracht tot 4 %, veeleer ter be
reiking van het doe] eene zoo algemeen en 
uniform mogelijke regeling gewenscht zoo 
niet noodzakelijk was"; 

0 . dat tegen deze beslissing wordt opge
komen met het navolgend middel van cas
satie: 

S. of v. t. van de artt. 4, 56, 57, II2, 157 
Grondwet, 48 Rv., 4 wet van is Mei i829 
(S. 28) houdende algemeene bepalingen der 
wetgeving van het Koninkrijk, i349, 1374, 
i395, r4i7, i449, 1791, 1802 B . W., 3 van 
paragraaf 38 der wet van 29 Nov. 1935, S. 
685, 2 en 3 K. B. van 28 April 1937, S. 481, 

door aan de verweerster (de gemeente Er
melo) toe te wijzen hare tegen den eischer 
in cassatie (het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds) ingestelde, op art. 2 van het aan-

gehaalde K. B. gegronde, vordering tot resti
tutie (met rente en kosten) van in het tijd
vak van 15 Sept. 1936 tot r Mei 1937 (vol
gens de verweerster) te veel betaalde rente, 
ten bedrage van f 246,37, ad ~/,i percent 
's jaars over f 52.560, zijnde het (toen res
teerende) bedrag eener op 15 Sept. 1936 te
gen eene rente van 4¾ percent 's jaars inge
volge overeenkomst tusschen partijen van 30 
April 1927, loopende geldleening, aanvanke
lijk groot f 73.000; 

zulks terwijl blijkens het vonnis vaststaat, 
dat deze leening op of omstreeks 2 7 Febr. 
1937 is geconverteerd in een leening tegen 
een rente van vier percent 's jaars, immers 
partijen toen overeenkwamen, dat het Pen
sioenfonds aan Ermelo ter leen verstrekte 
op r Mei i937 een bedrag groot f 49.640 te
gen een rente van vier percent 's jaars in
gaande op r Mei 1937, welk bedrag geacht 
werd door het P ensioenfonds, na ontvangst 
eener schuldbekentenis der leening, aan Er
melo ter beschikking te zijn gesteld door 
teruggave van de schuldbekentenis der 4¾ 
percent leening van f 73.000, toen nog pro 
resto groot f 49.640; 

door welke beslissing is geschonden het · 
wetsvoorschrift, volgens hetwelk wettiglijk 
gemaakte overeenkomsten dengenen, die de
zelve hebben aangegaan, tot wet strekken 
en niet kunnen herroepen worden dan met 
wederzijdsche toestemming of uit hoofde der 
redenen, welke de wet daartoe voldoende 
verklaart, welk geval zich ten deze niet voor
doet, 

en welke beslissing voorts berust op deze 
haar niet rechtvaardigende en ook zelf met 
de aangehaalde artikelen in strijd zijnde 
gronden: 

a. dat art. 2 van het K. B . van 28 April 
1937 (S. 48i) met ingang van 15 Sept. 1936 
den rentevoet tot vier ten honderd 's jaars 
verlaagt voor alle leeningen (v66r r Jan. 
1936 aangegaan) , welke op het oogenblik 
van het ingaan van de verlaging liepen tegen 
eene hoogere rente, zoodat van geen belang 
is of de leening op 4 Mei 1937, den dag van 
inwerkingtreding van het K. B., nog liep, 
althans liep tegen een hooger percentage dan 
vier percent 's jaars, 

b. dat de 4¾ percent leening van 30 
April 1927, die volgens hetgeen te dien op
zichte feitelijk vaEtstaat op of omstreeks 2 7 
Febr. 1937 althans met 30 April 1937 door 
schuldvernieuwing was te niet gegaan , op 
4 Mei 1937 nog liep, zij het tegen (door par
tijen) tot vier percent 's jaars verlaagde ren
te, 

c. dat art. 2 van het K. B. van 28 April 
1937 den rentevoet van deze geldleening, 
welke ten tijde van het in werking treden 
van het Besluit reeds (ingevolge v66r het 
nemen van dat Besluit aangegane overeen
komst) was te niet gegaan, althans met in
gang van r Mei 1g_17 tot vier percent rente 
was verlaagd, met ingang van 15 Sept. i936 
tot vier percent 's jaars verlagende, met het 
gevolg, dat een recht van terugvordering zou 
ontstaan van reeds voor het in werking tre
den vervallen en betaalde rente, de aan de 
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Kroon in art. 3 (in het vonnis staat ten on
rechte 2) van paragraaf 38 der wet van 29 
Nov. 1935, S. 685, toegekende bevoegdheid 
niet zou hebben overschreden; 

0 . dat de gemeente de ontvankelijkheid 
van het beroep in cassatie bestrijdt met het 
betoog, dat de dagvaarding in cassatie niet, 
althans niet voldoende, inhoudt een omschrij
ving der middelen van cassatie, daar in het 
middel niet, althans niet voldoende, wordt 
aangegeven, op welke gronden bij het aan
gevallen vonnis de geciteerde wetsartikelen 
verkeerd zouden zijn toegepast; 

0 . dat dit betoog faalt, d·aar het middel, 
gelezen in verband met het bestreden von
nis, geen twijfel laat omtrent de gronden, 
op welke het deze uitspraak aant ast; 

0. omtrent het middel: 
dat art. 3 van paragraaf 38 der wet van 

29 Nov. 1935, S. 685, in werking getreden 
1 Jan. 1936, voor zoover thans van belang 
inhoudt: .,Wij behouden ons voor in geval
len, waarin door het Rijksfonds, genoemd in 
art. 1 der wet van 2Q Dec. 1928, S. 507, en
der/", - te weten het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds - .,gelden zijn belegd tegen 
een zoodanige rente, dat daardoor de alge
meene verlaging van den rentevoet wordt 
belemmerd, in de rente dezer beleggingen 
de noodige wijziging aan te brengen"; 

dat deze bepaling naar haar algemeene be
woordingen de rente van alle door het fends 
verstrekte leeningen - derhalve die, welke 
zijn aangegaan v66r dat deze bepaling in 
werking trad, zijnde 1 Jan. 1936 - ter be
reiking van een algemeene verlaging van 
den rentevoet afhankelijk maakt van het in
zicht van de Kroon, in dier voege, dat de 
Kroon de door haar noodig geoordeelde ren
teverlaging zulker beleggingen mocht doen 
werken van 1 Jan. 1936 af, en zulks onver
schillig of op het oogenblik, waarop de Kroon 
van deze haar verleende macht gebruik 
wenschte te maken, de leening nog uitstond; 

dat deze opvatting steun vindt in de ge
schiedenis der bepaling; 

dat toch op de opmerking der Commissie 
van Voorbereiding, dat het onjuist is, .,dat 
de voorwaarden van een reeds aangegane be
legging invloed zouden kunnen uitoefenen op 
den rentevoet van nieuwe beleggingen, zoo
als de formuleering van dit artikel stelt", van 
de zijde der Regeering werd geantwoord: 
.,De voorwaarden, waarop sommige leenin
gen zijn verstrekt, sluiten de mogelijkheid 
uit, dat de geldnemers hunne schuld in eene 
leening met lageren rentevoet converteeren. 
Oat hierdoor de algemeene verlaging van 
den rentestand, zooals het artikel luidt, niet 
zou warden belemmerd, kan niet worden toe
gestemd." 

dat ook hieruit blijkt, dat de wetgever 
zich gesteld heeft op het - niet onbetwist 
gebleven - standpunt, dat verlaging van de 
rente van bij het in werking treden der wet 
nog bestaande geldleeningen als daarbij be
doeld kan mede werken tot algemeene ver
laging van den rentestand en daarom aan de 
Kroon de bevoegdheid verleende om in de 

rente van die beleggingen de noodige wijzi
gingen te brengen; 

dat met den aard van deze wettelijke 
machtiging niet strookt eenige beoordeeling 
door den burgerlijken rechter, of een verla
ging door de Kroon van de rente van een 
zoodanige belegging we! is een in den zin 
der wet .,noodige" wijziging, hetzij omdat 
bij het ingrijpen door de Kroon de geldlee
ning al niet meer liep of niet meer liep tegen 
een door de Kroon te hoog geoordeelde rente 
en een, slechts in het verleden werkende, 
verlaging van rente nimmer van invloed zou 
kunnen zijn op den algemeenen rentestand, 
hetzij om eenige andere reden; 

dat art. 2 van het K . B. van 28 April 1937, 
S. 481, in werking getreden 4 Mei 1937, de 
renteverlaging tot 4 % doet ingaan op 15 
Sept. 1936 en voorts bij ongedwongen lezing 
ook in zooverre overeenstemt met de boven 
gegeven uitlegging van voormelde wetsbe
paling; 

dat het we! den eisch stelt, dat de geld
leening op eenig tijdstip v66r 1 Jan. 1936 zij 
verstrekt, maar daarnaast niet de beperking 
inhoudt, dat het voorschrift slechts geldt 
voor leeningen nog uitstaande op het oogen
blik van het in werking treden; 

dat bij de bestreden uitspraak derhalve 
terecht is geoordeeld, dat de geldleenin g, 
waarvoor de gemeente stelde terugvorder
bare rente te hebben voldaan, door de bin
dende regeling van art. 2 van het voormelde 
K. B. werd getroffen; 

0 . dat het middel voorzoover bestrijdend 
het oordeel der Rechtb., dat de v66r 1 Mei 
1937 loopende leening daarna is blijven door
loopen, thans geen behandeling behoeft; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischer in de kosten van het 

geding in cassatie, tot de uitspraak van dit 
arrest aan zijde van verweerster begroot op 
vijftien gulden aan verschotten en op drie
honderd vijftig gulden voor salaris. 

Gedaan enz. 
( W. v . G.) 

3o ]uni 1941. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 6.) 

Aan den eisch der bouwverordening, 
dat geen gebouw mag warden opgericht 
anders dan aan een weg, die behoorlijk 
aansluit aan het plaatselijk net van ver
harde wegen, of waarvan een behoorlijke 
aansluiting op dat net voldoende is ver
zekerd, wordt i. c. niet voldaan, nu de 
eenige weg, waarmede het te stichten 
gebouw verbinding zou hebben, niet be
hoorlijk aansluit op een verharden weg 
ender de gemeente, met name ook niet 
op een rijksweg, waarop het maken van 
een behoorlijke aansluiting over grand, 
die eigendom van het Rijk is, door het 
bevoegd gezag niet wordt toegestaan. 
De vergunning is dus verleend in strijd 
met de wet. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van B . en W. van Te
gelen van 27 Febr. 1941, waarbij een bouw
vergunning is verleend aan A. Roosen, al
daar; 

0 . dat het hier betreft den voorgenomen 
bouw van een landhuis op grand langs een 
Rijksweg, waarap, voor dit plan, geen uitweg 
kan warden verkregen; 

0. dat volgens art. 6, tweede lid, van de 
Woningwet bouwvergunning moet warden 
~cweigerd, indien niet wordt voldaan aan de 
voorschriften, bedoeld in art. 1 van die wet; 

dat ingevolge art. 4 juncto 5 van de bouw
verardening van Tegelen in die gemeente 
geen gebouw mag warden opgericht anders 
dan aan een weg, die behoorlijk aansluit aan 
het plaatselijk net van verharde wegen, of 
waarvan een behoorlijke aansluiting op dat 
net voldoende is verzekerd; 

dat aan den hierbedoelde eisch der ver
ordening, blijkens het ingestelde onderzoek, 
in dit geval niet wordt voldaan; dat toch de 
eenige weg, waarmede het ontworpen land
huis verbinding zou hebben, niet behoorlijk 
aansluit op een verharden weg onder Tege
len, met name oak niet op vorenbedoelden 
R ijksweg, waarap het maken van een be
hoorlijke aansluiting - over grand, die eigen
dom van het Rijk is - door het bevoegde 
gezag niet wordt toegestaan; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en B. en W., haar verleenende, in 
strijd met genoemd art. 6, tweede lid, der 
wet hebben gehandeld; 

Gelet op art. 185 van de Gemeentewet; 
Heeft, op grand van de Vijfde Verardening 

(No. 193/1940) van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied, besloten vorenbe
doeld besluit van B. en W. van Tegelen te 
vemietigen wegens strijd met de wet. 

( A. B.) 

30 ]uni z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Waterstaat. (Wet hou
dende algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. 1q.) 

Terecht hebben Ged. Staten geoor
deeld, dat de bermen, welke dee! uitma
ken van een waterschapsweg, niet gere
kend kunnen warden tot de eigendom
men, welke bij dien weg belang hebben, 
zoodat zij terecht het besluit van het 
waterschapsbestuur tot plaatsing van 
deze bermen op den Jigger voor het wa
terschap hebben vemietigd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Waterstaat, 

Gezien het beraep, ingesteld door het be
stuur van het waterschap de Eewal tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
1_5 Jan. 1941, No. 68, 2e Afdeeling E., waar
bij is vemietigd het besluit van het bestuur 
van het genoemde waterschap tot plaatsing 
van gedeelten van aan de gemeente Dan-

tumadeel behoorende perceelen op den Jig
ger voor het genoemde waterschap; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
18 Juni 1941, No. 154); 

0 . dat, nadat het bestuur van het water
schap de Eewal gedeelten van de perceelen 
kadastraal bekend gemeente Birdaard, sec
tie H, nummers 671, 704, 1975 en 502 op den 
Jigger voor het genoemde waterschap had 
geplaatst, Ged. Staten van Friesland, beslis
sende op een daartegen door het gemeente
bestuur van Dantumadeel ingebracht be
zwaar, met gegrandverklaring van dit be
zwaar het genoemde besluit van het water
schap de Eewal hebben vemietigd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat het waterschapsbestuur de bedoelde 
perceelsgedeelten, zijnde de bermen van in 
de gemeente Dantumadeel gelegen gedeelten 
van den weg van B irdaard over Sijbranda
huis naar Dokkum, met toepassing van art. 
48a van het Algemeen Reglement voor de 
boezemwaterschappen, op den Jigger heeft 
geplaatst en in de eerste klasse heeft inge
deeld op grand, dat de bedoelde bermen het 
grootste belang bij den verharden weg heb
ben; dat het gemeentebestuur verzoekt, het 
besluit van het waterschapsbestuur ongedaan 
te maken, daarbij in hoofdzaak aanvoerende, 
dat niet gezegd kan worden, dat de bedoelde 
bermen bij den weg belang hebben, omdat 
zij zelf dee! van den weg zijn, terwijl voorts 
de billijkheid vordert, •:lat de gemeente, die 
den genoemden weg na de verharding in on
derhoud van het waterschap heeft overgeno
men en bovendien gedurende 20 jaren het 
waterschap een jaarlijksche subsidie van 
f 2000 heeft verleend, niet opnieuw in den 
vorm van omslag voor de bermen met uit
gaven voor den weg wordt belast; dat naar 
hunne meening de bedoelde bermen dee! uit
maken van den weg en niet kunnen worden 
beschouwd als eigendommen, die bij den weg 
belang hebben, als bedoeld in art. 3 van het 
bijzonder reglement voor het waterschap of 
als ,,perceelen, aan of in de nabijbeid van 
den verharden weg", zoodat· noch het be
doelde reglementsartikel, noch de omschrij
ving van de eerste klasse van het klassifica
tiebesluit of van de overige klassen ten deze 
toepasselijk zijn; 

dat het waterschapsbestuur in beroep aan
voert, dat de genoemde perceelen op den lig
ger gebracht waren met toepassing van art. 
48a van het Algemeen Reglement voor de 
boezemwaterschappen op grond, dat de ber
men van den weg het graotste belang hebben 
bii den verharden weg, zulks naar aanleiding 
van het schrijven van Ged. Staten, waarbij 
wordt toegelicht, dat werken voor den open
baren dienst bestemd niet meer vrijgesteld 
zijn van aanslagen in een waterschap; 

0 . dat met Ged. Staten van Friesland 
moet worden geoordeeld, dat de bermen, 
welke dee! uitmaken van den waterschaps
weg, niet gerekend kunnen worden tot de 
eigendommen, welke bij <lien weg belang 
hebben; 

dat het blijkens de ter zake ontvangen 
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ambtsberichten veeleer de weg is, welke be
Jang heeft bij de bermen, daar zonder deze 
de verharding van den weg niet in stand ge
houden kan worden; 

dat mitsdien de beslissing van Ged. Sta
ten behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1000; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffen.de de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
( A. B.) 

, Juli 194z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Opvoeding enz. (Lager 
Onderwijswet art. 13.) 

Door de kosten van het vervoer per 
rijwiel naar en van school te ramen op 
f 11.50, hebben Ged. Staten die kosten 
niet te hoog berekend. Terecht hebben 
zij de geldelijke omstandigheden van 
den vader van dien aard geacht, dat zij 
hem voor toekenning van het volledig 
bedrag der vervoerkosten in aanmerking 
hebben gehracht, nu zijn inkomen de 
laatste twee jaren resp. f 1320 en f u66 
heeft bedragen en zijn gezin vier min 
derjarige kinderen telt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der voormalige gemeente Sint Kruis tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
1 Dec. 1939, nr. 179 II , 3e afdeeling, waarbij, 
beschikkende op het bij dit college ingesteld 
beroep van W. Dees te Sint Kruis tegen zijn 
besluit van 9 Fehr. 1939, waarbij op d iens 
verzoek om vergoeding van de kosten van 
vervoer van zijn leerplichtig kind Willem 
Dees, geboren 4 Maart 1927, ingevolge art. 
13 der Lager-Onderwijswet 1920, welk kind 
de bijzondere school, uitgaande van de ver
eeniging .,Immanuel" te Oostburg bezoekt, 
welke school meer dan vier k .m. van diens 
woning is gelegen, afwijzend is beschikt, is 
besloten: 

1°_ het beroep van den adressant gegrond 
te verklaren, 

2 ° . met vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Sint Kruis van 9 Fe
bruari 1939, het bedrag der tegemoetkoming, 
als bedoeld in art. 13 der Lager-Onderwijs 
wet 1920, te bepalen op f 11.50 per jaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur gehoord, (advies van 
II Juni 1941, Nr. 145); 

0. dat de raad der gemeente Sint Kruis 
(thans de gemeente Aardenburg) bij zijn be
sluit van 9 Febr. 1939 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van Willem Dees te 
Sint Kruis dd .. 12 Jan. 1939, om vergoeding 
van de kosten van vervoer van zijn leer
plichtig kind Willem Dees, geboren 4 Maart 

1927, ingevolge art. 13 der Lager Onderwijs
wet 1920, welk kind de bijzondere school, 
uitgaande van de vereeniging .,Immanuel", 
te Oostburg bezoekt, welke school meer dan 
vier k.m. van de woning van den voormelden 
Dees is ge!egen; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat de kosten van aanschaffen van 
een nieuw rijwiel, waarmede zeker enkele 
jaren kan worden volstaan, slechts ten hoog
ste f 30 beloopen; dat het landbouwbedrijf 
van den verzoeker ruim 1 7 hectaren groot is 
met evenredigen inspan en veestapel; dat 
zijn bedrijf door eigen krachten wordt gedre
ven, door het daarin reeds medewerken van 
2 eigen zoons, welke op respectievelijk 19 
Juni en 13 Sept. 1939, onderscheidenlijk 17 
en 15 jaar oud zullen zijn; dat steun als be
doeld slechts wordt verleend, indien en voor 
zoover de financieele toestand, in casu der 
ouders, daartoe aanleiding geeft; dat, gelet 
op het inkomen, hetwelk de verzoeker over 
1937/38 zelf opgeeft, en welk inkomen -
door het drijven der boerderij met eigen 
krachten - in 1939 bovendien nog aanmer
kelijk staat te verbeteren, er geen aanleiding 
tot het verleenen van den gevraagden steun 
aanwezig is; 

dat, nadat W . Dees voornoemd van dit 
raadsbesluit in beroep was gekomen bij Ged. 
Staten van Zeeland, dit college bij zijn be
sluit van 1 D ec. 1939, nr. 179 II, 3e afdee
ling, met gegrondverklaring van dit beroep 
het besluit van den gemeenteraad van Sint 
Kruis heeft vemietigd en het bedrag der 
tegemoetkoming, als bedoeld in art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920, bepaald op f 11.50 
per jaar; 

dat Ged. S taten daarbij hebben overwo
gen, dat door den adressant op een vergoe
ding van f 25 aanspraak wordt gemaakt; dat 
de afstand van des adressants woning naar 
de door zijn kind Willem bezochte bijzondere 
lagere school te Oostburg s¼ k.m. bedraagt; 
dat, daar het vervoer per rijwiel plaats vindt, 
de kosten bij een aantal van 216 schooldagen 
per jaar en een bedrag van ½ cent per k .m . 
op 216 X 2 X 5¼ X ½ cent of f 11.34 of 
afgerond op f 11.50 kunnen worden gesteld; 
dat, gelet op de financieele en gezinsomstan
digheden van den adressant een volledige 
vergoeding van de hierboven berekende kos
ten billijk moet worden geacht; dat mitsdien 
de raad op het verzoek van den adressant ten 
onrechte afwijzend heeft beschikt; 

dat de raad der toenmalige gemeente Sint 
Kruis van deze beslissing in hooger beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij eenstemmig 
van oordeel blijft, dat krachtens het bepaal
de in art. 13, 2e lid onder g der Lager Onder
wijswet 1920 geen steun dient te worden ver
leend; dat, wanneer aan W . Dees de ge
vraagde tegemoetkoming moet worden toe
gekend, in deze gemeente ieder, die onder
steuning ingevolge het genoemde wetsartikel 
vraagt en overigens voldoet aan de gestelde 
eischen, daarvoor in aanmerking zal komen, 
zoodat het bepaalde in lid 2 onder g van art. 
13 der L ager Onderwijswet 1920 voor deze 
gemeente zijn kracht mist; 
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0 . dat niet is aangetoond, dat Ged. Sta
ten, door de kosten van het vervoer per rij
wiel van het bedoeld kind van W. Dees, naar 
en van school te ramen op f 11.50, die kosten 
te hoog zouden hebben berekend; 

dat eveneens Ged. Staten terecht de gel
delijke omstandigheden van W. Dees van 
dien aard hebben geacht, dat zij hem voor 
toekenning van het volledig bedrag der ver
voerkosten in aanmerking hebben gebracht; 

dat toch, gezien zijne aanslagen in de be
lastingen naar het inkomen en het vermogen 
over de belastingjaren 1937/1938 en 1938/ 
1939 naar een zuiver inkomen van onder
scheidenlijk f 1..320 en f 1.166 en mede gelet 
op de samenstelling van zijn gezin, dat een 
viertal minderjarige kinderen telt, billijker
wijze voor Ged. Staten geen aanleiding be
stond, hem de vervoerkosten geheel of ge
deeltelijk zelf te laten dragen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening nr. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

2 Juli 1941. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Armenwet art. 40) . 

Burg. en Weth. van Z. hebben, door 
aan den armlastige f 20 te verstrekken, 
op de komst van hem en zijn gezin te R . 
invloed uitgeoefend in den zin van art. 
40 2e lid. Immers hadden zij, daargela
ten of bij het verstrekken van dat be
drag hun oogmerk bepaaldelijk op af
schuiving van het gezin naar elders was 
gericht, ook indien bij hen slechts de 
bedoeling mocht hebben voorgezeten, 
deze f 20 voor handelsdoeleinden aan 
den armlastige te geven, redelijkerwijze 
van het geven van deze ondersteuning 
moeten zijn teruggekomen door de over
weging, dat hij daarvan zeer waarschijn
lijk zou gebruik maken om de verhuis
kosten te bestrijden. Te m eer geldt dit, 
nu is gebleken, dat de armlastige niet 
om handelsgeld heeft gevraagd, doch dit 
hem van de zijde van B . en W. uit eigen 
beweging is verstrekt, nadat zijn verzoek 
om bekostiging van rle verhuizing door 
hen was afgewezen. 

De Secretaris-G eneraal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ;:eschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van G. van 
Bruchem ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Juni 1941, No. 17; 

0. dat G. van Bruchem, van beroep los 
werkman en lompenventer, destijds wonen
de te Zaltbommel en aldaar ondersteuning 

genietende, in Juli 1939 aan B. en W. dier 
gemeente om stenn voor verhuizing van zijn 
gezin naar Rotterdam vroeg, waar hij meen
de werk te kunnen vinden, welk verzoek niet 
werd ingewilligd; dat hem in Aug. daarop
volgende van de zijde van B. en W. van Zalt
bommel, behalve de gewone wekelijksche on
dersteuning van f 4, een bedrag van f 20 is 
verstrekt, als ondersteuning over 5 weken 
tegelijk, dat volgens het genoemd college als 
zoogenaamd handelsgeld, zooals hij we! meer 
placht te ontvangen, was te beschouwen; dat 
Van Bruchem met deze som de verhuizing 
naar Rotterdam heeft bekostigd, waar hij 
echter reeds spoedig genoodzaakt was zich 
tot den gemeentelijken dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te wenden ; 

dat de gemeentelijke dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam daar
op toepassing van het bepaalde in art. 40 
der Armenwet ten aanzien van het onderha
vig geval heeft vcrzocht, aangezien zijns in
ziens B. en W. van Zaltbommel zich aan 
afschuiving van het armlastige gezin Van 
Bruchem hebben schuldig gemaakt, waartoe 
die dienst aanvoert, dat Van Bruchem uit
drukkelijk heeft verklaard, dat het bedrag 
van f 20 hem door een gemeente-ambte
naar werd ter hand gesteld teneinde hem 
tot de verhuizing in staat te stellen, ter
wijl die ambtenaar hem daarbij zou hebben 
verzocht, het te doen voorkomen als ware 
deze som als handelsgeld bedoeld; 

dat B. en W. van Zaltbommel daarente
gen art. 40 der Armenwet in dit geval niet 
van toepassing achten en, de juistheid van 
de door G. van Bruchem gegeven voorstel
ling van zaken ontkennende, staande hou
den, dat de aan den man ter hand gestelde 
som strekte voor zijn handel, terwijl zij er 
voorts op wijzen, dat hij geheel vrijwillig 
Rotterdam tot woonplaats heeft gekozen en 
het geven van verhuiskosten uitdrukkelijk 
door hen is geweigerd; 

0. dat B. en W. van Zaltbommel, door aan 
Van Bruchem f 20 te verstrekken, op de 
komst van hem en zijn gezin te Rotterdam 
invloed hebben uitgeoefend, welke tot toe
passing van het bcpaalde in art. 40, 2e lid, 
der Armenwet behoort te leiden; 

dat toch, daargelaten of bij het verstrek
ken van dat bedrag hun oogmerk bepaalde
lijk op afschuiving van het gezin naar elders 
was gericht, zij, ook indien bij hen slechts de 
bedoeling mocht hebben voorgezeten, deze 
f 20 voor handelsdoeleinden aan Van Bru
chem te geven, redelijkerwijze van het ge
ven van deze ondersteuning hadden moeten 
zijn teruggekomen door de overweging, dat 
hij daarvan zeer waarschijnlijk zou gebruik 
maken om de verhuiskosten t e bestrijden; 

dat de handelwijze van B. en W. van Zalt
bommel te minder toelaatbaar mag worden 
geacht, wijl uit de nader op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur ingewonnen inlich~ 
tingen is gebleken, dat Van Bruchem niet 
om handelsgeld heeft gevraagd, <loch dit 
hem van de zijde van hun college uit eigen 
beweging is verstrekt, nadat zijn verzoek 
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om bekostiging van de verhuizing door hen 
was afgewezen; 

dat aan een en ander met vermag af te 
doen, dat de ambtenaar van Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Zaltbommel, door den 
Kantonrechter te 's-Hertogenbosch op ver
zoek van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland ter zake onder eede gehoord, heef' 
verklaard, dat de betaling van het bedrag 
van f 20 aan Van Bruchem de strekking had, 
hem van handelsgeld te voorzien, teneinde 
het mogelijk te maken, dat hij zijn eigen kost 
zou kunnen verdienen, alsmede dat , voor
zoover hem bekend is, het nooit de bedoeling 
geweest is,. hem geld te geven ter bekosti
ging van zijne verhuizing; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grand van par. 1 der Verorde

ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van G . van Bruchem door den gemeen
telijken dienst van maatschappelijk hulpbe
toon te Rotterdam voor den tijd van ten 
hoogste een jaar komen t en laste van de ge
meente Zaltbommel. 

(A. B .) 

3 Juli 194z. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Woningwet art. 2). 

Het 2e lid staat slechts toe, bijzondere 
voorschriften vast te stellen ter bepa
ling van een voor- of achtergevelrooilijn 
voor woningen en andere gebouwen. 
Enkele, op zichzelf staande, muren kun
nen niet als gebouwen in dezen zin war
den beschouwd. De Raad had dus niet, 
om te beletten de stichting van hoog
opgaande gebouwen, voor- en achter
gevelrooilijnen mogen vaststellen op een 
onderlingen afstand van niet meer dan 
22 c.m. Voorzooveel noodig had hier 
art. 43 behooren te warden toegepast . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door de N.V. 
Valentinus Maatschappij tot Exploitatie van 
Roerende en Onroerende Goederen te Am
sterdam tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordholland van 5 Febr. 1941, 1e afdee
ling, No. 155, houdende goedkeuring van 
rooilijnen in de gemeente Amsterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 18 Juni 1941, No. 149); 

0 . dat de raad van Amsterdam in zijne 
vergadering van 4 Sept. 1940 onder No. 403 
heeft besloten tot gedeeltelijke intrekking 
van de Verordening tot vaststelling van een 
voorgevelrooilijn voor de bebouwingen aan 
de zuidzij de van de Vondelstraat tusschen 
de Tesselschadestraat en het plein bij de 
R oomsch-Katholieke Kerk in d e eerstge-

noemde straat en aan de westzijde van de 
Stadhouderskade tusschen den Overtoom en 
het Zandpad, vastgesteld bij raadsbesluit van 
23 Februari 1910, No. 177, en tot vaststelling 
van v66r- en achtergevelrooilijnen voor de 
bebouwing aan den verbindingsweg door het 
Vondelpark tusschen de Van Baerlestraat en 
de Eerste Constantijn-Huygensstraat, voor
zoover betreft bet gedeelte van <lien weg, ge
legen tusschen bet Vondelpark en de Vondel
straat; 

dat, nadat de N.V. Valentinus Maatschap
pij tot Exploitatie van Roerende en Onroe
rende Goederen te Amsterdam zich tot Ged. 
Staten van Noordholland had gewend met 
bet verzoek aan bet voormelde raadsbesluit, 
voorzoover betreft de vaststelling van v66r
en achtergevelrooilijnen, goedkeuring te ont
houden, dit college bij besluit van 5 Fehr. 
1941, 1e afdeeling, No. 155, dit raadsbesluit 
heeft goedgekeurd en aan de adressante heeft 
doen weten, dat in het door haar aangevoer
de geen aanleiding is gevonden aan het bo
venbedoelde raadsbesluit de goedkeuring te 
onthouden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de bezwaren van de reclamante ge
richt zijn tegen de vastgestelde v66r- en 
achtergevelrooilijnen, welke liggen op onder
linge afstanden van 22 cm, als gevolg waar
van in den langs den verbindingsweg gelegen 
tuin van reclamante's perceel Vondelstraat 
4 7 niet anders kan warden gebouwd d an een 
enkele muur, hetwelk door haar wordt ge
acht te zijn in strijd met art. 2 der Woning
wet; dat zij door de aldus vastgestelde rooi
lijnen bovendien schade zou ondervinden als 
gevolg van de beperkte mogelijkheid tot be
bouwing, hetgeen te meer klemt, nu het ge
bruik van het bedoelde perceel voor de prak
tijk van de Directrice der Naamlooze Ven
nootschap als vrouwenarts wegens den daar
langs loopenden verbindingsweg niet besten
digd kan blijven; dat, wat het bestreden 
raadsbesluit betreft, het noodzakelijk moet 
warden geacht, in verband met de totstand
koming van den nieuwen verbindingsweg 
maatregelen te treffen, teneinde te voorko
men, dat door bebouwing langs den verbin
dingsweg de noodzakelijke toetreding van 
licht en lucht tot de wederzijds van de door
braak gelegen perceelen op ontoelaatbare 
wijze wordt belemmerd; dat ter bereiking 
van dit oogmerk het gebruik van het insti
tuut van de rooilijnen als doeltreffend moet 
warden aangemerkt en de wet zich tegen 
zoodanig gebruik geenszins verzet; dat v,.,or 
het overige niet aannemelijk is, dat de recla
mante als gevolg van de vastgestelde ro1Ji
lijnen inderdaad schade zou ondervinden, 
vermits de eventueele bebouwing van den 
tuin van haar perceel uitsluitend mogelijk 
zou zijn geworden door den aanleg van den 
verbindingsweg door de gemeente Amste1-
dam; dat de door de reclamante ingediende 
bezwaren derhalve niet kunnen leiden tot het 
onthouden van de goedkeuring aan het be
streden raadsbesluit; 

dat van deze beslissing de N.V. Valentinus 
Maatschappij tot Exploitatie van Roerende 
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-en Onraerende Goederen in beraep is geko
men, aanvoerende, dat de verbindingsweg 
van de Vondelstraat door het Vondelpark 
o .m. ontstaat door een doorbraak van de per
ceelen aan de zuidzijde van de Vondelstraat 
gelegen; dat dientengevolge het aan haar, 
appellante, in eigendom toebehoorende per
ceel Vondelstraat No. 47 komt te liggen op 
den hoek, gevormd door de Vondelstraat en 
den nieuwen verbindingsweg, terwijl het on
bebouwde gedeelte van haar perceel zich 
langs den verbindingsweg uitstrekt; dater in 
zooverre dus inderdaad termen zijn om voor 
de aan den nieuwen verbindingsweg liggende 
·strook grand, waartoe het achterste gedeelte 
van haar perceel behoort, een voorgevel- en 
achtergevelrooilijn vast te stellen; dat even
wel de gementeraad van Amsterdam die 
voorgevel- en achtergevelrooilijnen op een 
onderlingen afstand van 22 cm van elkander 
heeft vastgesteld; dat daarmede echter de ge
meenteraad niet alleen bepaald heeft, welk 
gedeelte van den grand bij de bebouwing niet 
mag warden overschreden, maar ook den 
grand, die tusschen de rooilijnen komt te 
liggen en dus voor bebouwing bestemd 
wordt, dermate heeft toegeknepen, dat er 
geen plaats voor een gebouw overblijft; dat 
zulks in strijd is met letter en geest van de 
Woningwet, in het bijzonder van art. 2 dier 
wet; dat toch art. 2 van de Woningwet be
paalt, dat de gemeenteraad voorschriften 
vaststelt t en aanzien van woningen en an
dere gebouwen ter bepaling van de voor
gevelraoilijn en de achtergevelraoilijn; dat 
dus de voorgevel- en achtergevelraoilijnen 
de ruimte moeten bepalen, alwaar woningen 
en andere gebouwen mogen warden gebouwd 
(respectievelijk geheel vernieuwd, veran
derd of uitgebreid), terwijl de voorgevels 
die::' woningen en andere gebouwen de voor
gevelraoilijn niet mogen overschrijden en de 
achtergevels binnen de achtergevelraoilijn 
moeten blijven; dat het toch niet te misken
nen valt, dat aan art. 2 der Woningwet ge
weld wordt aangedaan (in dien zin, dat het 
toegepast wordt op een situatie, waarap het 
absoluut niet toepasselijk is), wanneer de 
binnen de raoilijnen gelegen voor woningen 
en andere gebouwen bestemde ruimte tot op 
22 cm wordt samen gedrongen, zoodat er 
slechts een eensteensvoetmuur gemetseld zou 
kunnen warden; dat, wanneer de gemeente
raad zou willen toestaan ter plaatse een 
muurtje te zetten, het juist niet noodig zou 
zijn dat muurtje binnen een voorgevel- en 
achtergevelraoilijn te prajecteeren, aange
zien een muurtje ter afscheiding van een 
tuin buiten de raoilijn gebouwd mag warden 
(vgl . Antwoord der Regeering in de Tweede 
Kamer bij de wijziging der Woningwet in 
1931) ; dat art. 2 der Woningwet blijkens den 
uitdrukkelijken tekst en blijkens de verdere 
uitwerking der aldaar vermelde bepalingen 
uitsluitend betrekking heeft op woningen en 
andere gebouwen, waarbij men. van een 
voorgevel en een achtergevel kan spreken; 
dat een eensteensvoetmuur daar niet onder 
valt ; dat een zoodanige enkele muur (zelfs 
voor steunbeeren, pilasters of een afdakking 

la ten de 22 cm geen ruimte !) een muur is en 
niets meer, geen gebouw, laat staan een wa
ning, terwijl van voor- en achtergevel van 
den muur al evenmin sprake kan zijn; dat 
het wel opmerkelijk (en voor haar niet wei
nig teleurstellend) is, dat de gemeenteraad 
van Amsterdam en Ged. Staten van Noord
holland achtereenvolgens volstaan met te 
verklaren, dat de wet zich niet verzet tegen 
het gebruik, dat in casu van de bevoegdheid 
raoilijnen vast te stellen, gemaakt is, zonder 
er verder een woord aan te verliezen, dat er 
in casu van geen waning of ander gebouw, 
van geen voorgevel of achtergevel sprake is 
of kan zijn (terwijl toch art. 2 der Waning
wet uitsluitend daaromtrent voorschriften 
geeft), maar slechts van het metselen van 
een platten muur en niets dan een platten 
muur; dat voorts opvalt, dat Ged. Staten in 
hun besluit voorap stellen, dat het noodza
kelijk moet warden geacht, dat in verband 
met de totstandkoming van den nieuwen ver
bindingsweg maatregelen warden getroffen, 
teneinde te voorkomen, dat door bebouwing 
langs den verbindingsweg de toetreding van 
licht en lucht wordt belemmerd; dat Ged. 
Staten ter bereiking van dit oogmerk het 
gebruik van het instituut van de rooilijnen 
als doeltreffend aanmerkten; dat dus ken
nelijk aldus geredeneerd is: het doel is goed, 
het aangewende middel leidt tot dat doe!, 
dus het middel is ook goed; dat deze sim
pele redeneering niet opgaat; dat uit het 
door Gedeputeerde Staten vooropgestelde 
reeds blijkt, dat men feitelijk de bebouwing 
ter plaatse wil beletten; dat - in het mid
den gelaten of het algemeen belang zich in
derdaad tegen iedere bebouwing ter plaatse 
verzet - wanneer de Overheid een bouw
verbod wil, zij ook daartoe haar toevlucht 
nemen moet (met de consequenties en waar
borgen voor de eigenaren door de wet daar
aan verbonden - art. 35 der Woningwet - ) , 
maar niet het ,,gemakkelijkere" middel van 
vaststellen van raoilijnen te baat moet ne
men, de tusschen ,,voorgevel"rooilijn en 
,,achtergevel"raoilijn toegestane bebouwing 
met een ,,gebouw van 22 cm" tot een cari
catuur makende; dat dan ook bij Koninklijk 
besluit van 12 November 1923 S. 516 beslist 
is, dat het den gemeenteraad niet geoorloofd 
is door vaststelling van een raoilijn de door 
den wetgever nadrukkelijk gewilde waarbor
gen voor de belangen der eigenaren ter zijde 
te stellen; dat dus op opportuniteits- of uti
liteitsgranden de toepassing van art. 2 der 
Woningwet, kennelijk buiten zijne grenzen, 
niet te verdedigen is; dat uit al het boven
staande geenszins mag volgen, dat zij, ap
pellante, het voornemen zou hebben het on
bebouwde gedeelte van haar perceel vol te 
bouwen en de toetreding van licht en lucht 
te belemmeren; dat haar bezwaar vooral 
hiertegen gericht is, dat haar perceel ,,bevro
ren''. wordt, doordat men bij verbouwing of 
nieuwbouw aan precies denzelfden omtrek 
gebonden zou zijn; dat dit in het bijzonder 
klemt, omdat het perceel, als een waning in 
een rij huizen gebonwd, thans tengevolge van 
de doorbraak, hoekhuis is geworden; dat het 
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perceel dus thans den verbindingsweg af
sluit met een blinden muur; dat <lit onaesthe
tisch en ondoelmatig is; dat het perceel, tot 
dusverre gelegen in een uiterst rustige buurt 
en sfeer en in gebruik bij haar Directrice, Dr. 
Elise Sanders, die haar praktijk als vrouwen
arts daarin uitoefent, thans aan een drukken 
verkeershoek komt te liggen; dat het als spe
cialistenwoning dientengevolge niet geschikt 
meer is; dat <lit niet een uitsluitend hare 
Directrice persoonlijk betreffende omstan
digheid is, maar dat door zijn rustige sfeer 
het perceel de objectieve bestemming had 
voor een particuliere-specialistenpraktijk, 
voor de ambtswoning van een notaris en 
soortgelijke beroepen; dat deze gunstige be
stemming het perceel thans verloren heeft; 
dat door verbouwing of herbouwing het thans 
een passender bestemming als hoekpand op 
een druk verkeerspunt zou moeten verkrij
gen; dat het perceel thans als het ware met 
twee fronten (een aan de VonC:elstraat en 
een aan den verbindingsweg) herbouwd zou 
moeten worden; dat voor de hand ligt, dat 
het te bebouwen grondoppervlak, in gebruik 
genomen voor het bouwen van een woning 
in een rij , daarbij eveneens gewijzigd zou 
moeten worden, bijvoorb-=:eld door a lleen een 
terras, warande of serre aan de zuidzijde 
langs den verbindingsweg aan te bouwen; 
dat licht en lucht ook dan nog ruimschoots 
voldoende zouden kunnen toetreden en een 
veel fraaier geheel zou worden verkregen; 
dat <lit alles echter door de rooilijnverorde
ning onmogelijk zou gemaakt worden; dat 
zij door het rooilijnbesluit dus wel degelijk 
schade lijdt en niet zich alleen maar een 
verwacht voordeel ziet ontgaan; dat het per
ceel immers door de veranderde ligging aan 
de tegenwoordige bestemming niet meer vol
doet, terwijl gegadigden met verbouwings
plannen, om aan het perceel de noodig ge
worden gewijzigde bestemming te geven, 
worden afgeschrikt door het rooilijnbesluit; 

0 . dat, blijkens de overgelegde stukken, 
met het bovenvermelde raadsbesluit wordt 
beoogd, de mogelijkheid t e voorkomen, in 
de aan den nieuwen verbindingsweg grenzen
de tuinen van aan de Roemer-Visscherstraat 
en de Vondelstraat gelegen hoekperceelen 
hoog opgaande gebouwen te stichten, waar
door de toetreding van licht en lucht voor de 
verder aan deze straten gelegen perceelen zou 
worden belemmerd; 

dat <lit op zichzelf lofwaardige doe! even
wel ingevolge de Woningwet, na hare wijzi
ging en aanvulling bij de wet van 9 Juli 1931 
(Staatsblad no. 266), niet is te bereiken door 
de vaststelling, zooals hier is geschied, van 
bijzondere v66r- en achtergevelrooilijnen, op 
een onderlingen afstand van niet meer dan 
22 cm, zoodat daartusschen ten hoogste 
plaats is voor het optrekken van een een
steensmuur; 

dat toch art. 2, 2de lid der Woningwet aan 
den gemeenteraad slechts toestaat, ter uit
voering of aanvulling of in afwijking van in 
het daaraan voorafgaande lid onder a en b 
bedoelde voorschriften, bijzondere voor
schriften vast te stellen ter bepaling van een 
voorgevelrooilijn of achtergevelrooilijn voor 

woningen en andere gebouwen aan een of 
meer bestaande of toekomstige wegen of 
deelen van wegen, waarvan de ligging in het 
raadsbesluit bepaaldelijk is aangeduid; 

dat enkele, op zichzelf staande muren niet 
kunnen worden beschouwd als gebouwen, 
waarvan in deze wetsbepaling sprake is en 
dit te minder nu in de Memorie van Ant
woord betreffende de voormelde wijzigings
wet op een vraag, of onder ,,bouwen" ook 
het bouwen van een muurtje of afsluiting 
van een tuin is te verstaan, uitdrukkelijk is 
verklaard, dat het bouwen van een muurtje 
niet valt onder het begrip, dat in het artikel 
is uitgedrukt; 

dat hier, voorzooveel noodig, art. 43 der 
Woningwet had behooren te worden toege
past; 

dat mitsdien, afgezien hiervan, dat door 
de vaststelling van de genoemde rooilijnen 
het doe!, dat de gemeente zich gesteld heeft, 
namelijk het beletten van de stichting van 
hoogopgaande gebouwen, verre voorbij ge
streefd wordt, en daargelaten of de appel
lante door het vastgestelde rooilijnbesluit on
redelijk wordt benadeeld en of niet aan hare 
wenschen zou kunnen worden tegemoetge
komen door het vaststellen van voorschrif
ten, welke haar mogelijk maken langs den 
verbindingsweg althans een terras, warande 
of serre aan te bouwen, het raadsbesluit niet 
voor goedkeuring vatbaar is en het bestrcden 
besluit van Ged. Staten derhalve niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
H eeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vemietiging in zooverre van het be
sluit van Ged. Staten van Noordbolland van 
5 Fehr. 1941, 1e afdeeling, No. 155, aan de 
bij besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 4 Sept . 1940, No. 403 vastge
stelde verordeningen tot vastst elling van bij
zondere v66r- en acbtergevelrooilijnen, als
nog goedkeuring te ontbouden. 

(A. B .) 

8 Juli 1941. ARREST van den H oogen 
Raad. (Armenwet art. 69). 

Art. 69 i. v. m. art. 67 Armenwet 
brengt, overeenkomstig bet karakter der 
onderwerpelijke procedure, mede, dat de 
Recbtb. er van uitgaand, dat eene aan
spraak tot verhaal , zij het ook tot een 
lager dan bet berekende bedrag, bestond, 
zelfstandig had vast te stellen, voor 
welk gedeelte der bedoelde bedragen het 
verhalend lichaam dan wel verhaal had. 
Het feit, dat het verhalend lichaam in 
gebreke is gebleven ,,een juisteren maat
staf aan te geven" hief de verplichting 
niet op. (I. c. werd verhaal gezocht op 
een erfenis, toegekomen aan een min
derjarige, die tot een ondersteunend ge
zin behoorde, Red.). 
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Geeft eerbiedig te kennen: 
H et Bestuur der Burgerlijke Instelling 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht 
gevestigd aldaar, adv. Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw; 

dat requestrante beroep in cassatie instelt 
tegen de beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht van 12 Maart 1941, waarbij is 
bekrachtigd, met verbetering van gronden, 
de beroepen beschikking van den Kanton
rechter te Utrecht, waarbij werd gegrond ge
acht het door G. R ., wonende te Utrecht, in 
zijn hoedanigheid van vader-voogd over Ma
ria R. gedaan verzet tegen een door den 
Kantonrechter ingevolge art. 69 der Armen
wet gegeven bevelschrift, en verstaan, dat 
die geintimeerde is ontheven van de bij dat 
bevelschrift op verzoek van requestrante be
volen tenuitvoerlegging tot een bedrag van 
f 2918.70 op het aan Maria R . toekomend 
aandeel in de nalatenschap van wijlen Th. K .; 

dat tegen de bestreden beschikking als 
middel van cassatie wordt aangevoerd: 

S . of v. t. van de artt. 63, 64, 67, tweede 
lid, en 69 der Armenwet, 48 Rv., 

door op het verweer van den toen-getnti
meerde, dat verhaal wordt gezocht tot een 
hooger bedrag dan in werkelijkheid tot on
dersteuning van de minderjarige heeft ge
strekt, te overwegen, 

dat appellant heeft toegegeven dat de op 
den staat van kosten voorkomende gespecifi
ceerde bedragen zijn berekend naar een be
paalde verhouding tot de telkens aan geinti
meerde als gezinshoofd in totaal verstrekte 
geldsbedragen, en we! in dier voege, dat aan
vankelijk, tijdens het !even van geintimeer
des echtgenoote, telkens 1/3 der in totaal 
verleende ondersteuning en daama, na het 
overlijden dier echtgenoote, telkens % dier 
totaal bedragen als aan de minderjarige ten 
goede gekomen steun is beschouwd; 

en dat de Rechtbank van oordeel is, dat 
met deze willekeurige verdeeling van kosten 
waarbij het onderhoud der minderjarige naar 
denzelfden maatstaf als dat harer ouders is 
becijferd, in ieder geval te hooge bedragen 
als aan de minderjarige ten goede gekomen 
ondersteuning zijn berekend, op grand waar
van, nu appellant bovendien in gebreke is 
gebleven eenigen juisteren maatstaf aan te 
geven, naar welken de inderdaad aan de min
derjarige ten goede gekomen ondersteuning 
zou zijn te becijferen, aan appellant het ge
zochte verhaal niet kan warden toegestaan, 

en op die gronden te beschikken zooals 
hierboven is vermeld, 

ten onrechte omdat ook de rechter in hoo
ger beroep tot plicht heeft om, indien, zoo
als in dit geval, is aangenomen, dat onder
steuning is verleend ten behoeve van de 
(door geintimeerde vertegenwoordigde) min
derjarige, en deze als ondersteunde in den 
zin der wet valt te beschouwen, maar geoor
deeld wordt, dat te hooge bedragen als aan 
de minderjarige ten goede gekomen onder
steuning zijn berekend, te onderzoeken en te 
beslissen, hoeveel dan we! van de op den staat 
van kosten gespecificeerde aan het gezins
hoofd in totaal verstrekte geldsbedragen ge-

acht moet warden tot ondersteuning van de 
minderjarige te hebben gestrekt en naar 
welken maatstaf dan we! de aan de minder
jarige ten goede gekomen ondersteuning moet 
warden becijferd, 

en die rechter dus niet op de in de be
schikking aangegeven gronden den geinti
meerde q.q. had mogen ontheffen van de 
geheele op verzoek van het verhalend 
lichaam bevolen tenuitvoerlegging; 

Redenen waarom requestrante eerbiedig 
verzoekt, dat het den Hoogen Raad behage 
de beschikking waarvan beroep te vemieti
gen met zoodanige verdere uitspraak als de 
Hoage Raa d zal meenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
G. R. zoo voor zich als in zijne hoedanig

. heid van vader-voogd over zijn minderjarige 
dochter Maria R. , wonende te Utrecht, ver
der te noem en gerequestreerde, adv. Mr. A. 
Graftdijk; 

dat gerequestreerde heeft kennis genomen 
van een op 6 Mei 1941 gedateerd request, 
hetwelk het Bestuur der Burgerlijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Utrecht, bij den Hoogen Raad heeft inge
diend ; 

dat dit request strekt tot vemietiging van 
een door de Arr.-Rechtbank te Utrecht ge
geven beschikking van 12 Maart 1941; 

dat naar de meening van gerequestreerde 
het door requestrante in haar request voor
gestelde middel in geen zijner onderdeelen 
tot cassatie van de bestreden beschikking 
kan leiden; 

dat het middel feitelijken grondslag mist, 
voor zoover daarbij wordt beweerd, dat de 
Rechtbank zou hebben nagelaten te onder
zoeken, hoeveel dan we! van de op den staat 
van kosten gespecificeerde aan het gezins
hoofd in totaal verstrekte geldsbedragen ge
acht moeten warden tot ondersteuning van 
de minderjarige te hebben gestrekt en naar 
welke maatstaf dan we! de aan de minder
jarige ten goede gekomen ondersteuning 
moet warden becijferd, zijnde deze vraag we! 
degelijk door de Rechtbank onder de oogen 
gezien, hetgeen blijkt uit den inhoud van de 
door de Rechtbank in de aangevallen be
schikking aan dit onderzoek gewijde rechts
overwegingen; 

dat het middel, voor zoover daarbij wordt 
geklaagd, dat de Rechtbank deze vraag niet 
heeft beslist, evenmin doe! kan treffen; 

dat ook dit onderdeel van het middel fei
teli.iken grondslag mist en bovendien opkomt 
tegen een feitelijke beslissing der R echt
bank, na requestrante eerst bij tusschenbe
schikking dd. ,5 Januari x94x bevolen te 
hebben uiterlijk op 6 Februari 1941 te harer 
griffie over te leggen een nauwkeurig gespe
cificeerde staat van kosten, waaruit de om
vang van de aan de minderjarige 1\-1. R. 
ten goede gekomen ondersteuning blijkt, 
bij haar beschikking dd. 12 Maart 1941 heeft 
beslist, dat met de willekeurige verdeeling 
van kosten, waarbij het onderhoud der min
derjarige naar denzelfden maatstaf als datha-
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rer ouders is becijfe~d, in ieder geval te hooge 
bedragen als aan de minderjarige t en goede 
gekomen ondersteuning zijn berekend, op 
grond waarvan, nu appellante (requestrante) 
bovendien in gebreke is gebleven eenigen juis
teren maatstaf aan te geven, naar welke de 
inderdaad aan de minderjarige ten goede 
gekomen ondersteuning zou zijn te becijferen, 
aan appellante (requestrante) het gezochte 
verhaal niet kan worden toegestaan; 

dat de Rechtbank derhalve aannemende, 
dat in ieder geval te hooge bedragen als aan 
de minderjarige ten goede gekomen onder
steuning zijn berekend, aan appellante . (re
questrante) het gezochte verhaal niet heeft 
toegestaan op de feitelij ke overweging, d at 
appellante (requestrante) bovendien in ge
breke was gebleven, ondanks de hiervoren 
vermelde tusschenbeschikking dd. 15 Januari 
1941, der Rechtbank de noodige gegevens te 
verschaffen; 

Redenen waarom gerequestreerde den 
Hoogen Raad eerbiedig verzoekt het inge
stelde cassatieberoep te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat de Rechtbank, eenmaal aangenomen 

hebbende, dat de minderjarige M . R. 
als ondersteunde in den zin der wet valt 
te beschouwen - welke beslissing in cassatie 
niet is aangetast -, had uit te maken, welk 
gedeelte van de aan het gezinshoofd, haar 
vader G. R., verstrekte gespecificeerde be
dragen, op den staat van kosten voorkomen
de, geacht moet worden tot ondersteuning 
van die minderjarige te hebben gestrekt; 

dat de Rechtbank heeft beslist, dat het 
Bestuur der betrokken Instelling geen ver
haal voor eenig dee! van bedoelde bedragen 
heeft op grond, dat het Bestuur, eenen wil
lekeurigen maatstaf van verdeeling bezigend, 
ter zake te hooge bedragen heeft berekend 
en in gebreke is gebleken eenen juisteren 
maatstaf aan te geven; 

dat echter art. 69 in verband met art. 67 
der Armenwet overeenkomstig het karakter 
der onderwerpelij ke proce-.'.ure medebrengt, 
dat de Rechtbank, er van uitgaand, dat eene 
aanspraak tot verhaal, zij het ook tot een 
lager dan het berekende bedrag, bestond, 
zelfstandig had vast te stellen, voor welk ge
deelte der bedoelde bedragen het Bestuur 
dan we! verhaal had, en het feit, dat het Be
stuur in gebrelte is gebleven ,,een juisteren 
maatstaf aan te geven", hare evenbedoelde 
verplichting niet ophief; 

0. dat mitsdien het middel is gegrond; 
Vemietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te Utrecht om met inachtneming van 's Hoo
gen Raads beschikking verder te worden be
recht en afgedaan. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 
Post alia: 
0. wat het middel betreft, dat inderdaad 

ook den rechter in hooger beroep, die het in 
art. 69 Armenwet bedoelde verzet tegen het 
bevelschrift van den Kantonrechter heeft te 
berechten, ten plicht mag worden gesteld, 

dat hij , oordeelende, dat in den overgelegden 
staat van kosten te hooge bedragen als aan 
de ondersteunde minderjarige ten goede ge
komen zijn berekend, onderzoekt en beslist, 
hoeveel dan we! van de op <lien staat gespe
cificeerde, aan het gezinshoofd in totaal ver
strekte, geldsbedragen geacht moet worden 
tot ondersteuning van de minderjarige te 
hebben gestrekt en naar welken maatstaf dan 
wel de aan de minderjarige ten goede geko
men ondersteuning moet worden becijferd; 

0 . dat de Rechtbank in de bestreden be
schikking zich van voormelden plicht ont
slagen schijnt te achten op den enkelen grond, 
dat requestrant in gebreke is gebleven, eeni
gen juisteren maatstaf aan te geven, naar 
welken de inderdaad aan de minderjarige ten 
goede gekomen ondersteuning zoude zijn te 
becijferen, <loch t en onrechte; 

0. dat weliswaar het middel, inzooverre 
daarbij der Rechtbank wordt verweten een 
onderzoek, als bedoeld, te hebben nagelaten, 
feitelijken grondslag mist, daar uit de aan
gehaalde rechtsoverwegingen het tegendeel 
blijkt, <loch de klacht, dat de Rechtbank eene. 
beslissing, als bedoeld heeft achterwege ge
laten, gegrond is te achten; 

0. dat immers de rechter, die zelfstandig 
in dezen de juiste becijfering en eventueel 
den juisten maatstaf, waamaar die becijfe
ring behoort te geschieden, heeft vast te 
stellen, zich daartoe we! kan bedienen van 
de voorlichting, hetzij van den requestrant, 
wiens recht tot verhaal, gelijk ten dezen, is 
komen vast te staan, hetzij zoo noodig van 
nader aan te wijzen deskundigen, <loch het 
ontbreken van de gewenschte voorlichting 
<lien rechter van de verplichting tot vaststel
ling en/of beslissing van een en ander niet 
kan ontheffen; 

Concludeert tot vemietiging van de be
streden beschikking en tot verwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Utrecht ter 
verdere behandeling en beslissing met in
achtneming van het door den Hoogen Raad 
in dezen te wijzen arrest. 

(N. J.) 

zo Juli z94r. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Hooger 0n
derwijswet art. 107, Algemeen Rijks
ambtenarenreglement art. 58). 

Schorsing van een tijdelijk hoofdas
sistent bij de afdeeling Heelkunde van 
een Academisch Ziekenhuis. Tot deze 
schorsing gaf art. 107 der Hooger 0n
derwijswet de bevoegdheid, nu de hoofd
assistent "ich aan plichtsverzuim had 
schuldig gemaakt door geen gevolg te 
geven aan een opdracht, hem namens 
het College van Curatoren door den 
hoogleeraar, chef der afdeeling Heel
kunde, verstrekt. Beroep op misverstand 
omtrent het karakter der opdracht ver
worpen. Beroep op onbevoegdheid tot 
het verstrekken dier opdracht eveneens 
afgewezen, op grond van het bepaalde 
bij art. 58, lid 1, van het Alg. R ijks
ambtenarenreglement. 
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Uitspraak in zake: 
Dr Y. J. van der Meulen, wonende te Lei

den, eischer in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman Mr. E. J. van 
Nieukerken, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
het College van Curatoren der Rijks-Univer
siteit te Leiden, gedaagde in hooger beroep 
vertegenwoordigd door zijn voorzitter, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mr G. J. Scholten, advo
caat te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen persorien; alsmede de 
van wege gedaagde medegebrachte, onder 
eede gehoorde, getuigen, Dr. H. H. Maas, 
directeur van het Academisch Ziekenhuis te 
Leiden, en Prof. Dr. W. F. Suermondt, hoog
leeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden, 
beiden wonende aldaar; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Curatoren der Rijks-Universiteit te 

Leiden dd. 12 Juli 1940 een schrijven hebben 
gericht tot Dr. Y . J. van der Meulen, tijdelijk 
hoofdassistent bij de afdeeling Heelkunde 
aan het Academisch Ziekenhuis aldaar en als 
zoodanig belast met de leiding van de Tand
heelkundige Afdeeling, hetwelk luidt als 
vo!gt: 

,,De hoogleeraar in de Heelkunde deelt ons 
mede, dat hij U namens ons College opdracht 
heeft gegeven de tandheelkundige behande
ling der hier ter stede in garnizoen !iggende 
Duitsche militairen op U te nemen. U heeft, 
na een dag bedenktijd te hebben gevraagd, 
volgens door ons van den hoogleeraar ont
vangen bericht, geweigerd aan deze opdracht 
te voldoen. Bij brief van 6 Juli jl. van U aan 
Prof. Dr. W. F. Suermondt bevestigde U dit 
onder meer door de volgende zinsnede: ,,Ik 
stuurde alle Duitschers weg met de mededee
ling, dat er voor dat werk nog geen regeling 
was getroffen". 

,,U hadt deze U als ambtenaar verstrekte 
opdracht in ieder geval moeten beginnen uit 
te voeren, welke bedenkingen - waarvoor 
overigens geen enkele grondslag bestaat -
.U ook meende daartegen bij de boven U ge
stelde autoriteiten te moeten inbrengen. 

Wij achten dit p!ichtsverzuim in hooge 
mate ernstig. Bij vroegere met U gerezen 
moeilijkheden en thans wederom is bij U een 
gebrek aan begrip voor de juiste ambtelijke 
verhoudingen gebleken, dat vooral bij de 
huidige omstandigheden ernstige moeilijk
heid voor den goeden gang van zaken in het 
Academisch Ziekenhuis oplevert. 

Wij hebben mitsdien besloten U ingevolge 
art. 107 der hoogeronderwijswet met ingang 
van 15 dezer voorloopig te schorsen en deelen 
U mede, dat wij het voornemen hebben den 
Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van 
het Departement van 0nderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen voor te stellen U bij wijze 
van straf te ontslaan. lngevolge art. 82 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
stellen wij U in de gelegenheid U binnen 4 
maal 24 uur schriftelijk bij ons College ter 
zake te verantwoorden."; 

0. dat Dr. Y. J. van der Meulen tegen het 

hem bij voormeld schrijven medegedeelde 
schorsingsbesluit beroep heeft ingesteld bij 
het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, 
hetwelk bij uitspraak van 20 Maart 1941 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- dat beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in hooger beroep is gekomen, bij 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden vorderende vernietiging van de uit
spraak en nietigverklaring van het bestreden 
besluit ; 

0. dat Mr. G. J. Scholten, als gemachtigde 
van den Voorzitter van het College van Cu
ratoren der Rijks-Universiteit te Leiden, bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot be-
vestiging van de uitspraak, waarvan beroep ; 

In rechte: 
0 . dat, ingevolge het bepaalde bij art. 58, 

lid 1, der Ambtenarenwet 1929, ten deze 
moet worden beslist, of het bestreden besluit 
kan worden aangevochten op dezen grond, 
dat het feitelijk of rechtens met de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften 
zou strijden, of dat gedaagde bij het nemen 
van dat besluit van zijn bevoegdheid kenne
lijk een antler gebruik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat , op grond van den inhoud der ge
dingstukken en van het onderzoek ter 
openbare terechtzitting, voor den Raad vast
staat, dat eischer, tijdelijk hoofdassistent bij 
de afdeeling Heelkunde van het Academisch 
Ziekenhuis te Leiden en als zoodanig belast 
met de leiding der Tandheelkundige Afdee
ling, op 4 Juli 1940 opdracht heeft gekregen 
van gedaagde om de conserveerende tand
heelkundige behandeling der te Leiden in 
garnizoen liggende Duitsche militairen op 
zich te nemen; dat deze opdracht hem heeft 
bereikt doordat Prof. Dr. W. F. Suermondt, 
het hoofd der afdeeling Heelkunde, hem den 
desbetreffenden brief van Curatoren op 4 
Juli 1940 heeft voorgelezen; dat eischer na 
die voorlezing een dag bedenktijd heeft ge
vraagd aan genoemden hoogleeraar en dien 
dd. 5 Juli 1940 heeft geschreven, dat hij be
zwaar maakte tegen het feit, dat van hem 
ver!angd werd, dat hij die conserveerende 
tandheelkundige hulp zou verleenen ; dat 
hij dd. 6 Juli 1940 aan genoemden hoogleeraar 
schreef, tlat hij 5 Juli 1940 alle Duitschers 
wegstuurde met de mededeeling ,,dat er 
voor dat werk nog geen regeling was ge
troffen", waarmede hij kennelijk bedoelde, 
dat hij geen tandheelkundige hulp had willen 
verleenen, welke uitging boven extractie of 
consult; 

0. dat deze Raad den bovenbedoelden 
brief van eischer dd. 5 Juli 1940, in verband 
met <liens mededeeling aan de bedoelde 
Duitsche militairen op denzelfden datum, 
beschouwt als een weigering om aan de hem 
door curatoren gegeven opdracht te voldoen, 
welke weigering als plichtsverzuim moet 
word en beschouwd; 

0. dat art. 107 der Hooger-0nderwijswet 
luidt , voor zoover ten deze van belang: 

,,Maken hoogleeraren, lectoren of beambten 
bij de universiteit zich aan plichtsverzuim of 
wangedrag schuldig, dan nemen curatoren 
de vereischte maatregelen van spoedeischen-
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den aard, waaronder schorsing hoogstens 
voor zes weken . . . . . '' ; 

O. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit niet kan worden aangevochten op dezen 
grand , dat het feitelijk of rechtens zoude 
strijden met vermeld art. 107 , zijnde den 
Raad niet gebleken van het bestaan van 
eenig ander toepasselijk algemeen verbindend 
v oorschrift , waarmede het zoude strijden; 

0. dat eischer deze gevolgtrekking wraakt, 
door te beweren 1°. dat het hem op 4 Juli 
1940 niet duidelijk was, dat Prof. Suermondt 
hem een opdracht van Curatoren voorlas en 
2 0. dat Curatoren niet bevoegd waren hem de 
bedoelde opdracht te geven, wijl deze in 
strijd zoude zijn met de op 4 Juli 1933 door 
hen vastgestelde ,.Regeling betreffende de 
positie van de tandheelkunde"; 

0 . dat de in de vorige rechtsoverweging 
onder 1°. gestelde bewering den Raad ten 
eenenmale onaannemelijk voorkomt; zulks 
in de eerste plaats wijl Prof. Dr. W. F . Suer
mondt ter terechtzitting van den Raad uit
drukkelijk heeft verklaard, dat hij op verzoek 
van eischer den bedoelden brief, toen eischer 
hem zulks na den aanvang der voorlezing 
verzocht, verder langzaam heeft voorgele
zen, met name de laatste zinnen, waarop het 
voornamelijk aankwam; ten tweede, omdat 
niet we! valt in te zien , waarom eischer op 
4 Juli 1940 een dag bedenktijd verzocht, 
indien hem niet duidelijk was, waarover hij 
wilde denken; en ten derde, omdat blijkens 
den bedoelden, hem op 4 Juli 1940 voorgele
zen, brief eischer reeds v66r 3 Juli 1940 de 
aangelegenheid , waarom het ging, met den 
Secretaris van het College van Curatoren had 
besproken; 

0. dat de vraag, of ten deze , zoo gevolg 
werd gegeven aan de bewuste opdracht, op 
ongeoorloofde wijze zou warden afgeweken 
van de bovengenoemde regeling van 4 Juli 
1933, door den Raad ontkennend wordt be
antwoord, aangezien de Duitsche autoritei
ten hadden te kennen gegeven, een spoedige 
regeling van de hier bedoelde tandheelkun
dige voorziening te wenschen en het belang 
van het Academisch Ziekenhuis te Leiden 
eischte, dat aan dien wensch gevolg werd 
gegeven, terwijl geen enkel hooger belang 
zich daartegen verzette; wordende voorts 
nag gewezen op het bepaalde in art . 58, lid 1, 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, hetwelk luidt: ,.De ambtenaar is ver
plicht, zoo noodig, andere ambtelijke werk
zaamheden te verrichten dan die, welke hij 
gewoonlijk verricht." alsmede op art. 28 van 
het R eglement op den werkkring en de ver
plichtingen van de ambtenaren bij de Rijks
universiteiten, krachtens hetwelk Curatoren 
bevoegd zijn om omtrent den werkkring en de 
verplichtingen van sommige ambtenaren of 
groepen van ambtenaren, onder bepaalde 
voorwaarden bijzondere bepalingen vast te 
stellen; 

0. bovendien, dat het niet aannemelijk is, 
dat eischer de door hem opgeworpen, in de 
vorige rechtsoverweging beantwoorde, vraag 
zijnerzijds als een ernstige vraag heeft be
schouwd, aangezien uit de gedingstukken 
blijkt , dat hij bereid was, tot de verleening 
van de conserveerende tandheelkundige be
handeling over te gaan, indien hem voor de 

daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
f 1000 per jaar werd betaald; 

0 . voorts, dat door eischer niet is beweerd 
en den Raad niet is gebleken, dat gedaagde 
van de hem bij art. 107 der Hooger-Onderwijs
wet gegeven bevoegdheid kennelijk een antler 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet warden bevestigd ; 

U itspraak doende in naam van het recht ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep . 

(A. B.) 

rn Juli z941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement artt. 82 en 
83). 

Aan een hoofdassistent bij de heel
kundige kliniek eener Rijksuniversiteit 
is de straf van schorsing opgelegd. 

Dit besluit moet warden nietig ver
klaard, aangezien het besluit niet m et 
redenen was omkleed (gelijk artikel 82 
van het Alg. Rijksambtenarenreglement 
voorschrijft); bij de kennisgeving van 
het besluit aan den ambtenaar was hem 
oak geen :nededeeling gedaan omtrent 
termijn en instantie voor beroep. 

De omkleeding van het strafbesluit 
met een strafreden behoort te geschie
den door of in opdracht van den straf
oplegger. Daaraan is niet voldaan, nu 
de straf is opgelegd door den Secr.-Gen. 
van het toenmalige Departement van 
0., K. en W., en de strafreden op eigen 
initiatief door het College van Curato
ren bij begeleidend schrijven is vermeld. 

Uitspraak in zake: 
Dr. X. J. van der Meulen, wonende t e 

Leiden, eischer in hooger beroep, in persoon 
ter open bare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman, Mr. K. J. van 
Nieukerken, advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden Mr. G. J. Schol
ten, advocaat te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede de 
van wege gedaagde medegebrachte, an tler 
eede gehoorde, getuigen, Dr. H. H. Maas, 
directeur van het Academisch Ziekenhuis te 
Leiden, en Prof. Dr. W. F. Suermondt, hoog
leeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden 
beiden wonende aldaar ; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Secretaris-Generaal van het, 

toenmalige Departement van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen bij besluit van 
26 Augustus 1940, 

gelet op art. 97 der Hooger-Onderwijswet 
en op de artt. 80-84 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en gezien het 
bericht van Curatoren der Rijks-Universiteit 
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te Leiden van l Augustus 1940, n°. 65 K. A., 
heeft goedgevonden : Dr. Y. J. van der 

Meulen, hoofdassistent bij de tandheelkunde 
aan de Rijks-Universiteit te Leiden, voor bet 
tijdvak van 26 Augustus 1940 tot en met 30 
September 1940, in deze betrekking te 
schorsen, met bepaling, dat met ingang van 
1 September 1940 zijn bezoldiging geheel zal 
worden ingehouden; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 20 Maart 1941 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - bet door Dr. Y. J. van der Meulen 
tegen voormeld besluit ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden vorde
rende vernietiging van de uitspraak en toe
wijzing van zijn bij inleidend klaagschrift 
ingestelde vordering; 

0. dat Mr. G. J. Scholten, als gemachtigde 
van gedaagde, b ij contra-memorie heeft ge
concludeerd tot bevestiging van deuitspraak, 
waarvan beroep; 

In rechte: 
0. dat ten deze moet worden onderzocht, 

of bet bestreden besluit kan worden aange
vochten op een der gronden, genoemd in 
art. 53, lid 1 en 2, der Ambtenarenwet 1929, 
en we! allereerst op dezen grond, dat het 
feitelijk of rechtens zoude strijden met eenig 
toepasselijk a!gemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat art. 82, lid 3, van bet Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, hetwelk in casu 
van toepassing is, luidt: 

Van de strafoplegging, die schriftelijk 
m;;et geschieden en met redenen omkleed 
moet zijn, wordt aanteekening gehouden.", 

terwij I in art. 83 is bepaald: 
Van bet opleggen van een straf ontvangt 

de"gestrafte onverwijld kennis door toezen
ding van een afschrift van het besluit tot 
strafoplegging. Daarbij wordt tevens mede
gedeeld, binnen welken termijn en bij wien 
beroep openstaat."; 

0. dat het ten deze bestreden besluit tot 
strafoplegging met geen enkele reden is 
omkleed; 

0. dat Curatoren der Rijks-Universiteit te 
Leiden, toen zij d.d. 26 Augustus 1940 a~n 
eischer in opdracht van den Secretans
Generaal van het toenmalige Departement 
van 0nderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
afschrift van bet bestreden besluit toezonden, 
in bun begeleidende missive hem berichtten: 

De oplegging van de straf van schorsing 
is geschied wegens uw weigering te voldoen 
aan de opdracht van den hoogleeraar, hoofd 
der afdeeling Heelkunde van het Academisch 
Ziekenhuis, om de tandheelkundige behande
ling der bier ter stede in garnizoen liggende 
Duitsche militairen op U te nemen. " ; 

0. dat deze strafreden evenwel door Cura
toren der R ijks-Universiteit te Leiden uit 
eigen initiatief en niet in opdracht van den 
strafoplegger ter aanvulling van het strafbe
sluit aan eischer is medegedeeld, zooals dui
delijk blijkt uit den brief d.d . 28 Augustus 
1940 door hen aan den Secretaris-Generaal 
van bet toenmalige Departement van 0nder
wijs, Kunsten en Wetenschappen gericht, 

L. 1941 

welks brief luidt: 
,,Van de bovenvermelde beschikking van 

Uw Hoogedelgestrenge werd door ons College 
op 25 dezer aan den belanghebbende bet 
voor hem bestemde afschrift tegen ontvang
bewijs uitgereikt . 

Daar ons de tekst van de beschikking niet 
volledig voorkwam in verband met bet be
paalde bij art. 83 van bet Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, deden wij de expeditie 
vergezeld gaan van een begeleidend schrijven, 
waarvan Uw Hoogedelgestrenge afschrift 
hiernevens gelieve aan te treffen. Mocht deze 
wijze van afdoening met het oog op eventueel 
beroep bij bet Ambtenarengerecht niet vol
doende worden geacht, dan zou wellicht een 
nieuwe beschikking aan den beer Van der 
Meulen kunnen worden uitgereikt."; 

0 . dat deze aan eigen initiatief van Cura
toren ontsproten vermelding van de reden, 
welke, naar bun oordeel, tot de strafoplegging 
had geleid, evenwel niet kan gelden als de in 
lid 3 van bovenvermeld art. 83 geeischte om
kleeding van de strafoplegging met redenen, 
welke omkleeding immers door den strafop
legger behoort te geschieden; wordende in 
dit verband voorts nog opgemerkt, dat 
Curatoren in bun brief aan eischer d.d. 26 
Augustus 1940 ten onrechte diens ,,weige
ring te voldoen aan de opdracht van den 
hoogleeraar, hoofd der afdeeling Heelkunde 
van bet Academisch Ziekenhuis" als reden 
voor de strafoplegging vermelden, vermits, 
op grond van den inhoud der gedingstukken, 
voor den Raad vaststaat, dat bet in casu 
betrof een weigering, door eischer, te voldoen 
aan een opdracht van Curatoren, welke aan 
hem was overgebracht, krachtens opdracht 
van Curatoren, door bedoelden Hoogleeraar; 

0 . dat de eisch van lid 3 van voormeld 
art. 83 , dat het besluit tot strafoplegging met 
redenen omkleed moet zijn, een voorschrift 
van openbare orde is; 

0. dat hieruit volgt, dat , nu dit voorschrift 
is geschonden, het bestreden besluit met 
vernietiging van de uitspraak, waarvan 
beroep, moet worden nietig verklaard; 

Uitspraak doende in naam van bet recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het bestreden besluit van den 

Secretaris-Generaal van bet toenmalige De
partement van 0nderwijs, Kunsten en We
tenschappen d.d. 26 Augustus 1940 nietig. 

(A. B.) 

n/z8 Juli z94z. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken en van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming. (Lager Onder
wijswet artt. 5 en 70). 

Een bepaling in een provinciale ver
ordening inzake _het toekennen van bij
dragen ten behoeve van leerlinge n van 
scholen voor buitengewoon lager onder
wijs houdend dat de bijdrage alleen 
wordt gegeven, wanneer de plaats van 
vestiging van de school, welke het kind 
bezocht, de instemming van Ged. Sta
ten heeft verworven, is in strijd met art. 
5 tweede lid derde volzin, daar de toe
passing der bepaling er toe zal kunnen 
leiden, dat de openbare en de bijzondere 

·16 
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scholen niet op gelijken voet zullen wor
.den behandeld, doordat Ged. Staten 
weigeren hun instemming met de plaats 
van vestiging der school te betuigen. 
Bovendien wordt door de bepaling ten 
aanzien van bijzondere scholen voor 
b.l.o. een uitbreiding aan art. 70 gege
ven, welke niet geoorloofd is te achten. 

De Secret arissen- Generaal van de Depar
tementen van Binnenlandsche Zaken en van 
0pvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming ; 

Gezien het besluit van de Staten van 
Friesland van 23 Jan. 1940, No. 8, tot het 
wijzigen van de verordening in zake het toe
kennen van bijdragen ten behoeve van leer
lingen van scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs er onder meer toe strekkende, dat 
de provinciale bijdrage alleen wordt gegeven, 
wanneer de plaats van vestiging van de 
school, welke het kind bezoekt, de instem
ming van Ged. Staten heeft verworven; 

0. dat art. 5, tweede lid, derde volzin der 
Lager 0nderwijswet 1920 eischt, dat, indien 
de provincie uitgaven doet ten behoeve van 
het buitengewoon lager onderwijs, zij de 
openbare en de bijzondere scholen van de
zelfde soort binnen die provincie op gelijken 
voet behandelt; 

dat de toepassing van art. 2 van deze ver
ordening er toe zal kunnen leiden, dat de 
openbare en de bijzondere scholen niet op 
gelijken voet zullen worden behandeld, door
dat Ged. Staten weigeren hun instemming 
met de plaats van vestiging der school te 
betuigen; 

0. voorts dat ingevolge art. 70 j O • art. 23, 
eerste lid, der Lager-0nderwijswet 1920 voor 
openbare scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs de besluiten van den gemeenteraad 
betreffende de plaats, waar een nieuw school
gebouw of schoollokaal zal worden gesticht, 
en die betreffende de vermeerdering van het 
aantal scholen aan de goedkeuring van Ged. 
S taten zijn onderworpen; 

dat, ingevolge art. 2 van bovengemelde 
verordening, de plaats van vestiging der scho
len voor buitengewoon lager onderwijs de in
stemming van Ged. Staten moet verwerven; 

dat hierdoor ten aanzien van bijzondere 
scholen voor buitengewoon lager onderwijs 
een uitbreiding aan art. 70 der Lager-0n
derwijswet 1920 wordt gegeven, welke niet 
geoorloofd is te achten en dat mitsdien art. 
2 van genoemde Verordening geacht moet 
••:,:,rden met de Lager-0nderwijswet 1920 in 
strijd te zijn; 

G elet op de provinciale wet en op Ver
ordening 22/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied; 

· Besluiten: op grond van art. 1 der Ver
ordening No. 193/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende bijzondere maatregelen op admi
nistratief-rechtelijk gebied, aan het besluit 
van de Staten van Friesland van 23 Jan. 
1940, No. 8, goedkeuring t e onthouden. 

(A. B.) 

z6 Juli z94z. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de D epartementen 
van Binnenlandsche Zaken en van Fi
nancien. (Gemeentewet art . 228a; Pro
vinciale Wet art. 166.) 

Een rentevergoeding van 4½ % voor 
een geldleening met een looptijd van 40 
jaren moet, gelet op den geldenden ren
testandaard, te hoog worden geacht. Het 
besluit van Ged. Staten tot goedkeuring 
van het desbetreffend raadsbesluit moet 
derhalve geacht worden te zijn in strijd 
met het algemeen belang. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien; 

0. dat de raad der gemeente Stellendam 
in zijn openbare vergadering van 16 Juni 
1941 heeft besloten met de N. V. ,,Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten" te ·s-Gravenha
ge een geldleening aan te gaata, groat f 6350, 
tegen parikoers en een rente van 4½ pet. per 
jaar; 

dat ten aanzien van de aflossing van deze 
geldleening is bepaald, dat zij zal geschieden 
in 40 jaarlijksche termijnen van f 158.75, aan 
te vangen in 1941, met voorbehoud van ver
vroegde aflossing van het restant der lee
ning, onder voorwaarde, dat bij extra aflos
sing over de eerste vijf jaren over het extra 
af te lossen bedrag een vergoeding is ver
schuldigd van 1 pet. ; 

dat -Ged. Staten van Zuidholland in hun 
vergadering van 1 Juli 1941, bij besluit G.S. 
no. 183/1, derde afdeeling, goedkeuring heb
ben verleend aan bovengenoemd raadsbe
sluit; 

dat een rentevergoeding van 4½ pet. voor 
een geldleening met een looptijd van 40 ja
ren, gelet op den geldenden rentestandaard, 
te hoog moet worden geacht; 

dat onder deze omstandigheden het besluit 
van Ged. Staten der provincie Zuidholland, 
houdende goedkeuring van het besluit van 
den raad der gemeente S tellendam, ged. 16 
Juni 1941, geacht moet worden te zijn in 
strijd met het algemeen belang ; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Besluiten: 
op grond van art. 1 der Verordening No. 

193/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, bovengenoemd besluit van 
G ed. Stat~u van Zuidholland te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

(A. B.) 

z9 Juli z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
B innenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 34.) 

lngevolge de beschikking van den S .
G. Binn. Z . tot samenvoeging van twee 
gemeenten geschiedt de aanwijzing der 
leden van den raad der nieuwe gemeen
te .,aan de hand van de uitslagen der 
laatstelijk gehouden gemeenteraadsver-
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kiezingen". Een redelijke uitlegging van 
dit voorschrift brengt mede dat, nu het 
aantal te vervullen plaatsen een antler 
is dan bij de oorspronkelijke verkiezin
gen, op den grondslag van de destijds 
op ieder der candidaten uitgebrachte 
stemmen eene nieuwe verdeeling der 
plaatsen over de lijsten en eene nieuwe 
aanwijzing der leden overeenkomstig de 
bepalingen der gemeentewet ender kies
wet plaats vindt, zulks met <lien verstan
de, dat slechts oersonen, die reeds als 
raadslid zitting hadden, voor aanwijzing 
in aanmerking komen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. de 
Pijper te Abcoude tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 20 Mei 1941, 
3de Afdeeling, No. 1672/1306, waarbij hij 
niet toegelaten werd als lid van den raad der 
nieuwe gemeente Abcoude; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 9 Juli 1941, No. 173); 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
besluit van 20 Mei 1941, 3e Afdeeling No. 
1672/1306, gelezen het besluit van 3 Mei 
1941, No. 2.17.11h5, van den voorzitter van 
het hoofdstembureau der gemeente Abcoude, 
hun toegezonden bij <liens brief van 3 Mei 
1941, No. 15, en gelet op het vierde lid van 
art. 2 van de Beschikking van 23 April 1941 
No. 15054 BB. (Bureau Staats- en Admini
stratief Recht), van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, betreffende samenvoeging van de 
gemeenten Abcoude-Proostdij en Abcoude
Baambrugge, en op art. 35 der gemeentewet, 
hebben besloten: 

I. toe te laten als lid van den raad der 
gemeente Abcoude: 
1. H. Brons, 6. IJ. C. de Jong, 
2. W. Buts, 7. J. Kaatee, 
3. D r. J. H. v. Gortel, 8. Ir.E.Middelberg, 
4. D. de Groot J.Hzn., 9. J. A. v. Schaik; 
5. J. de Groot C.Pzn., 10. N. Schoenmaker; 

II. niet toe te laten als lid van <lien raad: 
B. de P ijper; 

dat hun besluit steunt op de overwegingen, 
dat bij voormeld besluit van den voorzitter 
van het hoofdstembureau zijn aangewezen 
tot leden van den raad der gemeente Ab
coude: 
1. Joh. Kaatee, 7. D. de Groot J.Hzn., 
2. I J. C. de Jong, 8. Dr. J. H. v. Gortel, 
3. W. Buts, 9. Nie. Schoenmaker, 
4. H. Brons, 10. Ir. E. Middelberg, 
5. B . de Pijper, n. J. A. van Schaik, 
6. J. de Groot C.Pzn.; 

dat ingevolge het tweede lid van art. 2 van 
de vorenaangehaalde Beschikking de voren
bedoelde aanwijzing is geschied met inacht
nem ing van de bepalingen van de Gemeente
wet en de Kieswet en aan de hand van de 
uitslagen van de laatstelijk in de voormalige 
gemeenten Abcoude-Baambrugge en Ab
coude-Proostdij gehouden gemeenteraads
verkiezingen, met <lien verstande, dat art. 

100d der Kieswet ten aanzien van de uit de 
gemeente Abcoude-Proostdij aan te wijzen 
leden van den nieuwen raad buiten toepas
sing blijft; dat nu op grond van het eerste 
lid van art. 2 van de vorenaangehaalde Be
schikking 6 leden van den zittenden raad der 
gemeente Abcoude-Proostdij dee! zullen uit
maken van den raad der gemeente Abcoude, 
het totaal aantal uitgebrachte geldige stem
men voor de in 1939 gehouden verkiezing 
van leden van den raad der gemeente Ab
coude-Proostdij, ter verkrijging van den kies
deeler, niet door 7 maar door 6 moet worden 
gedeeld en dat de aldus verkregen kiesdeeler 
moet worden gedeeld op het aantal op een 
lijst uitgebrachte geldige stemmen, dat dien
tengevolge en in verband met de bepaling 
van art. I0oc, tweeden zin, der Kieswet niet 
B. de Pijper, maar J. van Oosterom Jr. had 
moeten zijn aangewezen als lid van den raad 
der gemeente Abcoude, hebbende de lijst, 
waarop B. de Pijper voorkomt, niet 75 % 
van den kiesdeeler (806 : 6 = 1341/3), maar 
minder en we! slechts 87 stemmen verkre
gen; 

dat tegen dit besluit B . de Pijper bezwaar 
heeft ingediend, aanvoerende, dat art. 97 der 
Kieswet bepaalt, dat de uitslag der verkie
zing vastgesteld wordt bij een besluit, waar
van de vorm wordt vastgesteld bij algemee
nen maatregel van bestuur; dat het, oor
spronkelijk bij besluit van 12 Dec. 1917 
(Staatsblad No. S.692) ter uitvoering van 
het bovengenoemde artikel, vastgestelde mo
del (XII) mede bevat de vaststelling van 
den kiesdeeler; dat het derhalve duidelijk is, 
dat de vaststelling van den kiesdeeler een 
element vormt van den uitslag der verkie
zing; dat Ged. Staten van Utrecht derhalve 
bij hun voormeld besluit geen rekening heb
ben gehouden met den uitslag der laatstelijk 
in de gemeente Abcoude-Proostdij gehouden 
gemeenteraadsverkiezing; dat de onjuistheid 
der overwegingen en van het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht ook moge blijken 
uit het volgende: dat bij het eerste lid van 
art. 2 der voormelde beschikking bepaald is 
dat 6 leden van den zittenden raad der ge
meente Abcoude-Proostdij zitting zullen ne
men in den raad der gemeente Abcoude; dat 
het zeer wel mogelijk is, dat, bij een kleine 
wijziging in de verdeeling van een gelijk aan~ 
tal stemmen over een gelijk aantal zetels en 
bij het volgen van de door Ged. ~taten der 
provincie Utrecht voorgeschreven g-:drags
lijn, een persoon tot lid van den raad der ge
meente Abcoude benoemd wordt, welke voor
dien geen zitting had in den raad der ge
meente Abcoude-Proostdij; dat derhalve 
naast de hiervoor aangegeven bezwaren van 
juridischen, ook bezwaren van practischen 
aard, zich verzetten tegen het door Ged. 
Staten van Utrecht genomen besluit; dat hij 
verzoekt, hem alsnog als lid van den raad 
toe te la ten; 

0. dat de appellant ten onrechte meent 
dat bij de aanwijzing van de leden van den 
raad der gemeente Abcoude tot grondslag 
moet dienen de kiesdeeler, welke bij de vast
stelling van de ui tslagen der laatstelijk ge-
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houden gemeenteraadsverkiezingen was be
rekend; 

dat weliswaar art. 2, tweede lid, der on
derhavige Beschikking o.a. voorschrijft, dat 
de aanwijzing geschiedt aan de hand van de 
uitslagen der bedoelde verkiezingen, doch 
dat een redelijke uitlegging van dit voor
schrift meebrengt, dat, nu het aantal te ver
vullen plaatsen een antler is dan bij de oor
spronkelijke verkiezingen, op den grondslag 
van de destijds op ieder der candidaten uit
gebrachte stemmen eene nieuwe verdeeling 
der plaatsen over de lijsten en eene nieuwe 
aanwijzing der leden overeenkomstig de be
palingen der gemeentewet en der kieswet 
plaats vindt, zulks met dien verstande, dat 
slechts personen, die reeds als raadslid zit
ting hadden, voor aanwijzing in aanmerking 
komen; 

dat de appellant evenmin heeft kunnen 
aantoonen, dat eene uitlegging van het voor
schrift, als door Ged. Staten toegepast, om 
practische redenen, als door hem in het be
roepschrift nader aangeduid, onaanvaardbaar 
ZOU zijn; 

dat namelijk de mogelijkheid dat een per
soon, die niet alreeds lid van den raad was, 
als raadslid zou moeten worden aangewezen, 
wordt uitgesloten door het bepaalde bij art. 
2, eerste lid van de meergenoemde beschik
king; 

dat derhalve Ged. Staten terecht den ap
pellant niet als lid van den raad der gemeen
te Abcoude hebben toegelaten; 

Gezien de dezerzijdsche beschikking van 
23 April 1941, No. 15054 B.B. (Bureau 
Staats- en Administratief Recht) en de ge
meentewet; 

Heeh op grond van paragraaf r der Ver
ordening No. 23/1 940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

I9 Juli I94I. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departcment van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten geoor
deeld dat, mede in aanmerking genomen 
den ongunstigen financieelen toestand 
der gemeente, de omstandigheid, dat in
gevolge het reglement van de gem. in
stelling voor maatschappelijk hulpbe
toon de waarneming van het secreta
riaat-penningmeesterschap dier instel
ling tot de taak van een commies ter 
gemeentesecretarie is komen te behoo
ren, dien functionaris geen aanspraak 
geeft op eene toelage ter aanvulling van 
zijn salaris. Aan eene desbetreffende be
grootingswijziging hebben zij derhalve 
terecht goedkeuring onthouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Leidschendam tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
25 Februari/3 Maart 1941, G.S. no. 192/1, bij 
welk besluit goedkeuring is onthouden aan 
de begrooting dier gemeente voor 1940 als
mede aan het raadsbesluit d.d. 22 Dec. 1939 
tot wijziging van die begrooting; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 18 Juni 1941, No. 144); 

0 . dat het genoemd besluit van Ged. Sta
t en steunt op de overwegingen, dat op de 
vermelde begrooting en bij het evengenoem
de raadsbesluit is geraamd respectievelijk 
f 43,000 en f 1000 wegens subsidie aan de 
gemeentelijke instelling voor maatschappe
lijk hulpbetoon, welke bedragen, blijkens de 
overgelegde begrooting voor 1940 van de 
gemeentelijke instelling voor maatschappe
lijk hulpbetoon, ender meer strekken tot dek
king van de daarin geraamde uitgaaf ad f 200 
wegens toelage aan een commies re klasse 
ter secretarie voor het waamemen van het 
secretariaat van die instelling; dat de ge
meente Leidschendam voor het sluitend ma
ken van den gewonen dienst van de begroo
tingen voor 1940 en vorige jaren bijzonderen 
steun noodig heeft; dat in verband daarmede 
alle niet strikt noodzakelijke uitgaven die
nen te worden vermeden; dat het toekennen 
van de vorenbedoelde toelage ad f 200 aan 
een commies 1e klasse ter secretarie, wiens 
totale bezoldiging, afgezien van die toelage 
over het jaar 1940 f 2725 bedraagt, niet als 
strikt noodzakelijk kan worden aangemerkt 
en derhalve in de gegeven omstandigheden 
ontoelaatbaar meet worden geoordeeld; dat 
zij B. en W. van Leidschendam bij herhaling 
hebben verzocht te bevorderen, dat de ge
noemde toelage wordt ingetrokken; dat de 
raad der gemeente Leidschendam, blijkens 
schrijven van B . en W. van 14 Febr. 1941, 
no. Sn, besloten heeft aan dat verzoek niet 
te voldoen; 

dat de g~meenteraad in beroep a~nvoert, 
dat de rammg ad f 200 op de begrootmg van 
de gemeentelijke instelling voor maatschap
pelijk hulpbetoon, waartegen bij Ged. Staten 
bezwaar bestaat, het gevolg is van een be
lan_grijke reorganisatie van de organen, die 
v6or 1 Jan. 1939 belast waren met de ver
Ieening van ondersteuning ingevolge de Ar
menwet; dat deze reorganisatie noodzakelijk 
was, omdat ender het beheer van de voor
malige burgerlijke armbesturen niet de ver
eischte aandacht werd geschonken aan het 
onderzoek van aanvragen om ondersteuning 
en aan het verhaal ingevolge de Armenwet, 
met als gevolg een voortdurende stijging van 
de door de gemeente te verleenen subsidie
bedragen; dat ook door Ged. Staten van 
Zuid-Holland herhaaldelijk is aangedrongen 
op het nemen van maatregelen om tot ver
laging van de aan deze instellingen te verlee
nen subsidies te komen; dat aan dit bezwaar 
en aan dit verlangen alleen kon worden tege
moetgekomen, indien de besturen der betrok-
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ken burgerlijke instellingen bij de uitoefening 
van hun taak werden terzijde gestaan door 
een of meer personen, die volledig bekend 
waren met de wettelijke bepalingen inzake 
armenzorg en door wie(n) het ondcrzoek der 
ondersteuningsaanvragen en de voorberei
ding van verhaalprocedures op doelmatige 
wijze kon worden verricht; dat het beoogde 
doel werd bereikt door met ingang van 1 
Jan. 1939 de bestaande armbesturen op te 
heffen en een gemeentelijke instelling voor 
maatschappelijk hulpbetoon in het !even te 
roepen; dat in het reglement dier instelling 
de functie van secretaris-penningmeester 
werd opgedragen aan een commies Ie klasse 
ter secretarie, chef eener afdeeling; dat deze 
functionaris werd belast met: a. de voorbe
reiding van al hetgeen waarover het bestuur 
der instelling heeft te beslissen; b. de uitvoe
ring der genomen besluiten en c. het geldelijk 
beheer van de financien; dat de doorgevoer
de reorganisatie inzake armenzorg zeer gun
stige resultaten heeft opgeleverd, blijkende 
uit de omstandigheid, dat in vergelijking met 
het jaar 1938 de gemeentelijke subsidies over 
de jaren 1939 en 1940 respectievelijk met 
f 5385.43 en f 13,222.91 konden worden ver
laagd; dat dit resultaat vrijwel uitsluitend te 
danken is aan een doeltreffender onderzoek 
van de ondersteuningsaanvragen, waarbij in 
tegenstelling met vroeger de vereischte aan
dacht werd geschonken aan onderhouds
plicht en het inkomen van de aanvragers en 
van de leden van hun gezin, welk onderzoek 
werd verricht door den secretaris-penning
meester der instelling; dat de vervulling van 
deze taak niettegenstaande den bijstand van 
een administratieve kracht zeer omvangrijk 
is, welke taak door den secretaris-penning
meester vrijwel geheel buiten de bureau
uren moet worden verricht, omdat deze func
tionaris in geen enkel opzicht van de hem 
voor 1 Jan. 1939 opgedragen taak als chef 
eener secretarie-afdeeling is ontheven; dat 
de secretaris-penningmeester bovendien een
maal per week een avondvergadering van het 
bestuur der instelling moet bijwonen; dat de 
indruk, dien het besluit van Ged. Staten ves
tigt, als zou het hier betreffen de waarne
ming van het secretariaat eener instelling 
zonder meer onjuist is; dat de werkzaamhe
den van den secretaris-penningmeester door 
het bestuur der instelling worden beloond 
met een toelage van f 200 per jaar, welke be
looning in vergelijking met den gepresteer
den arbeid en de dientengevolge verkregen 
besparing op de kosten van armenzorg zeer 
gering is; dat de toekenning van een toelage 
ook uit een oogpunt van billijkheid geheel 
gemotiveerd is; dat bet ongewenscht is, dat 
de thans in functie zijnde secretaris-penning
meester zijne werkzaamheden zou beeindi
gen, omdat de vervulling van diens taak door 
een antler niet zonder belooning zal kunnen 
geschieden en er grond bestaat voor de vrees, 
dat de behandeling van zaken niet op even 
deskundige wijze zal geschieden als thans 
het geval is; dat verandering van functiona
ris dan ook alleen financieel nadeel kan op
leveren voor de gemeente; dat de uitgaven 

van f 200 als toelage voor den secretaris
penningmeester der instelling in verband 
met het voorgaande als een strikt noodzake
lijke uitgave is te beschouwen; dat hij ver
zoekt, de gevraagde goedkeuring alsnog te 
verleenen; 

0. dat met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat, mede in aanmerking genomen 
den ongunstigen financieelen toestand der 
gemeente Leidschendam, de omstandigheid, 
dat ingevolge het reglement van de gemeen
telijke instelling voor maatschappelijk hulp
betoon de waameming van het secretariaat
penningmeesterschap dier instelling tot de 
taak van een commies 1e klasse tergemeente
secretarie is komen te behooren, <lien func
tionaris geen aanspraak geeft op eene toe
lage ter aanvulling van zijn salaris; 

dat dan ook Ged. Staten zich terecht op 
de in het bestreden besluit vermelde gron
den niet met den onderwerpelijken post heb
ben kunnen vereenigen; 

dat hetgeen het gemeentebestuur daarte
gen in beroep heeft aangevoerd aan de juist
heid der beslissing van Ged. Staten niet 
vermag af te doen; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23'1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

24 Juli 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Kinderbij
slagwet artt. 2 en 86.) 

Agent aangemerkt als in loondienst 
van twee samenwerkende verzekering
maatschappijen (moeder- en dochter
maatschappij). 

Ook volgens de oorspronkelijke for
muleering van art. 86 der wet stond be
roep open tegen een beslissing tot af
wijzing van een verzoek om een kinder
bijslagboekje. 

Het Bestuur der Middenstands-Bedrijfs
Vereeniging, gevestigd te Utrecht, eischer in 
hooger beroep, 

tegen: 
J. A. W. Halkes, wonende te Delft, gedaagde 
in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken e n gehoord J. A. W . 

Halkes voomoemd; 
Wat aangaat de leiten van het twistgeding: 
0. dat het bestuur van voormelde bedrijfs

vereeniging - gezien een verzoek van J. 
(A. W.) Halkes voomoemd om een kinder
bijslagboekje te ontvangen als bedoeld in art. 
1 van het besluit van den waamemenden 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken d.d. 2 Nov. 1940, nr. 4053, 
afd. Arbeid (Staatscourant nr. 224) - op 
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29 Jan. 1941 heeft beslist dat verzoek af te 
wijzen; daarbij overwegende: 

dat Raikes voornoemd als agent op provi
sie-basis werkzaam is voor de Verzekerings
bank ,,De Nieuwe Eerste Nederlandsche" 
N. V., gevestigd te 's-Gravenhage, en hij 
naast zijn provisie een bedrag van f 25 per 
maand ontvangt tot vergoeding van onkosten 
en voor bijzondere bemoeiingen; 

dat door gemelde N. V. geen opdrachten 
aan Raikes worden gegeven en geen rappor
ten van zijn werkzaamheden aan de N. V. 
worden overgelegd, dat Raikes vrij is in de 
verdeeling van zijn werktijd en ook voor 
andere maatschappijen als agent werkzaam 
is; 

dat tusschen gemelde N . V. en Raikes geen 
gezagsverhouding bestaat als van patroon tot 
a rbeider; 

dat op grond van bovenstaande overwegin
gen niet gesproken kan worden van een ar
beidsovereenkomst als bedoeld in art. 1637a 
B . W. en Raikes bijgevolg niet als in loon
dienst is te beschouwen van bovengenoemde 
N. V.; 

0. dat de Meervoudige Kamer van het 
Scheidsgerecht der genoemde bedrijfsver
eeniging, te Utrecht, bij uitspraak van 16 
April 1941 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - voormelde beslissing 
heeft vernietigd en heeft verstaan, dat J. A. 
W . Ralkes op grond van art. 8 der Kinder
bijslagwet verzekeringsplichtig is te achten 
en aan hem een kinderbijslagboekje als be
doeld in art. 1 van het besluit van den waar
nemenden Secretaris-Generaal van bet De
partement van Sociale Zaken dd. 2 Novem
ber 1940 moet worden uitgereikt; 

0. dat het bestuur der bedrijfsvereeniging 
tegen die uitspraak tijdig hooger beroep 
heeft ingesteld en bij bet beroepschrift op 
de daarbij aangevoerde gronden heeft ver
zocht, de uitspraak te vernietigen en te b e
palen, dat de bestreden beslissing juist is 
genomen; 

In rechte: 
0. dat art. 86 der Kinderbijslagwet, zooals 

dit artikel luidt sedert I April 1g41, toen in 
werking is getreden bet besluit van den 
waarnemenden Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 2 7 Fe
bruari 1941, nr. 769, afd. Arbeid (Staatscou
rant nr. 41), voorzoover ten deze van be
lang, bepaalt, dat van de beslissing van het 
bestuur eener erkende bedrijfsvereeniging, 
welke beslissing verband houdt met het recht 
op kinderbijslag, voor den arbeider beroep 
openstaat bij een scheidsgerecht, en dat 
voormeld artikel tevoren inhield, dat van 
de beslissing van bet bestuur eener erkende 
bedrijfsvereeniging omtrent het recht op 
kinderbijslag voor den arbeider, wiens aan
spraak op bijslag bij de beslissing betrokken 
is, beroep openstaat bij een scheidsgerecht; 
met welke laatstvermelde bepaling art. 5 
van bet Reglement voor de Kinderbijslag
verzekering der onderhavige bedrijfsvereeni
ging in overeenstemming is; 

0 . dat ten deze slechts rekening moet wor
d en gehouden met de oorspronkelijke formu-

leering van voormeld art. 86 en de Raad 
thans moet beoordeelen, of, gegeven die for
muleering, tegen de bestreden beslissing, 
waarbij is afgewezen een verzoek om een 
kinderbijslagboekje, beroep openstond; zijn
de dit door het Scheidsgerecht kennelijk wel 
aangenomen; 

0. dat ook de Raad, aannemende, dat het 
weigeren van een kinderbijslagboekje het 
ontkennen van een recht op kinderbijslag in
sluit, evenvermelde vraag bevestigend be
antwoordt; 

0. dat met name de omstandigheid, dat 
hij bovenvermeld, met ingang van 1 April 
1941 in werking getreden, wijzigingsbesluit 
aan art. 86 der Kinderbijslagwet - om niet 
toegelichte redenen - een andere redactie is 
gegeven, geen grond oplevert de oorspronke
lijke bewoordingen uit te leggen in z66 be
perkten zin, dat ten deze geen recht van be
roep zou hebben bestaan; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat voor 
den Raad vaststaat: 

dat J. A. W. Raikes voornoemd werkzaam 
pleegt te zijn als agent voor de N. V. Eerste 
Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op 
het Leven en tegen Invaliditeit en voor de 
N. V. Verzekeringsbank ,,De Nieuwe Eerste 
Nederlandsche", beiden gevestigd te 's-Gra
venhage; 

dat de laatstvermelde instelling een doch
termaatschappij is der eerstgenoemde, die in 
het bezit is van alle door gene uitgegeven 
aandeelen, behoudens enkele, welke zich be
vinden in handen van commissarissen en di
rectie, zijnde commissarissen, hoofd-direc
teur en directeur der eerstgenoemde Naam
looze Vennootschap in dezelfde hoedanigheid 
verbonden aan de laatstgenoemde; 

dat Raikes van de gezamenlijke vennoot
schappen behalve provisie een v aste toelage 
ontvangt van f 25 per maand benevens ver
goeding voor porti en telefoonkosten; 

dat hij van die v ennootschappen ook be
paalde opdrachten krijgt, bv. betreffende 
kleine schade-uitkeeringen, en uitsluitend 
voor haar werkzaam is, behoudens in geval 
hij bij hooge uitzondering een aanvraag ont
vangt voor een verzekering, welke hij bij 
geen van beiden kan plaatsen, in welk geval 
hij de aanvraag indient bij een andere maat
schappij; 

0. dat de Raad op grond van dit een en 
antler van oordeel is, dat J. A. W. Raikes zijn 
arbeid verricht in loondie nst der voornoemde 
samenwerkende vennootschappen; 

0. dat hij mitsdien ingevolge het bepaalde 
in art. 2 der Kinderbijslagwet arbeider is in 
den zin dezer wet en dat daarom de vraag 
naar de - door het Scheidsgerecht aangeno
men - toepasselijkheid van art. 8 dier wet 
ten deze niet meer aan de orde komt; 

0. dat J . A . W. Raikes - naar niet is be
twist - ook overigens voldeed aan de voor
waarden voor bet verkrijgen van kinderbij
slag en derhalve van een kinderbijslagboekje, 
zoodat de aangevallen uitspraak moet wor
den bevestigd met <lien verstande, dat in het 
dictum ervan in plaats van art. 8 moet wor
den gelezen art. 2 der Kinderbijslagwet; 
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Uitspraak doende in naam van het Recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep·, 

met dien verstande, dat in het dictum ervan 
in plaats van art. 8 wordt gelezen art. 2 der 
Kinderbijslagwet . 

(A. B .) 

24 Juli 194r. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Kinderbij
slagwet art. 2.) 

Directeur eener N. V., die (evenals 
zijn broeder en mede-directeur) de helft 
der uitgegeven aandeelen bezit, is geen 
arbeider in den zin dezer wet. 

G . V. Witteveen, wonende te Eindhoven, 
eischer in hooger beroep, 

tegen: 
het Bestuur der 1\1iddenstands-Bedrijfs-Ver
eeniging, gevestigd te Utrecht, gedaagde in 
hooger beroep. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de stukken enz.; 
Wat aangaat de leiten van het twistgeding: 
0. dat het bestuur van voormelde bedrijfs-

vereeniging - gezien een verzoek van G. V. 
Witteveen voomoemd om een kinderbijslag
boekje te ontvangen als bedoeld in art. 1 

van het besluit van den waarnemenden Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken dd. 2 Nov. 1940, nr. 4053, afd. 
A1·beid (Staatscourant nr. 224) - op 14 
Maart 1941 heeft beslist dat verzoek af te 
wijzen ; daarbij overwegende: 

dat de Heer Witteveen voornoemd mede
directeur is van de N .V. M. J. Witteveen's 
Modemagazijnen, gevestigd te Eindhoven; 

dat in casu twee broers de directeuren der 
vennootschap zijn; 

dat de volgestorte aandeelen voor gelijke 
deelen in handen van de directeuren zijn; 

dat ieder aandeel recht geeft op het uit
brengen van een stem; 

dat er volgens de statuten geen commissa
rissen van de N.V. zijn; 

dat zij toch zelf het hoogste gezag in ge
noemde vennootschap vormen, te weten de 
algemeene vergadering van aandeelhouders; 

dat op grond van bovenstaande overwe
gingen de beide directeuren der N.V. niet 
geacht kunnen worden in loondienstverhou
ding tot de N. V. te staan; 

0. dat de Meervoudige Kamer van het 
Scheidsgerecht der genoemde bedrijfsver
eeniging, te Utrecht, bij uitspraak van 16 
April 1941 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - voormelde beslissing heeft 
bevestigd en heeft verstaan, dat G. V. Witte
veen niet verzekeringsplichtig is te achten in 
den zin der Kinderbijslagwet en hem deswege 
geen kinderbijslagboekje als bedoeld in ge
meld besluit van 2 Nov. 1940 behoeft te wor
den uitgereikt; 

0 . dat namens G. V. Witteveen tegen die 
uitspraak tijdig hooger beroep is ingesteld 
en bij het beroepschrift op de daarbij en bij 
het klaagschrift aangevoerde gronden is ver
zocht te beslissen, dat de uitspraak niet in 

stand kan blijven en hem alsnog een kinder
bijslagboekje behoort te worden uitgereikt; 

In rechte: 
0 . dat vaststaat, dat G. V. Witteveen 

voornoemd tezamen met een broeder van 
hem directeur is van de N.V. M. J. Witte
veen's Mode-Magazijnen te Eindhoven, dat 
ieder hunner de helft der uitgegeven aandee
len dezer vennootschap bezit en dat volgens 
derzelver statuten de directeuren worden be
noemd en ontslagen door de algemeene ver
gadering van aandeelhouders, die ook bun 
salaris en de verdere voorwaarden hunner 
aanstelling bepaalt , terwijl voorts elk aandeel 
recht geeft op bet uitbrengen van een stem; 

0 . dat - zooals deze Raad met betrek
king tot de 0ngevallenwet 1921, de Ziekte
wet en de lnvaliditeitswet in overeenkomsti
ge gevallen reeds meermalen heeft beslist -
onder de gegeven omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat G. V. Witteveen werk
zaam is in loondienst der vennootschap; 

dat er immers geen orgaan der vennoot
schap is, hetwelk in feite gezag over hem kan 
uitoefenen, weshalve het voor een dienstbe
trekking, gegrond op een arbeidsovereen
komst als bedoeld in artikel 1637a van het 
Burgerlijk Wetboek, noodzakelijke element 
der ondergeschiktheid ten deze ontbreekt; 

0. dat G. V. Witteveen mitsdien geen ar
beider is in den zin van art. 2 der Kinderbij
slagwet; 

0. dat hij evenmin op grond van eenige an
dere bepaling dezer wet als arbeider kan wor
den beschouwd; 

0. dat aan het vorenstaande niet afdoet, 
of hij - zooals namens hem is betoogd -
wel voor de loonbelasting, de inkomstenbe
lasting en de dividend- en tantiemebelasting 
als werknemer wordt aangemerkt, zijnde de 
toepassing van de op die belastingen betrek
king hebbende bepalingen ten deze niet aan 
de orde; 

0. dat uit het eerder overwogene voort
vloeit, dat G . V. Witteveen geen recht heeft 
op kinderbijslag volgens de Kinderbijslagwet 
en derhalve evenmin op uitreiking van een 
kinderbijslagboekje, zoodat dit hem bij de 
bestreden beslissing terecht is geweigerd en 
die beslissing bij de aangevallen uitspraak • 
eveneens terecht is gehandhaafd; 

Uitspraak doende in naam van bet Recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B .) 

28 Juli 194r. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van bet D epartement van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene 
regelen Waterstaatsbestuur art. 22.) 

Appellant is door het dagelijksch be
stuur van bet waterschap tot tijdelijk 
secretaris-penningmeester benoemd ter 
vervanging van den overleden secr.
penn., tot aan den dag, waarop even
tueel door stemgerechtigde ingelanden 
definitief in de vaceerende betrekkingen 
zou zijn voorzien of tot dien waarop bet 
waterschap zou zijn opgeheven. lngevol
ge de desbetreffende bepaling van bet 
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reglement moet hij geacht worden als 
tijdelijk vervanger van den secr. -penn. 
na 2 jaar in vasten dienst te zijn be
noemd. Na opheffing van het water
schap had hij ingevolge het desbetref
fend Statenbesluit dus recht op wachts 
geld. Derhalve hebben Ged. Staten ten 
onrechte op het verzoek van appellant 
om vemietiging van het besluit van het 
dagelijksch bestuur van het nieuw opge
richt waterschap, waarbij zijn verzoek 
om toekenning van wachtgeld werd af 
gewezen, afwijzend beschikt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door E . L. 
Jansen, te Ravenstein, gewezen tijdelijk se
cretaris en penningmeester van het voorma
lig waterschap 's Lands van Ravenstein, te
gen het besluit van Ged. Staten van Noord
Brabant van II Sept. 1940, G. No. 62, le af
deeling, houdende afwijzing van zijn verzoek 
om vernietiging op grond van art. 22 der Wa
terstaatswet 1900 van het besluit van het da
gelijksch bestuur van het waterschap de Fol
ders van Ravenstein van 19 Dec. 1939 tot 
het niet toekennen aan hem ten laste van het 
genoemde waterschap van een wachtgeld in 
verband met de hiervoren genoemde door 
hem vervulde functie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 30 April 1941, No. 127); 

0. dat, nadat E. L. Jansen te Ravenstein 
zich tot het bestuur van het waterschap de 
Folders van Ravenstein had gewend met het 
verzoek hem het hem verschuldigde wacht
geld als gewezen secretaris-penningmeester 
van het opgeheven waterschap 's Lands van 
Ravenstein ten laste van het waterschap de 
Folders van Ravenstein, ingevolge de artt. 
70 en 70d van het Algemeen Waterschapsre
glement voor Noord-Brabant 1904, te doen 
toekomen, het dagelijksch bestuur van het 
waterschap de Folders van Ravenstein hem 
bij schrijven van 19 Dec. 1939 heeft bericht, 
dat hem, naar het oordeel van zijn bestuur, 
geen wachtgeld verschuldigd was, aangezien 
het in de veronderstelling was zich te kunnen 
beroepen op art. 70, 1e lid van het Algemeen 
Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 
1904 en het 3e lid van art. 70 van dit regle
ment niet op hem van toepassing was; 

dat E . L. Jansen zich daarop tot Ged. Sta
ten van Noord-Brabant heeft gewend met het 
verzoek het besluit tot niet-toekenning van 
wachtgeld met toepassing van art. 22 van de 
Waterstaatswet 1900 te vernietigen; 

dat Ged. Staten bij hun schrijven van II 
Sept. r940, G. No. 62, onder verwijzing naar 
hun brieven van ro April 1940, re afdeeling, 
G. No. r8 en r Mei r940, 1e afdeeling, G. No. 
220, den adressant hebben medegedeeld, dat 
aan <lit verzoek niet kon worden voldaan; 

dat van <lit besluit E. L. Jansen in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij een reeks 
van jaren de betrekking bekleedde van 
Heemraad of we! lid van het dagelijksch be
stuur van het waterschap 's Lands van Ra-
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venstein; dat hij wegens het overlijden van 
den heer J. F. K. M . Berben, dd. r9 Dec. 
1934, gewezen secretaris-penningmeester van 
het voormelde waterschap, door het dage
lijksch bestuur van dat waterschap in zijne 
vergadering van 2 Jan. 1935 benoemd werd 
tot tijdelijk secretaris-penningmeester van 
het waterschap 's Lands van Ravenstein op 
de aan dat ambt verbonden jaarwedde met 
ingang van den genoemden datum tot aan 
den dag, waarop eventueel door stemgerech
tigde ingelanden van het waterschap defini
tief in deze vaceerende betrekking wordt 
voorzien, of we! tot dien tijd, waarop het wa
terschap is opgeheven; dat hij naar aanlei
ding van het aannemen van deze betrekking 
ontslag heeft moeten nemen als Heemraad 
van het waterschap en bij Koninklijk besluit 
van r7 Juni r935 hem dit eervol is verleend ; 
dat in eene gehouden vergadering van stem
gerechtigde ingelanden van het waterschap 
's Lands van Ravenstein, d.d. 2 Sept. r935, 
eene verkiezing plaats had voor het opmaken 
van eene aanbevelingslijst ter vervulling van 
deze plaats, door aftreding opengevallen; dat 
mede in deze vergadering van stemgerech
tigde ingelanden de door het dagelijksch be
stuur van het waterschap in hunne vergade
ring van 20 Juli r935 opgemaakte voordracht 
van drie personen voor de benoeming van 
een secretaris-penningmeester van het wa
terschap werd aangeboden, waarop hij als 
No. r voorkwam, terwijl deze voordracht bij 
de oproeping der vergadering aan stemge
rechtigde ingelanden is medegedeeld ; dat 
stemgerechtigde ingelanden wegens de in uit
zicht zijnde reorganisat ie van verschillende 
waterschappen in de omgeving van Raven
stein, in deze vergadering niet tot het benoe
men van een secretaris-pennin gmeester in 
vasten dienst zijn overgegaan; dat door hem 
mitsdien de tijdelijke betrekkingen van se
cretaris en penningmeester van het water
schap 's Lands van Ravenstein, zonder on
derbreking, zijn bekleed van r Jan. 1935 af 
tot 1 Juli r937; dat hij nadien door Ged. 
Staten van Noord-Brabant bij brief van 23 
J uni 1937 benoemd is tot voorloopig secre
taris van het waterschap de Folders van Ra
venstein, met ingang van r Juli r937 tot 1 
Jan . 1938; dat hem door het voorloopig da
gelijksch bestuur van het waterschap de Fol
ders van Ravenstein van 30 Juni r937 af tot 
r Jan. 1938 een wachtgeld is toegekend als 
gewezen penningmeester van het waterschap 
's Lands van Ravenstein, overeenkomstig ar
tikel 70d , 2e lid van het Algemeen Water
schapsreglement voor Noord-Brabant 1904, 
zijnde de helft van het salaris aan het ambt 
verbonden , tot een bedrag van f 150; dat hij 
door het voorloopig bestuur van het water
schap de F olders van Ravenstein in zijne 
vergadering van 12 Nov. 1937, No. 1 op de 
voordracht werd geplaatst voor de benoeming 
van een secretaris-penningmeester van het 
gemelde waterschap, terwijl No. 3 van deze 
voordracht werd gekozen; dat hij zonder 
meer van zijne voormelde betrekking is ont
heven; dat hij het nieuw gekozen bestuur van 
het waterschap de F olders van Ravenstein 
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herhaaldelijk, doch tevergeefs, heeft verzocht 
het aan hem verder verschuldigde wachtgeld 
als gewezen secretaris-penningmeester van 
het waterschap 's Lands van Ravenstein te 
betalen; dat het hem onbegrijpelijk voor
komt, welke de redenen kunnen zijn, dat hij 
ter zake dezes zulke tegenwerking ondervindt 
en alzoo het slachtoffer van onrecht zou moe
ten worden, te meer nog, daar het aan Ged. 
Staten van Noord-Brabant ten volle bekend 
is , hoe van hem tijdens de waameming van 
het ambt als tijdelijk secretaris-penningmees
ter meer dan dubbele werkzaamheden wer
den gevergd voor het opsporen van gegevens 
uit het archief en het verstrekken van schrif
telijke en mondelinge inlichtingen aan hun 
college en hunne ambtenaren, betreffende de 
voorbereiding der reorganisatie der verschil
lende waterschappen in de omgeving van 
Ravenstein ; 

0. dat het Algemeen Waterschapsregle
ment voor Noord-Brabant 1904 in art. 70 
onderscheidt de door stemgerechtigde inge
landen voor vast benoemde secretaris en pen
ningmeester en de overige door het dage
lijksch bestuur hetzij voor vast benoemde, 
hetzij voor een bepaalden tijd aangestelde 
ambtenaren; 

dat de appellant niet door stemgerechtigde 
ingelanden ingevolge art. 70, 1e lid van het 
genoemde reglement voor vast tot secretaris 
en penningmeester was benoemd, doch, met 
toepassing van art. 63 van het reglement, 
door het dagelijksch bestuur tot tijdelijk se
cretaris-penningmeester is benoemd ter ver
vanging van den overleden secretaris-pen
ningmeester tot aan den dag, waarop even
tueel door stemgerechtigde ingelanden defi
nitief in de vaceerende betrekkingen zou zijn 
voorzien of we! tot dien, waarop het water
schap zou zijn opgeheven; 

dat hij derhalve behoorde tot de ambtena
ren, waarvan in het 2de en 3de lid van art. 
70 van het reglement sprake is; 

dat de appellant, blijkens de stukken, in 
deze functie 2½ jaar onafgebroken is werk
zaam geweest, te weten van 2 Jan. 1935 tot 
1 Juli 1937; 

dat hij, hoewel tijdelijk aangesteld, inge
volge den tweeden volzin van het 3de lid van 
art. 70 van het meergenoemde reglement, ge
acht moet worden als tijdelijke vervanger 
van den secretaris-penningmeester met in
gang van 2 Jan. 1 93 7 in vasten dienst te zijn 
benoemd; 

dat hij dus, na de opheffing van het wa
terschap 's Lands van Ravenstein, uit hoof
de van punt IX onder g van het besluit van 
de Staten van Noord-Brabant van 16 Juli 
x936, nu hij geen aanspraak op pensioen kan 
doen gelden en niet in gelijke functie in het 
waterschap de Folders van Ravenstein is be
noemd, recht had op een wachtgeld mede als 
gewezen tijdelijk-secretaris van het water
schap 's Lands van Ravenstein ten laste van 
de eerstgenoemde instelling in voege als 
daarbij nader omschreven, over een tijdvak, 
gelijk aan den tijd, welken hij geacht wordt 
in vasten dienst bij het waterschap 's Lands 
van Ravenstein te hebben doorgebracht; 

dat het niet toekennen aan den appellant 
van wachtgeld als gewezen tijdelijk secreta
ris van dit waterschap in strijd is met de 
evengenoemde provinciale verordening, zoo
dat Ged. Staten ten onrechte op het verzoek 
van den appellant om vemietiging van het 
hem bij schrijven van 19 Dec. 1939 kenbaar 
gemaakt besluit van het dagelijksch bestuur 
van het waterschap de Folders van Raven-• 
stein, afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van II 

Sept. 1940, G. No. 62, le afdeeling, het be
sluit van het dagelijksch bestuur van het 
waterschap de Folders van Ravenstein van 
19 Dec. 1939 tot niet-toekenning aan den 
appellant van wachtgeld als gewezen tijdelijk 
secretaris van het opgeheven waterschap 
's Lands van Ravenstein, wegens strijd met 
de provinciale verordening, vastgesteld bij 
besluit van de Staten van Noord-Brabant 
van 16 Juli 1936, te v ernietigen. 

(A. B.) 

30 Juli 1941 . UITSFRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 1e lid.) 

Het besluit tot intrekking van de toe
lage, welke een hoofdcommies ter ge
meente-secretarie geniet als waarne
mend secretaris, is terecht nietig ver
klaard, doch deze nietigverklaring be
hoort niet te rusten op den grond van 
detournement de pouvoir (invloed van 
een bedreiging van hoogerhand, dat gel
delijk nadeel aan de gemeente zal wor
den toegebracht), maar op strijd met 
een toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift ( de salarisverordening geeft 
nu eenmaal recht op die toelage). Van 
een verkeerd gebruik van een bevoegd
heid is geen sprake, als de bevoegdheid 
in het geheel niet bestaat. 

Uitspraak in zake: 
De Raad der gemeente Hillegom, klager, 

vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden Mr. J . H . Peek, 
Secretaris dier gemeente, wonende aldaar, 

tegen: 
]. C. Schouten, wonende te Hillegom, ver
weerder, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen , b ijgestaan door zijn raads
man Dr. J. B. Sens, wonende te Nijmegen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Hillegom -

kennisgenomen van het schrijven van den 
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Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 28 
Juli 1939, N°. 16807 Afd. B. B. en het schrij
ven van Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 
1/4 Augustus 1939, B. n°. 10499/II (3de afd.) 
G. S. No. 146, waarin bericht wordt, dat 
toekenning van extrasteun over 1939 aan 
deze gemeente niet in overweging zal worden 
genomen, indien de toelagen voor de waar
neming van de functies van secretaris en 
ontvanger niet worden ingetrokken; mede 
g elet op de daarop gevolgde correspond en tie 
- dd . 9 Augustus 1939 heeft besloten, voor
zoover ten deze van belang, met ingang van 
1 September 1939 in te trekken de toelage 
ad f 100 per jaar, welke is toegekend aan J.C. 
Schouten, Hoofdcommies ter secretarie, als 
waarnemend Secretaris ; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der gemeente Hillegom bij 
uitspraak van 2 April 1941 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het beroep 
van verweerder, toenmaals klager, tegen 
vorenbedoeld besluit van 9 Augustus 1939 
gegrond en d at besluit nietig heeft verklaard ; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig bij 
dezen R aad in beroep is gekomen en op de 
bij klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht het besluit (lees: de uitspraak) van 
het Scheidsgerecht te vernietigen; 

0. dat Dr. J. B . Sens voornoemd, als ge
machtigde van verweerder op de in de 
contra-memorie gestelde gronden heeft ver
zocht het beroep tegen vorenbedoelde uit
spraak - zoo noodig onder aanvulling der 
gronden, waarop die uitspraak steunt -
ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat het bestreden besluit bij het Scheids

gerecht enkel is aangevochten op, en het 
scheidsgerecht zijn onderzoek slechts heeft 
bepaald tot, dezen grond, dat de Raad der 
gemeente Hillegom van zijn bevoegdheid tot 
regeling der jaarwedden enz. van de plaatse
lijke ambtenaren een antler gebruik heeft 
gemaakt dan tot het doeleinde, waarvoor die 
bevoegdheid den Raad is gegeven; 

0. dat evenwel krachtens het bepaalde in 
art. 95 , lid 1, van het ,,Ambtenarenreglement' 
der gemeente Hillegom, luidende : 

,, De uitspraak van het scheidsgerecht be
treft de besluiten, handelingen of weigeringen 
(om te besluiten of te handelen) door de 
vordering van de tot instellen van beroep 
bevoegde partij aan zijn oordeel onderworpen. 
- in strekking overeenkomende met art . 45 
der Ambtenarenwet 1929 - juncto het voor
schrift, neergelegd in art. 86, lid 1, van dat 
reglement - analoog aan art. 58, lid 1, van 
evengenoe mde wet - v66r het onderzoek 
van den door verweerder, toenmaals klager, 
aangevoerden grond zeker beantwoording be
hoefde de vraag, of het bestreden besluit 
feitelijk of rechtens in strijd was met eenig 
algemeen verbindend voorschrift, welk ant
woord deze Raad thans allereerst zal moeten 
geven; 

0 . dat ter zake van beslissende beteekenis 
is het bepaalde in art. 5, lid 1, van de Salaris
verordening Ambtenaren (S. V. A.) der ge
meente Hillegom, hetwelk luidt : ,, De hoofd
commies, tevens plaatsvervangend secret a 
ris, geniet eene jaarlijksche toelage van f 100"; 

0. dat het verst rekken van deze toe lage 

derhalve gebiedend is voorgeschreven en we! 
aan den hoofdcommies, d ie naast zijn functie 
van ambtenaar ter secretarie belast is met 
het ambt van plaatsvervangend secretaris; 

0 . dat dit algemeen verbindend voorschrift 
niet is ingetrokken en dat het ook niet kan 
worden geacht te zijn ingetrokken door het 
aangevallen beslu it, hetwelk immers betrek
king heeft op een met name genoemden per
soon, voor wien dan ook beroep op het 
scheidsgerecht open stond; 

0 . dat uit een en antler volgt, dat, aange
zien vaststaat, dat verweerder ten tijde va n 
het aangevochten besluit was hoofdcommies 
ter secretarie en tevens plaatsvervangend 
secretaris, klager door d it b esluit in strijd 
heeft gehandeld met vorengenoemd art. 5, 
lid 1, en op dezen grond hetzelve moet worden 
nietig verklaard; 

0. dat dan ook - wat daarvan overigens 
moge zijn - achterwege kan b lijven een 
onderzoek nopens den namens verweerder 
bij contra-memorie en ter terecht zitting van 
dezen Raad mede aangevoerden grond , dat 
meergenoemd besluit vernietigbaar zou zij n , 
omdat het niet zou voldoen aan een der 
essentialia van een rechtsgeldig besluit, n.l. 
aan den eisch, dat aan de wilsverklaring, 
waardoor het besluit is tot stand gebracht, 
geen gebreken mogen kleven en d it in casu 
we! het geval zou zijn , nu het besluit kenne
lijk is genomen onder den invloed van bedrei
ging van hoogerhand, dat een onmiddellijk 
en belangrijk nadeel aan het vermogen van 
de gemeente zal worden toegebracht; 

0 . dat de conclusie in de zesde rechtsover
weging tevens tot de gevolgtrekking voert, 
dat klager in het geheel niet bevoegd was 
een besluit als het onderhavige te nemen, 
zoodat van een verkeerd gebruik van een 
bevoegdheid, welke immers niet bestond, ten 
deze geen sprake kon zijn; 

0 . dat mitsdien, zij het op anderen grond, 
de uitspraak, waarvan beroep, moet worden 
bevestigd ; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt, zij het op anderen grond, de 

uitspraak, waarvan beroep. 
(A. B.) 

z Augustus z94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 136, Lager 
Onderwijswet 1920 art. 19). 

Een regeling als bedoeld in het 4e lid 
van art. xg der L. O.wet legt aan het 
bestuur van de schoolgemeente de ver
plichting op, volgens de daarbij gestelde 
regelen kinderen uit de woongemeente 
tot een school in zijne gemeente toe te 
laten, waartegenover, indien zulks is 
overeengekomen, eene aanspraak staat 
op een bijdrage in de kosten van het on
derwijs, door de woongemeente te be
talen. 

Zoodanige regeling, verband houdend 
met het in het eerste lid van art. 19 ver
vatte voorschrift, vermag geen inbreuk 
te maken op vrije schoolkeuze van de 
ouders en de uit de artt. 13 en 66 voort-
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vloeiende bevoegdheid van cen gemeen
tebestuur kinderen uit andere gemeen
ten op zijne scholen toe te laten, zij het 
oak dat in dat geval op vergoeding van 
kosten aan de gemeenschappelijke rege
ling geen aanspraak kan warden ont
leend. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil, gerezen tusschen de ge
meenten Smilde en Ooststellingwerf inzake 
de uitvoering van de gemeenschappelijke re
geling omtrent de toelating van kinderen uit 
de gemeente Smilde op de openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs der gemeente 
Ooststellingwerf ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de . 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
4 Juni 1941, No. 143); 

0. dat de gemeenteraden van Smilde en 
van Ooststellingwerf zich bij raadsbesluiten 
onderscheidenlijk van 15 Maart 1940 en II 

Jan. 1940 hebben vereenigd tot het vaststel 
len van eene regeling omtrent de toelating 
van kinderen uit de gemeente Smilde op de 
openbare scholen voor gewoon lager onder
wijs der gemeente Ooststellingwerf; 

dat betreffende de uitvoering van deze ge
meenschappelijke regeling tusschen de be
sturen van de genoemde gemeenten geschil 
is ontstaan, waaromtrent door B. en W. van 
Smilde ingevolge art. 136 der gemeentewet 
een beslissing is verzocht; 

dat B. en W. dienaangaande mededeelen, 
dat B. en W. van Ooststellingwerf bij schrij
ven van 3 Febr. 1939 hun college hebben be
richt, dat P . J. Buist, wonende te Appelscha 
202, vermoedelijk met Mei daarop volgende 
verhuizen zal naar de waning Smilde C. 197; 
dat zij met het oog op de gemeenschappelijke 
regeling hun college verzoeken goed te vin
den, dat de kinderen van Buist na de verhui
zing de openbare lagere school te Appelscha
boven mogen blijven bezoeken; dat zij bij 
schrijven van 16 Febr. 1939 hierop hebben 
geantwoord, dat zij niet kunnen goedvinden, 
dat de kinderen van P. J. Buist voornoemd 
warden toegelaten tot de openbare lagere 
school te Appelscha-boven, aangezien zij zon
der bezwaar de openbare lagere school te 
Hijkersmilde kunnen bezoeken; dat bij schrij
ven van 22 Febr. 1939 het gemeentebestuur 
van Ooststellingwerf berichtte, dat in ver
band met het aantal leerlingen der openbare 
lagere school te Appelscha-boven het zeer 
op prijs zou warden gesteld, wanneer werd 
goedgevonden, dat de kinderen Buist zonder 
betaling van de zijde der gemeente Smilde 
voorloopig die school blijven bezoeken; dat 
zij een schrijven van 12 Dec. I939 aan het 
gemeentebestuur van Ooststellingwerf heb
ben gericht, inhoudende dat zij tot hun ver
wondering hadden vernomen, dat de kinde
ren van Buist nag steeds de openbare lagere 
school te Appelscha-boven bezoeken; dat zij 
vermoedden, dat . het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf met deze omstandigheid 
niet bekend was, daar de mededeeling, be
doeld in art. 8, 5e lid der Leerplichtbeschik-

king niet werd ontvangen; weshalve zij ver
·zochten den toegang tot de genoemde school 
aan de kinderen van Buist te ontzeggen en 
hun van deze ontzegging mededeeling te 
doen; dat het gemeentebestuur van Ooststel
lingwerf op dit schrijven nimmer heeft ge
antwoord en de kinderen van Buist tot dus
verre steeds te Appelscha-boven op school 
zijn gebleven; <lat zij voorts opmerken, dat 
de afstand van de waning van Buist naar de 
school te Appelscha-boven I700 m en naar 
de school te Hijkersmilde 2000 m bedraagt; 
dat in beide gevallen de kinderen langs den· 
verharden hoofdweg gaan; dat de weg naar 
Smilde wel eenzamer is, doch dat, vergeleken 
bij de wegen langs de wijken en door het 
veld, waarvan vele kinderen gebruik moeten 
maken, de kinderen van Buist een uitsteken
den weg hebben; dat de omstandigheid, dat 
de kinderen van Buist nag steeds te Appel
scha school gaan, oak de Weduwe J. Tjas
sing-Wieldraaijer aanleiding gaf am voor 
haar kind met ingang van 1 Mei 1940 toela
ting tot de school te Appelscha-boven te ver
zoeken; dat op dit verzoek door hen afwij
zend is beschikt; dat, wanneer de kinderen 
van Buist te Hijkersmilde op school waren, 
zij dit verzoek niet. zou hebben gedaan, aan
gezien zij haar verzoek heeft gedaan omdat 
haar kind bij het bezoeken van de school te 
Hijkersmilde geen gezelschap van andere 
kinderen zou hebben; 

dat B . en W . van Ooststellingwerf hunner
zijds schrijven, dat in Jan. I939 hun namens 
P. Joh. Buist te Appelscha, die in Maart 
daaropvolgend juist over de grens in de ge
meente Smilde zou komen te wonen, werd 
verzocht, of <liens twee kinderen na de ver
huizing de openbare lagere school te Appel
scha-boven mochten blijven bezoeken; dat, 
daar de kinderen Buist steeds die school had
den bezocht, het gezin geheel op Appelscha 
georienteerd bleef, en de weg naar de open
bare lagere school te Appelscha-boven kor
ter, meer beschut en minder eenzaam is dan 
de weg naar Smilde, zij tegen inwilliging geen 
bezwaar hadden; dat aanvankelijk het be
trokken hoofd der school vreesde, dat het 
leerlingental van zijn school zou dalen bene
den het vereischte getal, welke vrees onge
wettigd bleek, aangezien het gemiddelde aan
tal leerlingen over 1939 94 1/3 bedroeg (op 16 
Juni 1939 bedroeg het aantal 99); dat zij, 
door goed te vinden, dat de kinderen Buist 
de openbare lagere school te Appelscha-bo
ven mochten blijven bezoeken, uitsluitend 
gehandeld hebben in het belang der kinde
ren; dat het gemis der goedkeuring van het 
gemeentebestuur van Smilde voor dit school
bezoek huns inziens alleen tot gevolg had, 
dat Ooststellingwerf nu niet de daarvoor be
paalde vergoeding van Smilde ontving; dat 
het hebben van een gemeenschappelijke rege
ling omtrent de toelating van leerlingen, zoo
als tusschen Ooststellingwerf en Smilde be
staa t, huns inziens nag niet wil zeggen, dat 
kinderen uit de eene gemeente niet zonder 
toestemming van die gemeente tot een school 
in de andere gemeente zouden mogen warden 
toegelaten; dat de regeling een dergelijk ver-
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bod trouwens ook niet inhoudt en dit verbod 
op grond van zijn emstige aantasting van de 
persoonlijke vrijheid der ouders huns inziens 
in aanmerking zou komen voor vemietiging 
wegens strijd met het algemeen belang; 

0. dat eene regeling tusschen naburige ge
meenten, als in het 4de lid van art. 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoeld, omtrent 
de toelating van kinderen uit de eene ge
meente op de scholen der andere, aan het 
bestuur van de schoolgemeente de verplich
ting oplegt, volgens de daarbij gestelde rege
len kinderen uit de woongemeente tot een 
school in zijne gemeente toe te laten, waar
tegenover, indien zulks, zooals in het onder
havige geval, is overeengekomen, ·eene aan
spraak staat op een bijdrage in de kosten 
van het onderwijs, door de andere bij de re
geling betrokken gemeente te betalen; 

dat zoodanige regeling, verband houdende 
met het in het eerste lid van art. 19 vervatte 
voorschrift, geen inbreuk vermag te maken 
op vrije schoolkeuze van de ouders en de uit 
de artt. 13 en 66 der wet voortvloeiende be
voegdheid van een gemeentebestuur kinderen 
uit andere gemeenten op zijne scholen toe te 
Jaten, zij het ook dat in dat geval op ver
goeding van kosten aan de gemeenschappe
lijke regeling geen aanspraak kan warden 
ontleend; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat het gemeentebestuur van 
Ooststellingwerf niet gehouden was op grond 
van de tusschen deze gemeente en de ge
meente Smilde getroffen regeling omtrent 
de toelating van kinderen uit de gemeente 
Smilde op de openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs der gemeente Ooststelling
werf, aan de kinderen van P . J. Buist na 1 
Mei 1939 den toegang tot de openbare Jagere 
school te Appelscha-boven te ontzeggen. 

(A. B.) 

4 A ugustus 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. •9 j 0

• art. 22 bis). 
Wei is het aantal Jeerlingen der on

derhavige school gedaald tot 16 en is 
niet aannemelijk gemaakt, dat dit getal 
in afzienbaren tijd weer zal stijgen, maar 
nu de afstand naar de andere openbare 
lagere scholen in de gemeente te groot 
is om voor bezoek door de thans op de 
onderhavige school schoolgaande kinde
ren in aanmerking te kunnen komen en 
met een naburige gemeente niet een re
geling als bedoeld in art. 19 4e lid is 
getroffen, heeft de Raad terecht ver
klaard, dat de instandhouding der school 
ingevolge art. 19 wordt gevorderd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Leeuwarderad eel tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 5 
Maart 1941, n °. 54, 2• Afd., waarbij is beslist, 
dat de instandhouding in die gem eente van 
de openbare school voor gewoon Jager onder
wijs te Stiens (Tichelwerk) niet ingevolge 
art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt 
gevorderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 23 Juli 1941, n° . 192); 

0 . dat de raad van Leeuwarderadeel in 
zijne vergadering van 30 Januari 1941 heeft 
verklaard, dat op grond van art . 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de instandhouding 
wordt gevorderd van de openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs te Britsum, 
Goutum, Hempens, Hijum en Stiens (Tichel
werk); 

dat Gedep. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 5 Maart 1941, n°. 54, 2• Afd., dit 
raadsbesluit hebben goedgekeurd voor zoover 
de scholen te Britsum, Goutum, Hempens en 
Hijum betreft, doch hebben beslist dat de 
instandhouding van de school te Stiens 
(Tichelwerk) niet ingevolge art. 19 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt gevord erd; 

dat Gedep. Staten dienaangaande hebben 
overwogen, dat de school te Stiens (Tichel
werk), die in 1939 een gemiddeld getal leer
lingen van 22 had en in 1940 van 20, thans 
neg slechts 16 leerlingen heeft; dat het niet 
is te verwachten, dat in de toekomst bet getal 
leerlingen weer zal stijgen; dat de school 
gemakkelijk kan warden gecombineerd met 
de in de nabijheid gelegen school te Wijns, 
d ie voor de leerlingen van Tichelwerk vol
doende plaats heeft en die door de combinatie 
een tweemansschool zou word en; dat deze 
combinatie een belangrijke bezuiniging zou 
opleveren; dat tegen opheffing van de school 
geen bezwaar is, mits wordt gezorgd voor een 
behoorlijke, veilige overzetgelegenheid , voor 
de Jeerlingen, die, om de school te W ijns te 
bereiken, over de Dokkumer Ee moeten 
warden gebracht; 

dat de raad van Leeuwarderadeel van deze 
beslissing, voor wat de school te Stiens 
(Tichelwerk) betreft, in beroep is gekomen , 
aanvoerende, dat bet aantal leerlingen der 
school in kwestie steeds aan schommelingen 
onderhevig is geweest; dat het gemiddeld 
aantal leerlingen in 1930: 33, 1931: 361/ 4 , 

in 1931 : 343/ 4 , in 1933 : 37, in 1934: 41 , in 
1935: 361

/ 4 , in 1936: 333/J ; in 1937: 353/., in 
1938 : 31 2/ 3, in 1939 : 222 , en in 1940: 201/ 3 
bedroeg ; dat het aantal leerlingen in 1925 op 
twee teldata zelfs 14 is geweest; dat er naar 
bet oordeel van de Oudercommissie redenen 
zijn om aan te nemen, dat het aantal leer
Jingen in de toekomst weer za l stijgen; dat 
de school te Stiens (Tichelwerk) betrekkelijk 
nieuw is, er keurig uitziet en min of meer 
modem is ingericht, terwijl d ie te Wijns is 
gehuisvest in een cud gebouw; dat het be
staande overzetveer belangrijk meet warden 
verbeterd, wat met veel kosten gepaard zal 
gaan; dat de bezuiniging door de opheffing te 
verkrijgen gering zal zijn, aangezien door de 
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combinatie in de school te Wijns een tweede 
leerkracht zal moeten worden aangesteld; 

0. dat weliswaar, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, het aantal leerlingen van de 
openbare lagere school te Stiens (Tichelwerk) 
sterk is gedaald en thans nog slechts 16 
bedraagt, terwijl niet aannemelijk is gemaakt 
dat dit getal in afzienbaren tijd weder zal 
stijgen, doch dat de afstan~ naar de andere 
openbare Jagere scholen m de gemeente 
Leeuwarderadeel te groot is, om voor bezoek 
door de thans te Stiens (Tichelwerk) school
gaande kinderen in aanmerking te kunnen 
komen; 

dat Gedep. Staten er nu we! op wijzen, dat 
de hierbedoelde school gemakkelijk zou 
kunnen worden gecombineerd met de in de 
nabijheid liggende openbare )~gere sc~o_ol_ te 
Wijns, waardoor een belangnJke bezu1mgmg 
zou kunnen worden verkregen, doch dat het 
dorp Wijns behoort tot de geme~nte Tiet
jerksteradeel, terwijl niet gebleken 1s dat met 
deze gemeente eene regeling is getroffen, als 
bedoeld in art. 19, 4• lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, zoodat bij opheffing van _de 
school te Stiens (Tichelwerk), ten aanz1en 
van de thans aldaar schoolgaande kinderen 
uit de gemeente Leeuwarderadeel, doo~ deze 
gemeente niet zou zijn voldaan aan het m het 
eerste lid van art. 19 der wet gestelde ver
eischte; 

dat daarbij nog komt dat, blijker:is de 
overwegingen van het bestreden beslmt, te
gen het bezoeken van de school te Wijns het 
bezwaar bestaat van het ontbreken van een 
behoorlijke veilige overzetgelegenheid, daar 
het bestaande veer, naar door den Inspecteur 
van het Lager Onderwijs in de inspectie 
Leeuwarden is medegedeeld, ook voor het 
overzetten van volwassenen vooralsnog on
voldoende moet worden geacht en noodzake
lijk verbetering zou behoeven, welke verbete
ring tot dusverre niet is tot stand gebracht; 

dat onder deze omstandigheden de bestre
den beslissing niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ve:• 

ordeningn°. 23/ 194ovan den Rijkscommissans 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
sen-Generaal van de Nederlandsche Depar
tementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging in zooverre van het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 5 Maart 1941, n°. 54, 2• Af
deeling, te verklaren, dat de instandhou~ing 
van de openbare lagere school te Stiens 
(Tichelwerk) vooralsnog ingevolge art. 19 
der Lager-Onderwijswet 1920 wordt gevor
derd en mitsdien aan het besluit van den raad 
van Leeuwarderadeel, mede voor zooveel de 
bovenvermelde school betreft, alsnog goed
keuring te verleenen. 

(A. B.) 

4 Augustus r94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. n). 

Nu Ged. Staten in hun verdagingsbe
sluit den duur der verdaging niet heb
ben vermeld en daarbij ook niet de re-

denen voor de verdaging zijn aangege
ven, voldoet hun besluit niet aan de 
wettelijke vereischten, zoodat het onder
havig raadsbesluit ingevolge art. II 1e 
lid j 0

• art. 231 der gemeentewet geacht 
moet worden te zijn goedgekeurd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het ge
meentebestuur van Winterswijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 5 
November 1940, n°. 200, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan een wijziging van de bouw
verordening dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 23 Juli 1941, n°. 193); 

0. dat de raad der gemeente Wintei-swijk 
bij besluit van 27 ]uni 1940 eene verordening 
heeft vastgesteld tot wijziging van de bouw
verordening voor die gemeente, zulks ter 
regeling van den bouw van zomerhuisjes; 

dat, nadat Ged. Staten van Gelderland bij 
hun besluit van 28 Augustus 1940, n°. 349 de 
beslissing omtrent het vorengenoemd raads
besluit hadden verdaagd, zij bij besluit van 
5 November 1940, n°. 200, goedkeuring aan 
het raadsbesluit hebben onthouden, uit 
overweging, dat bij besluit van 31 Juli 1940, 
n°. 104 aan het gemeentebestuur de redenen 
zijn medegedeeld, die hun college weerhielden 
om aan het vorengemelde raadsbesluit zijne 
goedkeuring te hechten; dat, nu de raad geen 
gevolg heeft gegeven aan hun advies om tot 
intrekking van zijn besluit over te gaan, 
hieraan thans de goedkeuring zal moeten 
word en onthouden; 

dat van dit besluit van Ged. Staten burge
meester en wethouders van Winterswijk 
namens den raad dier gemeente in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de raad niet 
inziet, waarom er bezwaar tegen zou be
staan, de eischen voor zomerhuizen in de 
bouwverordening op te nemen en deze lichter 
te maken dan voor permanente woningen; 
dat dit standpunt trouwens ook niet gehul
digd wordt door de Staatscommissie, inge
steld bij Koninklijk besluit van 16 Februari 
1938, n°. 1940; dat die Commissie dan ook in 
art. 86 van haar ontwerp-Woningwet de 
opneming van bijzondere voorschriften voor 
zomerhuizen in een bouwverordening toe
laatbaar acht; dat de raad niet kan instem
men met de gedachte om de zomerhuizen in 
een gedeelte der gemeente te centraliseeren; 
dat toch in dat dee! de rust en de landelijke 
sfeer zoo niet geheel verdwijnen, dan toch 
voor een grooter dee! te Joor zal gaan dan bij 
doelmatige verspreiding over verschillende 
deelen der gemeente; dat voorts de gemeente 
zich niet leent voor aanwijzing van een be
paalde buurtschap voor den bouw van zo
merhuizen; dat het natuurschoon hier over 
alle de bebouwde kom omringende buurt
schappen verspreid is; dat in het algemeen 
van minder gunstige ervaringen ten aanzien 
van de openbare zedelijkheid of op antler 
politioneel gebied weinig is gebleken; dat 
door de mogelijkheid van bouw van zomer
huizen in een gemeente als Winterswijk het 
vreemdelingenverkeer bevorderd kan wor
den; dat verschil van inzicht kan bestaan 
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over de aan den bouw van zomerhuizen op te 
leggen beperkingen, <loch dat men niet zoover 
behoort te gaan, dat daarop betrekking 
hebbende bepalingen uit de bouwverordening 
geweerd en zomerhuizen in een aangewezen 
dee! der gemeente geconcentreerd word en; 

0. dat art. 230, tweede lid, der gemeente
wet bepaalt, dat Ged. Staten de in het eerste 
lid bedoelde beslissing, met opgave van 
redenen, gedurende ten hoogste twee maan
den kunnen verdagen; 

dat Ged. Staten weliswaar bij hun besluit 
van 28 Augustus 1940, n°. 349, hun beslissing 
betreffende het hun op 2 Juli 1940 ter goed
keuring aangeboden raadsbesluit hebben 
verdaagd, <loch dat, afgezien nog hiervan dat 
bij dit besluit de duur van de verdag~ng niet 
is vermeld, daarbij ook niet, naar het voor
schrift van art. 230, 2° lid, der gemeentewet 
de redenen voor de verdaging zijn aangege
ven, zoodat dit desluit niet aan de wettelijke 
vereischten voldoet; 

dat, aangezien in het onderwerpelijke geval 
Ged. Staten niet binnen den bij art. II, 1e lid, 
der Woningwet in verband met art. 230 der 
gemeentewet gestelden termijn van twee 
maanden omtrent het raadsbesluit eene be
slissing of een bericht van rechtsgeldige ver
daging aan het gemeentebestuur hebben in
gezonden, dit raadsbesluit, ingevolge het 
mede bij art . II, 1° lid, der Woningwet van 
toepassing verklaarde art. 231 der gemeen
tewet, geacht moet worden te zijn goedge
keurd; 

dat de bestreden, op 6 November 1940 aan 
· het gemeentebestuur toegezonden, beslissing 

van Ged. Staten mitsdien niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van den Rijkscom~is
saris voor het bezette Nederlandsche geb1ed 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 5 November 1940, n°. 200, te ver
nietigen. 

(A. B.) 

5 Augustus z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
6). 

Weliswaar is op de kaart van het uit
breidingsplan niet een bepaalde be
stemming aangegeven voor den grond, 
waarop de te bouwen fabriek is ontwor
pen, maar over een, aan het onderwer
pelijk terrein grenzend, deel van dat 
perceel is een weg ontworpen, waarlangs 
het plan alleen ,.tweede klas open be
bouwing" toelaat. Deze bestemming 
brengt o.m. mede, dat de afstand van 
den achtergevel van ieder te stichten ge
bouw tot de daarachter gelegen erfschei
ding tenminste 20 m. moet bedragen, 
aan welken eisch niet !anger zou kun
nen worden voldaan, indien een gebouw 
zou worden opgericht op dat deel van 

het perceel, waarop de fabriek is ont
worpen. Derhalve wijkt het bouwplan 
af van het uitbreidingsplan met name 
ook in dit opzicht, dat de bouw van de 
fabriek het onderwerpelijk deel van het 
uitbreidingsplan practisch onuitvoerbaar 
zou maken. De vergunning is derhalve 
verleend in strijd m et art. 6 tweede lid. 

De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van burgemeester en 
wethouders van Culemborg van 8 Mei 1941, 
waarbij aan A. A. Blijenberg, aldaar vergun
ning is verleend voor het bouwen van een 
conservenfabriek op een perceel aan den 
Korten Achterweg; 

0. dat het hier betreft den bouw van een 
fabriek in een deel van Culemborg, hetwelk, 
mede blijkens het uitbreidingsplan dier ge
meente, geschikt en bestemd is om zich te 
ontwikkelen tot een rustige villawijk, waar
aan ter plaatse behoefte bestaat; 

0. dat volgens art. 6, tweede lid, van de 
Woningwet bouwvergunning moet worden 
geweigerd, indien het bouwplan, voor welks 
uitvoering zij wordt gevraagd, afwijkt van 
een goedgekeurd plan van uitbreiding; 

0. dat op de kaart van het uitbreidings
plan van Culemborg, zooals dit plan door 
Ged. Staten van Gelderland goedgekeurd is, 
niet een bepaalde bestemming is aangegeven 
voor den grond, waarop de fabriek is ont
worpen, maar dat niettemin, in overeenstem
ming met genoemd college met den hoofd
inspecteur voor de Volksgezondheid (Volks
huisvesting), moet worden aangenomen, dat 
bedoeld plan bouwen ter plaatse niet toe
laat; 

dat toch over een, aan het onderwerpelijk 
terrein grenzend, deel van vorenbedoeld per
ceel een weg is ontworpen, waarlangs het 
plan alleen .,tweede klas open bebouwing" 
toelaat; 

dat deze bestemming, zooals zij in de be
bouwingsvoorschriften nader is omschreven, 
onder meer medebrengt, dat de afstand van 
den achtergevel van ieder te stichten gebouw 
tot de daarachter gelegen erfscheiding ten 
minste 20 meter moet bedragen; 

dat aan den hierbedoelden eisch van open 
ruimte achter gebouwen - voor het voldoen 
waaraan ter plaatse ruimschoots gelegenheid 
is - in redelijkheid niet !anger zou kunnen 
worden voldaan, indien een gebouw zou wor
den opgericht op dat dee! van het perceel, 
waarop de fabriek is ontworpen: 

dat het bouwplan mitsdien afwijkt van het 
uitbreidingsplan, met name ook in dit op
zicht, dat de bouw van de fabriek het onder
werpelijk deel van het uitbreidingsplan prac
tisch onuitvoerbaar zou maken; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en burgemeester en wethouders, haar 
verleenende, in strijd met genoemd art. 6, 
tweede lid, der Woningwet hebben gehan
deld; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet; 
Heeft, op grond van de Vijfde Verorde

ning (No. 193/1940) van den R ijkscommissa-
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ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied, besloten: 

Vorenbedoeld besluit van burgemeester en 
wethouders van Culemborg te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

(A. B.) 

7 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 6, Gemeentewet art. 185). 

De bouwverordening laat· het oprich
ten van gebouwen, anden; dan aan ver
harde wegen, niet toe, behoudens onthef
fing van dit verbod. Nu geen omstan
digheden aanwijsbaar zijn, welke het 
niet voldoen aan den eisch betreffend 
verharding in dit geval zouden recht
vaardigen, is het besluit van B. en W . 
tot het verleenen van bouwvergunning, 
voorzoover dat tevens inhoudt het ver
leenen der vereischte vrijstelling, in 
strijd met het algemeen belang, daar de 
bouwvergunning steunt op willekeurig 
gebruik van de bevoegdheid tot vrijstel
ling. 

Na de vernietiging van de vrijstelling 
komt de bouwvergunning in strijd met 
art. 6 tweede lid der wet. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Denekarnp van 
20 Dec. 1940, waarbij aan H. G. J. Bruns, 
aldaar, vergunning is verleend voor het op
richten van een woonhuis; 

0. dat het hier, blijkens het ingestelde on
derzoek, den bouw van een huis aan een 
zandweg betreft; 

dat de bouwverordening van D enekamp, 
blijkens het bepaalde in art. 25, juncto 10, 
het oprichten van gebouwen, anders dan aan 
verharde wegen, niet toelaat behoudens ont
heffing van dit verbod krachtens het derde 
lid van genoemd art. 10; 

dat het besluit van B. en W. in de eerste 
plaats strekt tot het verleenen van vrijstel
ling, als bedoeld ; 

dat op grond van het onderzoek moet war
den aangenomen, dat geen omstandigheden 
aanwijsbaar zijn, welke het niet voldoen aan 
vorenbedoelden eisch betreffende verharding 
;.n dit geval zouden rechtvaardigen; 

dat de verleende bouwvergunning mitsdien 
steunt op willekeurig gebruik van de be
voegdheid tot vrijstelling; 

d at willekeurige toepassing, als hier is ge
schied, van bepalingen der bouwverordening 
te kort doet aan de behartiging van de be
langen ter bescherming waarvan in art. 10 
dier verordening nadere voorschriften zijn 
opgenomen en derhalve in strijd met het al
gemeen belang is te achten; 

dat het besluit van B . en W. mitsdien, 
voor zoover het strekt tot het verleenen van 
vrijstelling, wegens strijd met dat belang be
hoort te worden vernietigd; 

dat na de vernietiging van de vrijstelling 
de bouwvergunning in strijd komt met art. 
6, tweede lid, van de Woningwet en mitsdien 
niet gehandhaafd kan blijven; 

Gelet op art. 185 van de Gemeentewet; 
Heeft, op grond van de Vijfde Verordening 

(No. 193/1940) van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechtelijk gebied, besloten vorenbe
doeld besluit van B. en W. van de gemeente 
D enekamp, voor zoover het strekt tot het 
verleenen van vrijstelling, te vernietigen we
gens strijd met het algemeen belang en ove
rigens wegens strijd met de wet. 

(A. B.) 

13 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36). 

Het is de taak van een uitbreidings
plan om, in hoofdzaak of in onderdee
len, het gebruik te bepalen dat, van den 
aanvang af, van den grond mag worden 
gemaakt, zij het dat mede kan, c.q. be
hoort te worden voorzien in het geval, 
dat een (hoofd) bestemming niet aan
stonds zou worden verwezenlijkt (b.v. 
waar het reeds bebouwde perceelen be
treft) .Dat slechts een plan-in-hoofdzaak 
een ,,subsidiaire" - of nevenbestemming 
zou mogen aangeven, vindt geen steun 
in de wet; ook een plan in onderdeelen 
behoort bestaande bebouwing zooveel 
mogelijk te ontzien. 

N.B. Kortheidshalve is slechts dat dee! van 
het besluit opgenomen, met de gevoerde 
briefwisseling, dat op het punt in geschil be
trekking heeft. ( Red.). 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 23 April 1941, no. no, en het daarbij 
gevoegde ontwerp-besluit, hetwelk luidt als 
volgt: 

Gezien de beroepen, ingesteld door: 1°. 
L. J. C . J. van Ravesteijn, te Voorburg; 2°. 
de Naamlooze Vennootschap Machinefabriek 
en Scheepswerf ,,Leidschendam", te Leid
schendarn, en 3 ° . A. Groenenboom, directeur 
der Naamlooze Vennootschap Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
,,Vado", te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van 7 Mei 1940, B. no. 1085/21 (2de afdee
ling), G.S. no. rn/x, houdende gedeeltelijke 
goedkeuring van een uitbreidingsplan c.a. der 
gemeente Leidschendam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
23 April 1941, no. no); 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land bij besluit van 7 Mei 1940, B. no. 1085/21 
(2de afdeeling) , G.S. no. 121/1, aan het door 
den gemeenteraad van L eidschendam op 14 
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April 1939 vastgestelde uitbreidingsplan voor 
die gemeente hun goedkeuring ten deele heb
ben verleend, ten deele onthouden; 

dat zij daarbij o. a. hebben overwogen: 
ten aanzien van de bij hun college inge

diende bezwaren van L. J. C. J . van R ave
·steijn, te Voorburg, enz.; 

ten aanzien van het bij hun college inge
diende bezwaarschrift van de Naamlooze 
Vennootschap Machinefabriek en Scheeps
werf ,,Leidschendam", te Leidschendam, 
eigenaresse der perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Veur, sectie B, nos. 2100, 2101. 

2102, 2097, 2098 en 2099, waarbij zij er op 
aandringt, in de bebouwingsverordening een 
bepaling op te nemen, krachtens welke het 
zuidoostelijk gedeelte (het paars-geel gear
ceerde) onvoorwaardelijk en zonder beper
kende bepalingen als industrieterrein wordt 
gehandhaafd, met <lien verstande evenwel, 
dat aan haar en haar rechtverkrijgenden de 
bevoegdheid wordt verleend om het noord
westelijk gedeelte daarvan langs de over haar 
terrein ontworpen straat naar de Damlaan, 
geheel of ten deele, met inachtneming van 
het plan en de daarbij behoorende bebou
wingsverordening, voor woonhuisbouw te be
stemmen, dat ingevolge artikel 20 der bij het 
-plan behoorende bebouwingsverordening de 
op het paars-geel gearceerde gedeelte van 
reclamante's terrein staande gebouwen mo
gen worden vemieuwd (geheel zoowel als 
gedeeltelijk) of uitgebreid, terwijl tevens 
·nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd, 
mits deze vemieuwing, uitbreiding en/of 
nieuwbouw dienen voor hetzelfde doe! als de 
bestaande bebouwing op dit terrein; dat der
halve de uitoefening van reclamante's be
drijf, waarvan de gebouwen zich uitsluitend 
op dit gedeelte bevinden, door het plan niet 
wordt verhinderd; dat het overige (hetnoord
westelijke) gedeelte van reclamante's terrein 
bij het plan is bestemd voor woningbouw met 
den daarbij behoorenden straataanleg; dat 
niet is gebleken, dat reclamante's bedrijf door 
deze bestemming wordt gehinderd of ge
schaad; dat deze bestemming voorts niet tot 
uitvoering kan komen dan met medewerking 
van de reclamante of na onteigening van den 
desbetreffenden grond, in welke beide ge
vallen de reclamante van een aan de waarde 
van het terrein evenredige koopsom of scha
deloosstelling is verzekerd; dat het gemeen
tebestuur bovendien blijkens het raadsbesluit 
tot vaststelling van het plan dd. 14 April 
,939 geen bezwaar heeft tegen bebouwing 
met woningen, als door de reclamante be
doeld, van de zuid-oostzijde van den verbin
dingsweg over reclamante's terrein naar de 
Damlaan, zoodat, daargelaten de gegrondheid 
van reclamante's bezwaar op dit punt, kan 
worden verwacht, dat daaraan zal worden te 
gemoet gekomen; dat hun college, gelet op 
het vorenstaande, van oordeel is, dat recla
mante's bezwaren dienen te worden afge
wezen; 

ten aanzien van het bezwaarschrift der 
Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot 
exploitatie van Onroerende Goederen ,.Vado" 
te 's-Gravenhage enz.; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten de genoemde belanghebbenden in beroep 
zijn gekomen; 

dat L . J. C. J . van Ravensteijn aanvoert, 
enz.; 

dat de Naamlooze Vennootschap Machine
fabriek en Scheepswerf ,,Leidschendam" in 
beroep aanvoert, dat het nieuwe plan, even
als het oude, een groot dee! van haar terrein 
aan de bestemming, welke <lit sedert 1919 

heeft, onttrekt, daarbij afsnijdende een strook 
van de groote werfloods en het daaraan gren
zende reserveterrein; dat de bestemming van 
dit terrein ,,voorshands" als industrieterrein 
uitsluitend ten behoeve van haar bedrijf de 
verkoopwaarde van haar bezit sterk drukt ; 
dat voor woonhuisbouw de verkaveling in 
het nieuwe plan veel ongunstiger is gewor
den; dat het terrein door de uitbreidings
plannen niet heeft kunnen verkrijgen het in
dustrieel gebruik, waartoe het bestemd was; 
dat zij haar bedrijf heeft moeten splitsen en 
elders vervanging heeft moeten zoeken voor 
het onttrokken gedeelte; dat de perceelen 
nos. 2100 en 2101 reeds sedert 1919 volledig 
benut worden, ten deele als onmisbaar werk
terrein; dat het plan thans ook verhindert 
een uitbreiding in oostelijke richting op het 
bezit van een bevriend eigenaar; dat de be
stemming ,,voorshands" tot industrieterrein 
haar beschikkingsrecht emstig schendt; dat 
hierdoor de waarde van haar bezit, gegrond 
op de door ta! van andere bedrijven evenzeer 
begeerde Jigging aan groot vaarwater, zeer 
sterk wordt verminderd; dat het onjuist is, 
handel en industrie van den oever van een 
kanaal als het onderhavige te weren; dat, 
wanneer de overheid dit wil, zij zich daarvoor 
ook de offers zal moeten getroosten; dat 
een scheepswerf als de onderhavige niet kan 
worden overgebracht naar het door Leid
schendam aangewezen minder gunstige ter
rein in den Sparrepolder; dat we! is waar de 
raad gemeend heeft aan haar bezwaren eeni
germate te gemoet te kunnen komen door bij 
zijn besluit van 14 April 1939 haar geheele 
terrein ten zuidoosten van de ontworpen 
straat naar de Damlaan tot aan de Vliet de 
dubbele bestemming te geven van industrie
terrein ,,voorshands" en voor woningbouw, 
<loch tevens heeft afgewezen de door haar 
gewenschte wijziging der bebouwingsveror
dening, welke beoogde, dat dit dee! van het 
terrein onvoorwaardelijk als industrieterrein 
zou worden gehandhaafd, behoudens be
voegdheid van haar, appellante, om het ge
heel of ten deele, met inachtneming van het 
uitbreidingsplan en de bebouwingsvoorschrif
ten, voor woonhuisbouw te bestemmen; dat, 
nu zij een belangrijk dee! van haar bedrijf 
definitief naar elders heeft moeten overbren
gen, het de vraag is of het terrein onmiddel
lijk ten zuidoosten van de ontworpen straat 
naar de Damlaan te alien tijde economisch 
gebruikt zal kunnen worden bij hetterplaatse 
ingekrompen bedrijf; weshalve zij verzoekt 
het plan, voor zoover haar betreft, niet goed 
te keuren, tenzij haar die schade worde ver
goed, waarop zij aanspraak kan maken, en 
haar terrein t en zuidoosten van de ontwor-
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pen straat naar de Damlaan tot aan de oever
lijn van de Vliet onvoorwaardelijk en zonder 
beperkende bepalingen als industrieterrein 
worde gehandhaafd, echter met de bevoegd
heid aan haar of haar rechtverkrijgenden om 
dit geheel of ten deele, met inachtneming 
van het uitbreidingsplan en de bijbehoorende 
bebouwingsvoorschriften, voor woonhuis
bouw te bestemmen; 

dat A. Groenenboom, directeur der Naam
looze Vennootschap Maatschappij tot Ex
ploitatie van Onroerende Goederen ,,Vado", 
schrijft, enz.; 

0. ten aanzien van het beroep van L. J. 
C. J. van Ravesteijn: enz.; 

0. ten aanzien van het beroep van de 
Naamlooze Vennootschap Machinefabriek 
en Scheepswerf ,,Leidschendam": 

dat deze appellante te recht bezwaar hee{t 
gemaakt tegen de aan haar perceelen nos. 
2100 en 2101 in het plan gegeven bestem
ming, waarvan de omschrijving luidt: ,,ter
reinen, voorshands bestemd voor industrie 
en andere doeleinden, als gevolg van bestaan
den toestand, <loch op den duur voor woning
bouw en/of plantsoen of weg, nader omschre
v en in artikel 20 der bebouwingsverorde
ning"; 

dat toch bij de vaststelling van een plan 
in onderdeelen de bestemming van gronden, 
waarop in de eerstvolgende jaren de bebou
wing zich zal uitbreiden, duidelijk behoort 
te warden aangegeven, terwijl, indien de ver
wezenlijking van het plan ten aanzien van 
een of meer gedeelten er van voor de eerst
volgende jaren vooralsnog niet mogelijk 
wordt geacht, voor die gedeelten voorshands 
met de aanwijzing van de bestemming in 
hoofdzaak client te warden volstaan; 

dat het echter met het stelsel van de Wo
ningwet in strijd moet warden geacht om, 
zooals hier is geschied, aan gronden, in het 
-plan in onderdeelen vallende, voorshands een 
voorloopige bestemming te geven, met aan
wijzing van een definitieve bestemming ,,op 
den duur"; 

dat het gemeentebestuur wel is waar heeft 
gemeend, dus doende, aan de bezwaren der 
appellante te gemoet te komen, <loch dat 
zulks veeleer had behooren te geschieden 
door voor dit deel van het plan voorshands 
de bestemming der gronden in hoofdzaak 
aan te wijzen, zoo noodig met bepaling van 
een nevenbestemltling, waardoor aan de eige
naren vooralsnog, zoolang nog geen plan in 
onderdeelen is vastgesteld, de mogelijkheid 
zou warden gelaten hun terreinen te gebrui
ken voor de doeleinden, waarvoor zij momen
teel warden gebezigd; 

O. met betrekking tot het door de Naam
looze Vennootschap Maatschappij tot Exploi
tatie van Onroerende Goederen ,,Vado" in
gestelde beroep: enz. ; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van § 1 der Verordening 

No. 23fI940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

L. 1941 

met vemietiging in zooverre van het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland van 7 Mei 1940, B. no. xo85/21 
(2deafdeeling, G.S. no. 121/1), aan het bij 
besluit van den raad der gemeente Leid
schendam van 14 April 1939 vastgestelde 
uitbreidingsplan mede goedkeuring te ont
houden, voor zoover betreft het aan L. J. C. 
J. van Ravesteijn toebehoorende perceel, ka
dastraal bekend gemeente Veur, sectie B, no. 
2928, de aan de Naamlooze Vennootschap 
Machinefabriek en Scheepswerf ,,Leidschen
dam" toebehoorende perceelen, kadastraal 
bekend gemeente Veur, sectie B, nos. 2100 
en 2101, en de aan de Naamlooze Vennoot
schap Maatschappij tot Exploitatie van On
roerende Goederen ,,Vado" toebehoorende 
perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Stompwijk, sectie F, nos. 934-935 en no. 
1467; 

0. dat tegen de rechtsoverweging van dit 
ontwerpbesluit, voor zoover zij het daarin 
onder 2 ° bedoelde beroep betreft, bedenking 
bestaat, welke wordt opgeheven door dit dee! 
van het ontwerp te doen luiden als volgt: 

,,0. dat, welke ook de juiste strekking zij 
van de aan de perceelen nos. 2100 en 2101 
in het plan gegeven bestemming, deze in elk 
geval niet voorziet in de mogelijkheid, dat 
genoemde N. V. die perceelen binnen afzien
baren tijd in bouwexploitatie zou wenschen 
te brengen of te doen brengen, tegen welk 
gebruik van den grond, naar moet warden 
aangenomen, in beginsel geen redelijk be
zwaar kan bestaan; 

dat in verband hiermede reeds thans be
hoefte bestaat aan een regeling in dier voege, 
dat de definitieve bestemming voor woning
bouw nader in een plan in onderdeelen wordt 
uitgewerkt, onder bepaling, dat de perceelen 
voor industrie mogen blijven dienen zoolang 
de N. V. haar bedrijf niet verplaatst"; 

Besluit: 
vorenbedoeld ontwerp-besluit te wijzigen 

als aangegeven en het aldus gewijzigde ont
werp te bekrachtigen. 

Dit besluit zal, met ter zake gevoerde cor
respondentie, in de Nederlandsche Staatscou
rant warden geplaatst. 

Afschrift. 

Departement van Binnenlandsche Zaken. 
Bericht op schrijven van 

23 April 1941, n °. no. 
Betreffende: 

beroepen uitbreidingsplan 
Leidschendam. 

N °. 6561M/P.B.R. 
Afd. Volkshuisvesting. 

's-Gravenhage, s ·Juni 1941. 
Bij nevenvennelden brief bracht Uw col

lege advies uit over drie beroepen in zake 
een uitbreidingsplan c. a. van Leidschendam. 
Tegen de motiveering van Uw advies - met 
de strekking waarvan ik het eens ben - heb 
ik bedenking in verband met het volgende. 

Begrijp ik het goed dan zijn de perceelen 
17 



1941 13 AUGUSTUS 258 

nos. 2100 en 2101, in wezen, in hoofdzaak 
voor woningbouw bestemd, met <lien ver
stande, dat de rechthebbenden, desgewenscht, 
hun tegenwoordig bedrijf ter plaatse mogen 
voortzetten. Aan bouwexploitatie, reeds 
thans, staat het plan niet in den weg. In ver
band hiermede, en om te voorkomen, dat van 
de vrijheid, welke het plan laat, eventueel 
een ongewenscht gebruik wordt gemaakt, 
lijkt het noodig, de bestemming van den 
grond (reeds thans) in onderdeelen te bep3:: 
Ien. Op grond hiervan ware, naar het mtJ 
voorkomt, (ook) aan het hierbedoelde dee! 
van het plan goedkeuring te onthouden. Ik 
zou het waardeeren, indien Uw Afdeeling 
haar ontwerp-besluit op dit punt zou willen 
herzien. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut, 
De Secretari's-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
Frederiks. 

Aan 
den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Afschrift. 

N °. no/56. 's-Gravenhage, 18 Juni 1941. 

Bij schrijven van 5 Juni 1941, no. 6561 
M /P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting, heeft 
Uw Hoogedelgestrenge opnieuw bij den Raad 
van State Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur ter overweging aanhangig gemaakt 
de bero~pen, ingesteld door: 1 °. L. J . C. J. 
van Ravensteijn, te Voorburg; 2 °. de Naam
looze Vennootschap Machinefabriek en 
Scheepswerf ,,Leidschendam" te Leidschen
dam, en 3°. A. Groenenboom, directeur der 
Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Va
do" te 's-Gravenhage, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
7 Mei 1940, B. no. 1085/21 (2e afdeeling), 
G.S. no. 121/1, houdende gedeeltelijke goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. der ge
meente Leidschendam. 

De Afdeeling kan in hetgeen Uw I!oog
edelgestrenge in het genoemd schrijven naar 
voren brengt, geen aanleiding vinden, haar 
voordracht te herzien. 

Het in het ontwerp-besluit ten deze inge
nomen standpunt komt er op neer, dat, in
dien in een uitbreidingsplan aan een perceel, 
behalve een definitieve, ook een voorloopige 
bestemming wordt gegeven, die definitieve 
bestemming, krachtens het aan haar eigen 
karakter, niet anders dan een bestemming in 
hoofdzaak mag zijn en diensvolgens in een 
pian van uitbreiding in hoofdzaak, als be
doeld in artikel 15 van het Woningbesluit, 
moet zijn vervat, zoodat in het onderhavige 
geval, waarin het betreft een uitbreidings
plan in onderdeelen, dit plan niet voor goed
keuring te dezen aanzien in aanmerking 
komt. 

Daaraan doet naar het gevoelen der Afdee
ling niet af, dat, zooals U Hoogedelge
strenge opmerkt, de aan de beide onder
havige perceelen gegeven definitieve bestem
ming in wezen als een bestemming in hoofd-

zaak ware te beschouwen. 
Ook kan de Afdeeling bezwaarlijk instem

men met Uw meening, dat het onderhavige 
plan reeds thans niet aan bouwexploitatie in 
den weg zou staan. I mmers volgens dat plan 
zijn de beide perceelen bestemd niet orr. 
reeds nu, <loch slechts om eerst ,,op den duur" 
voor woningbouw te worden gebezigd. 

In het licht van een en ander kan de Af
deeling dan ook de door U voorgestelde wij
ziging van de aan de beide perceelen gegeven 
bestemming in dier voege, dat - nevens de 
voorloopige bestemming - de definitieve 
bestemming in het plan gedetailleerd zou be
hooren te worden opgenomen, niet als juist 
aanvaarden. 

Zij moge mitsdien Uw Hoogedelgcstrenge 
in overweging geven, het voorgedragen ont
werp-besluit alsnog te bekrachtigen. 

De waarnemende Voorziiter der 
Afdee/i'ng voor de Geschillen van Bestuur, 

(get.) Koolen. 
Overeenkomstig het oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

Frederiks. 
Aan 

den Heer Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Afschrift. 

Bericht op schrijven van 
18 Juni 1941, No. no/56. 

Betreffende: 
uitbreidingsplan Leidschendam. 

Nr. 7636 Mr P.B.R. 
Afd. Volkshuisvesting. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1941. 
Uw nevenvermelde brief geeft mij aan

leiding, mijn aanvankelijke zienswijze nopens. 
het, daarin onder 2 ° . bedoelde, beroep nader 
toe te lichten. 

Naar mijn gevoelen is het de taak van een 
uitbreidingsplan ingevolge de Woningwet, 
dat het, in hoofdzaak of in onderdeelen, het 
gebruik bepaalt, dat, van den aanvang af, 
van den grond mag worden gemaakt, zij het 
dan, dat mede kan, c.q. behoort, te worden 
voorzien in het geval, dat een (hoofd) be
stemming niet aanstonds zou worden verwe
zenlijkt (b.v. waar het reeds bebouwde per-• 
ceelen betreft). Dat slechts een plan - in 
hoofdzaak een ,,subsidiaire" - of nevenbe
stemming zou mogen aangeven, vindt naar 
mijn gevoelen geen steun in de wet; ook een 
plan in onderdeelen, behoort bestaande be
bouwing zooveel mogelijk te ontzien. Dien
overeenkomstig moet m. i. ook de bestem
ming worden verstaan, welke in het onder
werpelijk plan van de gemeente Leidschen
dam aan de perceelen nos. 2100 en 2101 is 
gegeven; het staat den rechthebbenclen vrij, 
die perceelen in woningbouw-exploitatie te 
brengen, of te doen brengen, zoo spoedig als. 
zij hun industrieel bedrijf ter plaatse niet 
!anger zouden wenschen voort te zetten; met 
de hierbedoelde mogelijkheid, of waarschijn-
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lijkheid, houdt het plan - dat, overeenkom
stig de bedoeling der wet, aan de billijkheid 
tegenover de N. V. ,,Leidschendam" te ge
moet komt - niet in voldoende mate reke
ning: immers, zooals de (volledige) kaart 
van het plan, en de daarop gestelde verkla
ring, aanduiden, zijn vorenbedoelde percee
len (op den duur) bestemd voor woningbouw 
- zonder meer (niet ook voor weg en plant
soen); van een bestemming - in onderdeelen 
is i.e. geen sprake. Waar het hier grond in 
de (een) kom der gemeente betreft, bestaat 
voor regeling in onderdeelen, naar ik meen, 
reeds thans alle aanleiding. Zou zoodanige 
bestemming niet plaats vinden, dan zou, ge
lijk ik reeds in mijn schrijven dd. 5 J uni jl. 
opmerkte, aan de eigenaresse der onderwer
pelijke terreinen de vrijheid worden gelaten 
om, na verplaatsing van hun bedrijf, reeds 
aanstonds op die gronden een bebouwing· te 
doen plaats vinden, welke uit een stedebouw
kundig oogpunt ongewenscht moet worden 
geacht. In verband hiermede heb ik de eer, 
de overweging van vorenbedoeld beroep an
dermaal bij uw Afdeeling aanhangig te ma
ken. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut, 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
Frederiks. 

Aan 
den Raad van State, Aid. voor 

Geschillen van Bestuur. 

Afschrift. 

No. uo/68. 's-Gravenhage, 23 Juli 1941. 

Uw Hoogedelgestrenge heeft met een 
schrijven van 3 Juli 1941, No. 7636 MI 
P .B.R., Afdeeling Volkshuisvesting, ander
maal opnieuw bij den Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
overweging aanhangig gemaakt de beroepen, 
ingesteld door: 1. L . J. C. J. van Ravesteijn, 
te Voorburg; 2. de Naamlooze Vennootschap 
Machinefabriek en Scheepswerf ,,Leidschen
dam", te Leidschendam, en 3. A. Groenen
boom, directeur der Naamlooze Vennoot
schap Maatschappij tot Exploitatie van On
roerende Goederen ,,Vado", te 's-Gravenha
ge, tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuidholland van 7 Mei 1940, B. No. 
1085/21 (2e afd.) G.S. No. 121/1, houdende 
gedeeltelijke goedkeuring van een uitbrei
dingsplan c.a. der gemeente Leidschendam. 

Ook na kennisneming van de nadere uit
eenzetting van Uw zienswijze in deze aange
legenheid is de Afdeeling niet van de onjuist
heid harer voordracht overtuigd geworden. 

Op een wetsbepaling, welke zou verbieden, 
dat bij uitbreidingsplannen in onderdeelen, 
naast de definitieve bestemming een ,,voor
loopige" bestemming aan de gronden wordt 
gegeven, kan weliswaar de Afdeeling zich 
niet beroepen, gelijk trouwens in de Woning
wet van een ,,voorloopige" bestemming van 
gronden nergens sprake is. Deze ,,voorloopi
ge" bestemming is krachtens interpretatie 
der desbetreffende wetsbepalingen door de 
jurisprudentie bij uitbreidingsplannen in 

hoofdzaak aanvaard geworden. Echter acht 
de Afdeeling een mimer toepassing van de 
,,voorloopige" bestemming in dier voege, dat 
zij ook zou kunnen plaats hebben bij uitbrei
dingsplannen· in onderdeelen, niet toelaat
baar, aangezien haars inziens tweeerlei op
eenvolgende bestemming zich met den geest 
der Woningwet nog we! verdraagt, indien de 
definitieve bestemming het oog heeft op een 
meer verwijderde toekomst, doch niet, indien 
zij de eerstkomende jaren betreft. 

In de praktijk zal bij uitbreidingsplannen 
in hoofdzaak de definitieve bestemming 
eerst tot volle gelding komen, nadat deze 
door een bestemming in onderdeelen is ver
vangen, zoodat het tijdstip, waarop de grond
eigenaren de definitieve bestemming zullen 
kunnen realiseeren, eerst zal aanbreken, na
dat de bestemming hunner perceelen in on
derdeelen haar beslag zal hebben gekregen. 
Aanvaardt men echter een ,,voorloopige" be
stemming bij een plan in onderdeelen, dan 
blijft bedoeld tijdstip in het onzekere, zooals 
zulks zich in het onderhavige geval voordoet. 

Mitsdien zal het, naar het gevoelen der 
Afdeeling, de in het ontwerp-besluit tot uit
drukking gebrachte principieele reden moe
ten zijn, welke aan de onthouding van de 
goedkeuring ten deze ten grondslag zal be
hooren te worden gelegd. 

Voor wat aangaat Uw meening, dat het 
aan de grondeigenares vrij zou staan haar 
perceelen in woningbouwexploitatie te bren
gen, zoo spoedig als zij haar industrieel be
drijf ter plaatse niet !anger zou wenschen 
voort te zetten, moge de Afdeeling er nog
maals de aandacht op vestigen, dat volgens 
het onderhavige uitbreidingsplan de percee
len zijn bestemd niet om reeds nu, doch 
slechts ·om eerst ,,op den duur" hun defini
tieve bestemming te volgen. 

Ten slotte teekent de Afdeeling nog aan, 
dat zij er niet mee kan instemmen, dat aan 
de onderhavige perceelen slechts de defini
tieve besteinming van ,,woningbouw" en niet 
van ,,woningbouw en/of plantsoen of weg" 
zou zijn gegeven. Met name levert haars in
ziens de kleur der arceering van de voor die 
perceelen op het plan geprojecteerde bestem
ming daartoe geen voldoenden grond op, al 
zij toegegeven, dat het plan hier aan duide
lijkheid te wenschen overlaat. 

Op grond van het vorenstaande veroor
looft de Afdeeling zich mitsdien Uw Hoog
edelgestrenge andermaal in overweging te 
geven het voorgedragen ontwerp-besluit als
nog te bekrachtigen. 

Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
De waarnemende Voorzitter der 

Afdeeling voor de Geschillen vanBestuur, 
(get.) Koolen. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
Frederiks. 

Aan 
den Heer Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

(A. B.) 
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z8 Augustus z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wegenwet art. 4). 

Een pad, dat in 1866 in een tusschen 
het waterschapsbestuur en den eigenaar 
gesloten overeenkomst werd vermeld als 
te zijn ,,bezwaard met een publieken 
overweg of noodweg", dat in 1917 op 
den toenmaligen wegenlegger werd ge
plaatst, en waarvan moet worden aan
genomen, dat het gebruik er van sinds 
vele tientallen van jaren feitelijk aan 
een ieder heeft vrijgestaan, is openbaar, 
aangezien uit een en ander mag worden 
afgeleid, dat de rechthebbende destijds 
daaraan de bestemming van openbaar 
pad heeft gegeven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door A. Breed 
te Sijbekarspel tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 31 Juli 1940, 
No. 79 2• Afdeeling B, tot vaststelling van 
den !egger van wegen in de gemeente Sijbe
karspel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 19 Maart 1941, N°. 82, 28 Mei 1941, 
No. 82/50, en 6 Augustus 1941, N°. 82/73); 

O. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun genoemd besluit hebben vastgesteld den 
!egger der wegen der gemeente Sijbekarspel, 
in welken !egger o. a. het Sneekerpad voor
komt en als onderhoudsplichtigen van den 
weg worden vermeld de eigenaren der percee
len sectie A. nummers 489, 490, 491 en 492, 
zulks voor het geheele onderhoud van den 
weg, elk voor het gedeelte op het betreffende 
perceel gelegen, met de in kolom IV genoemde 
afschuttingen; 

dat van dit besluit A. Breed te Sijbekarspel 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat dit 
Sneekerpad, dat gedeeltelijk aan hem in 
eigendom toebehoort en we! voor de lengte 
van 1-114 m, ten onrechte als openbare 
weg op den !egger der gemeente Sijbekarspel 
is gebracht, terwijl hij subsidiair bezwaar 
maakt, dat, zoo al dit pad als openbare weg 
op den !egger zou moeten worden gebracht , 
hij met het onderhoud te dier zake zou blij
ven belast; dat Ged. Staten blijkens hun 
besluit van 10 April 1940, waarbij wijzigin
gen in het oorspronkelijk ontwerp van den 
!egger van burgemeester en wethouders van 
Sijbekarspel werden gebracht, hebben over
wogen, dat dit Sneekerpad reeds in den !egger 
der wegen ingevolge het Wegenreglement van 
1893 werd opgenomen en dat volgens een 
aanteekening in dien !egger het pad reeds in 
1866, toentertijd in eigendom bij Cornelis 
Sneek te Sijbekarspel, als publieke weg werd 
aangemerkt; dat voorts Ged. Staten hebben 
overwogen, dat destijds noch tegen het ont
werp noch later na de vaststelling van dien 
!egger bezwaren daartegen waren ingebracht, 
zoodat uit een en ander zou blijken, dat dit 
Sneekerpad inderdaad een openbare weg is, 
en dat de onderhoudsplicht van dien weg in 
het thans aanhangige leggerontwerp op de 
juiste wijze is beschreven; dat hij meent, dat 
Ged. Staten ten onrechte dit Sneekerpad op 

grond van oude leggers der wegen als open
bare weg hebben aangemerkt; dat toch de 
!egger geen enkele bewijskracht bezat; dat 
ook bij de Memorie van Toelichting op het 
aanhangige ontwerp van de Wegenwet bij de 
Staten-Generaal met nadruk is betoogd , dat 
het feit, dat een pad of weg op den !egger der 
wegen der gemeente als publieke weg was 
opgenomen, nimmer het bewijs kon bijbren
gen, dat een dergelijk pad of een dergelijke 
weg dan ook publieke weg was; dat het 
standpunt van Ged. Staten strijdt met de 
steeds gegolden hebbende leer; · dat deze 
opvatting ook daarom onjuist is, omdat dit 
Sneekerpad steeds door hekken en andere af
schuttingen was afgesloten, zoowel direct 
aan den Dorpsweg van Sijbekarspel als op 
verschillende andere punten op het Sneeker
pad zelf, zoodat hier door de eigenaren ken
nelijk was aangeduid, dat van een openbaren 
weg geen sprake was; dat toch dit Sneeker
pad steeds gediend heeft als toegangsweg tot 
de woningen en landerijen der aangrenzende 
eigenaren en van dit pad practisch geen of 
slechts een zeer gering ander gebruik werd 
gemaakt; dat dit ook blijkt uit de omstandig
heid, dat slechts het voorste gedeelte van dit 
pad is verhard, terwijl daarop volgt een ge
deelte puinweg en het grootste gedeelte van 
het pad verder grasland is ; dat de op het 
eerste gedeelte van het pad steeds aanwezig 
geweest zijnde hekken ten gevolge van den 
tijdsduur waren versleten, zoodat slechts in 
de laatste paar jaren geen afscheiding met 
den Dorpsweg aanwezig was; dat van een 
bestemming tot openbaren weg door de 
eigenaren van het pad nimmer sprake is 
geweest; dat hij voorts van meening is, dat, 
indien dit Sneekerpad we! als openbare weg 
op den !egger moet warden gehandhaafd -
quod non - in ieder geval ten onrechte op 
dien !egger is aangeteekend, dat de eigenaren 
van dit pad met den volledigen onderhouds
plicht zullen blijven belast ; dat toch de nieuwe 
Wegenwet 1930 uitgaat van het standpunt, 
dat in dergelijke gevallen de gemeente als 
onderhoudsp!ichtige moet worden gesteld 
in de plaats van den particulieren persoon; 
dat toch blijkens de Kamerstukken is over
wogen, dat het publiekrechtelijk lichaam de 
voor het openbaar verkeer opengestelde 
wegen moet onderhouden, zoolang een derge
lijke weg als open bare weg wordt aangemerkt; 
dat het ook zeer onbillijk zou zijn, wanneer 
deze enkele eigenaren van het Sneekerpad 
met den onderhoudsplicht zouden blijven 
belast, wanneer dit pad volledig tot openbaren 
weg zou word en gemaakt; dat niet denkbeel
dig is, dat de gemeente in de toekomst van 
de eigenaren van dit pad zal gaan eischen, 
dat aan dezen weg veel meer onderhoudskos
ten zullen worden besteed dan tot nu toe het 
geval is geweest, daar dit pad steeds alleen 
heeft gediend voor het bereiken van de 
woningen en landerijen der eigenaren, maar 
het zich laat aanzien, dat in verband met de 
nieuwe Rijks- en Provinciale wegen de ge
meentelijke overheid in de naaste toekomst 
dit thans tot openbaren weg t bestemmen 
Sneekerpad tot een verbindingsweg naar de 
hoofdwegen zal willen maken, waardoor vee! 
grootere kosten voor onderhoud zullen ont
staan; dat hij verzoekt het door Ged. Staten 
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vastgestelde ontwerp van den !egger der 
wegen in de gemeente Sijbekarspel zoodanig 
te willen wijzigen, dat het daarop als open
bare weg vermelde Sneekerpad van den 
!egger wordt geschrapt, subsidiair de in 
kolom VII I vermelde onderhoudsplicht ten 
laste van de eigenaren van dit pad worde 
doorgehaald en vervangen door den onder
houdsplicht ten laste van de gemeente; 

0 . ten aanzien van de openbaarheid van 
het voetpad, dat dit pad in r866 in een tus
schen het Bankbestuur van den polder 
Sijbekarspel en den toenmaligen eigenaar 
gesloten overeenkomst werd vermeld als te 
zijn ,,bezwaard met een publieken overweg 
of noodweg"; 

dat het pad in r9r7 op den toenmaligen 
wegenlegget werd geplaatst ; 

dat voorts op grond van de overgelegd e 
stukken moet worden aangenomen, dat het 
gebruik van het pad sinds vele tientallen van 
jaren feitelijk aan een ieder heeft vrijgestaan; 

dat uit een en antler mag worden afgeleid, 
dat de rechthebbende destijds aan het pad 
de bestemming van openbaar pad heeft 
gegeven; 

dat het pad dus openbaar is krachtens 
art . 4, eerste lid onder III der Wegenwet, 
zoodat tegen de vermelding van dit pad op 
den !egger niet met grond bezwaar kan wor
den gemaakt; 

0. ten aanzien van den onderhoudsplicht, 
dat art. r6 van het Reglement op de Wegen 
in Noord-Holland, dat bij de inwerkingtre
.ding v an het Wegenreglement Noord-Hol
land werd ingetrokken, bepaalde, dat als 
onderhoudsplichtige voor de toepassing van 
dit reglement wordt aangemerkt hij , die als 
zoodanig in den Jigger is genoemd; bij gebre
ke van dezen hij , die er als eigenaar is ver
meld, of zoo geen onderhoudsplichtige of 
eigenaar in den Jigger is aangewezen, de ge
m eente, waarin de zaak, aan onderhouds
p licht onderw orpen, gelegen is; 

dat art. 8 van het Wegenreglement Noord
Holland in het eerste lid bepaalt , dat be
houdens het bepaa lde in de artt . IS en 23 van 
de Wegenwet, de verplichting tot onderhoud 
van een weg of eene daarop aangebrachte 
beplant ing rust op hen, die daarmede bij de 
invoering van dit reglement krachtens eene 
wet, verordening, overeenkomst, concessie 
of uit anderen hoofde zijn belast , of h unne 
opvolgers in deze verplichting; 

d a t voorts het derde lid van dat reglements
artikel inhoudt, dat, voorzoover volgens de 
bepalingen van het eerst e lid of v an het -
hier niet van belang zijnde - t weede lid van 
dit artikel geen onderhoudsplichtige is aan 
te w ijzen, de verplichting tot onderhoud, be
houdens art . 23 der Wegenwet , r ust op den 
eigenaar van den weg of op dengeen , die 
hem volgens d e .wettelijke bepalingen in d e 
onderhoudsverplichting is opgevolgd; 

dat in het licht van deze bepa!ingen en 
mede gelet op de omst andigheid , d at ook de 
bestaande Jigger de eigenaren als onderhouds
plichtigen vermeldt , de verplichting t ot 
onderhoud van h et hierbedoelde pad geacht 
moet worden t e rusten op de eigenaren; 

dat d erha lve de eigenaren terecht in den 
!egger a ls onderhoudsplichtigen ten deze zijn 
vermeld; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Veror

dening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
sen-Generaal van de Nederlandsche Depar
tementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep · ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

20 Augustus I94I - BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat. (Wet houdend alge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 
22) . 

Terecht hebben Ged. Staten omtrent 
het bezwaar van appellant, dat naar zijn 
oordeel door uitvoering van het bestre
den besluit de bij het waterschapsregle
m ent aan het afdeelingsbestuur opge
dragen taak niet naar behooren zal wor
den behartigd , overwogen , dat hierdoor 
in elk geval niet in strijd m et het regle
ment zou worden gehandeld. Evenmin is 
er sprake v an strijd met het algemeen 
belang, dat is te verstaan in den zin 
van het belang van het geheel in t egen
stelling met dat der deelen . Beweerde 
strijd m et het belang van het waterscha p 
zelf kan niet leiden tot vernietiging van 
het besluit, daar strij d met dit belang in 
art. 22 niet is genoemd en vernietiging 
op <lien grond, mede blijkens de geschie
denis der wet, niet in de bedoeling van 
den wetgever heeft gelegen . 

De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep , ingesteld door Dr. Ir. 
E . J . Bosch R idder van R osenthal, W ater
graaf van het wat erschap van de Berke!, te 
Lochem tegen het besluit van Ged. S t a ten 
van Gelderland van 4 Maart 1941, No. 206, 
waarbij afwijzend werd beschikt op het door 
Dr. Ir. E . J. Bosch Ridder van R osenthal 
voornoemd gedaan verzoek tot vernietiging 
althans schorsing van het besluit van het ge
combineerd college van het waterschap van 
de Berke! van 1 Maart 1940, strekkende tot 
goedkeuring van een plan dd. 27 Oct. 1g39 
van het bestuur der afdeeling B enedenaBer
kel betreffende de v erbeter ing van de water
gangen de Velhorsterlaak en de Afwatering 
van Oldeweerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van B estuur, gehoord (advies van 
6 Aug. 1941, No. 21 2): 

0. dat het gecombineerd college van het 
waterschap van de Berke! bij zijn besluit van 
I M aart I 9 4 0 goedkeuring heeft verleend aan 
een plan dd . 2 7 Oct. 1939 van het Bestuur 
der afdeeling Beneden-Berkel betreffende 
de verbetering van de watergangen de Vel
horsterlaak en de Afwatering van Oldeweerd; 

dat, n ad at de Watergraaf van het genoem
de waterschap aa:n Ged. S taten van Gelder0 

land om verniet iging, althans schorsing van 
dit besluit had verzocht, Ged. Staten bij hun 
besluit van 4 Maart 1941 , No. 206, op dit 
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verzoek afwijzend hebben beschikt, daarbij 
overwegende, dat hun college bij zijn besluit 
van 24 Sept. 1940, No. 219, aan den Water
graaf heeft medegedeeld, dat zijnerzijds aan 
de uitvoering van het verbeteringsplan voors
hands geen bezwaren in den weg zouden wor
den gelegd, zulks mede omdat naar zijne mee
ning eerst na verloop van tijd met zekerheid 
bepaald kon worden in hoever het beoogde 
doel met de uitvoering gediend is geweest; 
dat deze mededeeling - in het midden la
tende de vraag, of voor de gevraagde vemie
tiging een wettelijke basis aanwezig was -
voornamelijk gedragen werd door de overwe
ging, dat ingrijpen in het beleid van het ge
combineerd college in de onderwerpelijke 
aangelegenheid in het huidige stadium niet. 
opportuun zou zijn; dat de Watergraaf ech- · 
ter bij nader schrijven heeft aangedrongen op 
een uitdrukk elijke beslissing op zijn verzoek 
om vernietiging of schorsing van het door 
hem gewraakte besluit van het gecombineerd 
college; dat het onder deze omstandigheden 
noodig is het verzoek aan de wet te toetsen; 
dat, wat dit betreft, de Watergraaf in zijn 
eersten b rief als den grond van zijn verzoek 
heeft aangevoerd, dat het besluit in stri,id is 
met het belang der betrokken afdeeling, wijl 
het goedgekeurde verbeteringsplan, hetwelk 
ontstaan is uit een omvangrijker op oordeel
kundige wijze samengesteld plan, met z66 
weinig zorg is opgemaakt, dat een redelijke 
verbetering der watergangen daarvan niet 
kan worden verwacht; dat de Watergraaf in 
zijn nader schrijven heeft gesteld, dat het be
sluit mede in strijd is met het algemeen be
lang en met het reglement voor het water
schap (art. 1, sub 2e, juncto art. 122a); dat 
art. 22 der Waterstaatswet 1900 onder de 
gronden, waarop vernietiging van een niet 
aan de goedkeuring van Ged. S taten onder
worpen besluit van een waterschapsbestuur 
mogelijk is, niet noemt strijd met het belang 
van het waterschap, zoodat des Watergraafs 
eerste grond niet houdbaar is; dat onder al
gemeen belang in den zin van het aange
haalde wetsartikel moet worden verstaan het 
belang van het geheel in tegenstelling tot dat 
van de deelen en in het onderhavige geval 
geen bevordering van het eene belang ten 
k oste van het andere aanwezig is te achten; 
dat naar de meening van hun college ook van 
strijd met het waterschapsreglement niet kan 
worden gesproken ; dat de taak van het af
deelingsbestuur om te zorgen, dat de hoofd
waterleidingen zoodanig worden ingericht en 
onderhouden als noodig is voor het doel van 
het waterschap (namelijk het in voldoenden 
staat van afwatering brengen en onderhouden 
van alle watergangen, die op de Berke! uit
loozen) met de uitvoering van het goedge
keurde plan mogelijk - zoo niet waarschijn
lijk - onvoldoende zal zijn behartigd ; dat 
echter strijd met het reglement eerst mag 
worden aangenomen, wanneer aan het afdee
lingsbestuur wordt toegestaan om handelin
gen te verrichten, waardoor het - al dan niet 
opzettelijk - het tegendeel van het in het 
reglement opgelegde bereiken of bevorderen 
zou; dat om dezelfde reden ook strijd met de 

inrichting van het waterschap niet aanwezig 
is; dat ten slotte, daar gesteld is noch be
weerd kan worden, dat het gewraakte goed
keuringsbesluit in strijd is met een wet, een 
algemeenen maatregel van bestuur, het pro
vinciaal belang of het belang van eenige an
dere van de in art. 22 der Waterstaatswet 
1900 genoemde instellingen, <lit wetsartikel 
geen toepassing kan erlangen en derhalve ook 
voor schorsing ingevolge art. 2 7 der wet geen 
termen bestaan; 

dat tegen <lit besluit de Watergraaf van het · 
waterschap van de Berke! voorziening heeft 
gevraagd, aanvoerende, dat op 18 Juli 1939 
het gecombineerd college van Ged. Staten 
een besluit aanbood tot verbetering van de 
genoemde watergangen voor een bedrag van 
f 53.525, waarvan f 9.160 ten laste van deaf
deeling zou blijven, waarvan f 3.000 uit een 
leening zou moeten worden gevonden; dat 
Ged. Staten bij schrijven van 30 Aug. 1939, 
No. 540, nadere inlichtingen verzochten, 
waarop door het dagelijksch bestuur dd. 28 
Sept. daaraanvolgende, No. 308, werd geant
woord, dat van het ingediende plan werd af
gezien; dat nadien door Ged. Staten bij 
schrijven van 17 Oct. daaraanvolgend, No. 
169, om inlichtingen werd verzocht; dat als 
gevolg daarvan door het afdeelingsbestuur op 
27 Oct. 1939 het bovenbedoelde plan - be
groot op een bedrag van f 3.100, hetwelk het 
bestuur uit de gewone middelen wilde be
strijden - bij het dagelijksch bestuur en het 
gecombineerd college werd ingediend; dat in 
de vergadering van het dagelijksch bestuur 
van 30 Oct. 1939 met meerderheid van stem
men besloten werd aan het gecombineerd col
lege voor te stellen aan dat plan zijne goed
keuring te onthouden; dat in de op 30 Oct. 
1939 gehouden vergadering van het gecom
bineerd college na uitvoerige discussie de be
slissing aangehouden werd, aangezien de 
stemmen hierover staakten; dat de nieuwe 
stemming, gehouden in het gecombineerd 
college van 1 Maart 1940, tot resultaat had, 
dat het plan met algemeene stemmen werd 
aanvaard, hoewel daarin geen enkele veran
dering was aangebracht; dat, geeft het hier
boven geschetste verloop der handelingen te 
denken, de oppervlakkige beschouwing van 
het ,,plan" reeds verraadt, dat er geen wer
kelijk plan, geen serieus ontwerp van de be
doelde verbetering is opgemaakt; dat de in
gesloten teekeningen het destijds opgemaakte 
en het eerdergenoemde plan van f 53,525 be
treffen, waarin met een stippellijn is aange
geven, wat het bestuur zich gedacht had voor 
f 3100 te kunnen maken; dat een onderzoek 
naar de dan verkregen capaciteit van de beek 
niet is ingesteld, evenmin een hoogwaterlijn 
ontworpen of een afvoercoefficient aange
nomen; dat, terwijl een -beoordeeling van dit 
plan op zich zelf dus niet mogelijk is, bestu
deering van het geheele vraagstuk ongetwij
feld zal doen ervaren, dat een geringere ver
betering, als bedoeld in het plan van f 53,525 
niet kan worden gemaakt zonder ernstig aan 
het nut te kort te doen; dat naast strijd met 
het belang van de afdeeling zelf hier zoowel 
strijd met het algemeen belang als strijd met 
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art. 1 sub 2c, juncto art. 122a van het wa
terschapsreglement aanwezig moet worden 
geacht; strijd met het algemeen belang, om
dat in het bijzonder in deze tijden iedere mo
gelijkheid tot · vermeerdering van de op
brengst der gronden als een algemeen belang 
moet worden gezien en het onderhavige plan 
- in tegenstelling met het genoemde groote 
ontwerp van ruim f 50,000 deze vermeerde
ring niet geeft; strijd met het waterschaps
reglement, omdat de meergenoemde water
gangen door uitvoering van het ontwerp niet 
in voldoenden staat van afwatering worden 
gebracht; dat de opvatting van Ged. Staten 
neergelegd in hun schrijven van 24 Septem
ber 1940, no. 219, houdbaar zou zijn, indien 
de kunstwerken op de afmetingen van het 
groote ontwerp zouden worden gebracht, 
<loch dat het ondenkbaar is, dat deze, wan
neer zij thans worden verruimd en dus ver
nieuwd, over enkele jaren opnieuv,i door groo
tere zullen worden vervangen; dat hij, appel
lant, om de bovengemelde redenen niet in de 
beslissing van G ed . Staten wenscht te be
rusten; 

0. dat ingevolge art. 22 van de Water
staatswet 1900 een niet aan de goedkeuring 
van Ged. Staten onderworpen besluit van 
het bestuur van een waterschap door hen 
niet anders kan worden vernietigd dan voor
zoover het in strijd is : 

1e. met een wet, een algemeenen maat
regel van bestuur, eene provinciale verorde
ning of de inrichting van de instelling; 

2e. met het algemeen belang of het pro
vinciaal belang of met dat van eenige andere 
der in dit artikel genoemde instellingen; 

dat een van deze gevallen zich hier niet 
voordoet; 

dat in het bijzonder het besluit van het 
gecombineerd college tot goedkeuring van 
het plan van het bestuur der afdeeling Be
neden-Berkel, betreffende de verbetering 
van de watergangen de Velhorsterlaak en de 
Afwatering van Oldeweerd, niet in strijd is 
met de inrichting van de instelling, met name 
m et het reglem ent voor het waterschap van 
de Berke! ; 

d at weliswaar de appellant van oordeel is, 
dat door de uitvoering van het bedoelde zoo
genaamde ,,kleine p lan" de in art. 122 onder 
a van het waterschapsreglem ent aan de af
deelingsbesturen opgedragen taak niet naar 
behooren zal worden behartigd, <loch dat, 
wat d aarvan moge zijn, G ed . Staten terecht 
hebben overwogen, dat hierdoor niet in strij d 
m et het reg!ement zou worden gehandeld; 

dat hier ook geen sprake is van strijd m et 
het algemeen belang, als bedoeld in art. 22 
der W a terstaatswet rgoo, hetwe lk blij k e n s 
de geschiedenis der bepaling, is te verstaan 
in den zin van het belang van het geheel in 
t egenst elling met dat der deelen; 

dat ten slot te beweerde strijd met het be
lang van het waterschap zelf niet tot ver
nietiging van het besluit van het gecombi
neerd college vermag te leiden, vermits strijd 
met <lit belang in het wetsartikel niet is ge
noemd en vernietiging op <lien grond, mede 
blij kens de geschiedenis der wet, niet in de 

bedoeling van den wetgever heeft gelegen; 
Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf I d er Ver

ordening no. 23/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

23 Augustus 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 17 j 0

• art. 72). 
Appellanten moeten worden geacht 

een belang (eigen persoonlijk belang) te 
hebben bij de vernietiging van het be
streden besluit van Ged. Staten, aange
zien daarbij werd beslist op een door 
hen ingesteld beroep. 

Terecht heeft de gemeenteraad de ge
vraagde medewerking v erleend, nu aan 
de in art. 73 omschreven vereischten is 
voldaan, de ,,normale eischen" niet wor
den overschreden, en de secr.-gen. in
gevolge het besluit va n 19 Nov . 1940 
inzake stopzetten scholenbouw heeft 
verklaard, dat hier een ,,bijzonder ge
val" aanwezig is. H et bezwaar van ap
pellanten , dat van de 8 lokalen der 
school er slechts 4 voor het vanwege het 
schoolbestuur gegeven onderwijs gebe
zigd worden, doet niet ter zake, zoolang 
Ged. Sta te n n iet hebben beslist, dat de 
vereeniging b lijvende heeft opgehouden 
het gebouw overeenkomstig zijne be
st emming te gebruiken . 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, W etenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep , ingesteld door J. Rot
ting en a ndere ingezet enen d er gemeente 
Huizen (N.-H.) tegen het besluit v an Ged. 
Staten van Noordholland van 26 Maart 1941 , 
4e a fd ., no. u4, tot ongegrondverklaring van 
het beroep van J. R otting en twee andere in
gezetenen der gemeente Huizen tegen het 
besluit van den raad der gemeen t e Huizen 
van 6 Febr. 1g41, voorzoover daacbij de door 
het bestuur van de Schoolvereeniging ,,Eben 
H aezer" aldaar overeenkomst ig a rt. 72 der 
Lager Onderwijswet 192 0 gevraa gde m ede
werking is verleend tot het treffen van een 
d rie t al voorzieningen aan het gebouw van de 
bijzondere lagere Rehoboth-school , Meent
weg 3 3, a ldaa r ; 

Den R aad van S tate , Afdeeling voor de 
Geschillen v an B estuur, gehoord (advies van 
6 Aug. 1941, no. 208); 

0 . dat de raad der gem eente H uizen (N. 
H.) in zijne vergadering v an 6 F ehr. 1941 
heeft besloten aan het bestuur der School
vereen iging ,,E ben Haezer" t e H u izen de 
gevraagde m edewerking te verlcenen voor 
het veranderen van inrichting van drie toi
let ten , het betegelen van een gedeelte d er 
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speelplaats en het maken van een betegeld 
pad aan de achterzijde van het gebouw der 
onder het bestuur der Schoolvereeniging 
staande Rehoboth-school, daarbij overwe
gende, dat ingevolge art. 1 van het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming dd. 19 Nov. 1940, in zake 
stopzetten scholenbouw enz. tot 1 Jan. 1942 
door de gemeentebesturen geen besluiten 
mogen worden genomen tot het doen van 
uitgaven voor stichting van nieuwe of uit
breiding, verbouw of verandering van in
richting van bestaande schoolgebouwen voor 
gewoon of uii:gebreid lager onderwijs; dat 
deze bepaling niet van toepassing is, wan
neer de Secretaris-Generaal van het voor
melde Departement heeft verklaard, dat er 
een ,,bijzonder geval" aanwezig is, als be
doeld in art. 2, lid 1, sub c, van het besluit 
betreffende stopzetten scholenbouw enz.; 
dat de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming bij beschikking van 18 Jan. 
1941, No. 13641, heeft beslist, dat ten aan
zien van de gevraagde voorzieningen aan de 
Rehoboth-school een ,,bijzonder geval" aan
wezig is; 

dat, nadat J. Rotting en andere ingezete
nen van de gemeente Huizen van dit besluit -
bij Ged. Staten van Noordholland in beroep 
waren gekomen, aanvoerende, dat de ter za
ke door den Secretaris-Generaal afgegeven 
verklaring op onjuiste, aan dat Departe
mentshoofd verstrekte, gegevens zou berus
ten, daar de onderhavige voorzieningen niet 
noodzakelijk zouden zijn, te minder, nu de 
openbare Jagere school niet in het gebouw 
der Rehoboth-school gehuisvest zal blijven, 
dit college bij besluit van 26 Maart 1941, 
4e afdeeling, No. n4, het ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat de raad op grond van het bepaalde in 
art. 6 van het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
van 19 Nov. 1940 tot het stopzetten van 
scholenbouw enz., bevoegd is een besluit als 
het onderhavige te nemen , indien de Secre
taris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
de in dat artikel bedoelde verklaring heeft 
afgegeven; dat hun college derhalve bij de 
beoordeeling van de vraag, of in dit geval de 
medewerking krachtens ar t. 75 d er Lager
Onderwijswet x920 terecht is verleend, uit
sluitend met den inhoud van de hierboven 
omschreven verklaring van het meergenoem
de Departementshoofd te rade kan gaan; dat 
daarin is overwogen , dat de desbetreffende 
voorzieningen, die niet alleen aan de open
bare, <loch ook aan de bijzondere lagere 
school ten goede zullen komen, noodzakelij
ke verbeteringen moeten worden geacht; dat 
dus de omstandigheid, dat de openbare la
gere school niet in het gebouw der Rehoboth
school gehuisvest zal blijven, aan de noodza
kelijkheid dier voorzieningen geen afbreuk 
doet; dat dit te minder het geval is, nu, blij
kens het bericht van B . en W., het getal leer-

lingen der Rehoboth-school voortdurend 
stijgt, zoodat, mede gelet op de voorgenomen 
verlaging van de leerlingenschaal, de loka
len, waarin thans de openbare lagere school 
is ondergebracht, vermoedelijk binnen af
zienbaren tijd wederom ten behoeve van de 
eerstgenoemde school in gebruik zullen moe

. ten worden genomen; dat op de voorgeschre
ven gronden moet worden geoordeeld, dat in 
casu van overschrijding van de normale, aan 
het geven van Jager onderwijs te stellen 
eischen, als bedoeld in art. 75, 2e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, geen sprake is, 
zoodat de raad de gevraagde medewerking 
terecht heeft verleend; 

dat van deze beslissing J. Rotting en an
dere ingezetenen van de gemeente Huizen in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten hun beroep ongegrond hebben ver
klaard, omdat de desbetreffende voorzienin
gen niet alleen aan het openbaar onderwijs, . 
doch ook aan de bijzondere school ten goede 
zouden komen; dat Ged. S taten deze beslis
sing voomamelijk namen op een enkel ambts
bericht van B. en W . van Huizen van 5 
Maart 1941 , No. 3303, welk bericht zij on
juist achten, t egen welks motieven zij juist 
in eerste instantie bezwaren hebben inge
bracht en waarover zij wederom niet zijn ge
hoord, zoodat Ged. Staten hebben beslist 
zonder hoor en wederhoor; dat zulks toch 
voor een beroepsbeslissing kwalijk overeen 
te brengen is met een eenigszins behoorlijken 
rechtsgang; waaraan in eene bijgevoegde me
morie wordt toegevoegd, dat volgens B. en 
W. de lokalen vermoedelijk binnen afzien
baren tijd weder door de Rehoboth-school in 
gebruik zullen worden genomen; dat echter 
behalve de 2 lokalen, waarin tijdelijk het 
openbaar onderwijs is gevestigd, nog 2 loka
len in de Rehoboth-school leegstaan; dat er 
nadrukkelijk op moet worden gewezen, dat 
de strekking der inlichtingen, terzake door 
B. en W . van Huizen aan Ged. Staten gege
ven, opzettelijk onjuist is, door toch m et in
achtneming van eenige stijging in het leer
lingenaantal en met de doorvoering van de 
nieuwe leerlingenschaal zelfs na 1 April 1941, 
ook zelfs na opneming der nieuwe leerlingen 
nog_stee?s slechts 4 lokalen (van de 8), na
mebJk die aan de zuid (front) zijde der Re
hoboth-school bij het Christelijk onderwijs 
in gebruik zijn; dat er dus geen sprake van 

. is, d~t ,,binnen afzienbaren tijd" de lokalen , 
waann t hans de openbare lagere school is 
ondergebracht, ten behoeve der Hervormde 
Schoolvereeniging in gebruik zullen worden 
genomen; dat het gemiddelde aantal leer
lingen in de 4 gebruikte lokalen slechts even 
30 is, zooda t deze nog niet eens wat men 
noemt ,,vol" zijn; dat het getal Jeerlingen 
der Rehobth-school niet voort<lurend stijgt; 
dat het - blijkens de opgaven van het 
schoolhoofd zelf - in het tijdvak van 1930-
1940 teruggeloopen was van 278 tot ruim 
100 en thans zelfs nit de toelating van 
nieuwe leerlingen per 1 April 1941 tusschen 
de nieuwe grenzen 12 1-166 is, terwijl in 
hetzelfde tijdvak het totaal aantal leerlingen 
van de 4 scholen dezer schoolvereeniging 



265 30 A UGU STD S 1941 

daalde van 988 op 821; dat behalve deze 4 
lokalen nog 4 lokalen al jaren leeg staan, na
melijk 2 in den westvleugel en 2 in den oost
vleugel ( waarvan de westvleugel nu tijdelijk 
in gebruik is bij het openbaar onderwijs); 
dat, v66r er dus sprake van kan zijn, dat 
meer lokalen - dan de 4 aan de zuidzijde -
in _gebruik zouden komen, dus eerst de stij
ging boven 165 leerlingen zal moeten plaats 
hebben en dan pas personeeluitbreiding zal 
kunnen geschieden met ingebruikneming van 
een 5de Jokaal; dat in dit geval echter toch 
niet de slechtst geoutilleerde westvleugel 
( waarvan de nadeelen door leden van het 
college van Ged. Staten zelven persoonlijk 
zijn geconstateerd) in gebruik zal worden 
gesteld, maar de veel beter geeigende, ook 
leegstaande, oostvleugel; dat in den west
vleugel bovendien geen zon is, terwijl de 
oostvleugel aan de zonzijde ligt; dat dus, 
eerst waneer boven de 165 leerlingen nog 
2 X 45 = 90 Jeerlingen zouden toetreden, 
pas de toestand komt, dien B. en W. aan 
Ged. Staten hebben gemeld als: ,,binnen af
zienbaren tijd"; dat deze wijze van voorstel
len dus geheel onjuist is; dat, als het open
baar onderwijs uit den westvleugel vertrekt, 
dit dee! der Rehoboth-school weer leeg 
staat, zooals reeds 5 jaar Jang het geval is; 
dat in geen der vorige jaren het schoolbe
stuur een aanvrage betreffende voorzienin
gen heeft gedaan en dit bestuur zulks thans 
alleen doet, omdat het als verhuurder is op
getreden van den genoemden vleugel aan 
het openbaar onderwijs, maar de verhuurder 
dan die onkosten dient te betalen en niet de 
huurster (in casu de gemeente); dat de La
ger Onderwijswet 1920 en we! art. 75, 2e lid, 
dus niet van toepassing is; dat hier een ver
kapt extra-subsidie aan het schoolbestuur 
verstrekt wordt; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appelanten in hun beroep, dat art. 
17, eerste lid, der Lager Onderwijswet 1920, 
aan ieder, die belang heeft bij de vernieti
ging of verbetering van een krachtens deze 
wet genomen besluit, daarvan beroep toe
kent; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen persoonlijk belang; 

dat de appellanten moeten worden geacht 
zoodanig belang bij de vernietiging of ver
betering van het bestreden besluit van Ged. 
Staten te hebben, aangezien daarbij werd 
beslist op een door hen ingesteld beroep; 

dat zij dus in hun beroep behooren te 
worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat, daar 
in het onderhavige geval aan de in art. 73 
der Lager Onderwijswet 1920 omschreven 
vereischten is voldaan, terwijl niet is ge
bleken, dat door de inwilliging van de aan
vrage de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden, de gevraagde medewerking 
terecht door den gemeenteraad is verleend, 
nu bij dezerzijdsche beschikking van 18 Jan. 
1941, ingevolge het besluit van 19 Nov. 1940 
betreffende het stopzetten van scholenbouw 

enz., is verklaard, dat hier een bijzonder ge
val, als bedoeld in art. 2, eerste lid onder c 
van het genoemde besluit aanwezig is; 

dat de appellanten weliswaar aanvoeren, 
dat van de 8 lokalen dezer school er slechts 
vier voor het vanwege het schoolbestuur ge
geven onderwijs gebezigd worden, <loch dat 
zulks niet ter zake doet, zoolang Ged. Staten 
niet hebben beslist, dat de vereeniging blij
vend heeft opgehouden het gebouw overeen
komstig zijne bestemming te gebruiken; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op, grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/x940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 

30 Augustuslz2 September z94z. BESLUIT 
van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Sociale Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken. (Drankwet 
Stbl. 1931 No. 476 art. 50 re lid 1° j 0

• 

art. 44 1e lid 1 °). 
Onder ,,veroordeelingen" in deDrank

wet moeten worden verstaan die eind
uitspraken, welke na afloop van het ge
heele onderzoek op de terechtzitting 
over de zaak worden gedaan en niet be
staan in vrijspraak of ontslag van alle 
rechtsvervolging. Een veroordeeling 
,,met bepaling dat geen straf zal worden 
toegepast" is derhalve een veroordee
ling in den zin van art. 44 eerste lid 
sub 1°. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken; 

0. dat B. en W . van Franeker bij hun be
sluit van 14 Jan. 1941 hebben besloten het 
aan Th. Schaap, te Franeker, Zilverstraat 2, 

verleende Verlof A met ingang van I Febr. 
1941 in te trekken op grond van de overwe
ging, dat de verlofhouder in 1940 tweemaal 
onherroepelijk is veroordeeld, wegens feiten, 
omschreven in de in art. 44, eerste lid, 2 °. 
onder a, der Drankwet (S. 1931, No. 476) 
genoemde artikelen, in welk geval art. 50, 
eerste lid, onder 1 ° ., van die wet de intrek
king van het verlof A voorschrijft; 

dat Ged. Staten van Fricsland bij hun be
sluit van 2 April 1941, No. 41,_ 2e afdeeling, 
ten aanzien van het beroep van Th. Schaap, 
voornoemd, tegen genoemd besluit van B . 
en W . van Franeker, hebben besloten tot ver
nietiging van het bestreden besluit op grond 
van de overweging, dat voor een veroordee
ling noodig is het voldoen aan twee elemen
ten, nl. ten eerste het bij rechterlijk vonnis 
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vaststellen van het plegen van een strafbaar 
feit en ten tweede het opleggen, in verband 
hiermede, vari een bepaalde straf, zoodat der
halve, waar Th. Schaap voornoemd bij von
nis van 24 Oct. 1940 alleen schuldig is ver
klaard aan overtreding van art. 58, eerste lid, 
der Drankwet (S. 1931, No. 476), met be
paling, dat geen straf zal worden opgelegd, 
van een veroordeeling in den zin van art. 44, 
eerste lid, 2 ° ., onder a, van die wet niet kan 
worden gesproken, te minder nu in laatstge
noemd artikel met onherroepelijke veroordee
ling we! wordt gelijkgesteld vrijwillige beta
ling van een geldsom, als bedoeld in art. 74 
van het Wetboek van Strafrecht, welke ge
lijkstelling voor een geval als het onderha
vige ontbreekt; 

O. dienaangaande, dat onder veroordeelin
gen in de Drankwet (S. 1931, No. 476) moe
ten worden verstaan die einduitspraken, wel
ke na afloop van het geheele onderzoek op de 
terechtzitting over de zaak warden gedaan 
en niet bestaan in vrijspraak of ontslag van 
alle rechtsvervolging en dat met het oog daar
op in art. 44, eerste lid, onder 2 ° ., dezer wet 
uitdrukkelijk is bepaald, dat de vrijwillige 
betaling van een geldsom, waardoor het recht 
tot strafvordering vervalt, zoodat geen rech
telijke beslissing wordt verkregen, gelijkge
steld wordt met onherroepelijke ·veroordee
ling; 

dat in art. 44, eerste lid, onder 1 °. juncto 
art. 50, eerste lid, onder 1 ° ., van de Drank
wet (S. 1931, No. 476) sprake is van den 
verlofhouder, die veroordeeld is tot bepaal
de straffen, in art. 44, eerste lid, onder 2 ° ., 
derzelfde wet daarentegen van veroordeelin
gen, zonder eenige vermelding van de straf
maat of van andere aan de veroordeeling ver
bonden gevolgen; 

dat B. en W. van Franeker hun genoemd 
besluit hebben genomen na kennismaking 
van een onder dagteekening van 15 Nov. 1940 
door den ambtenaar van het openbaar mi
nisterie bij de kantongerechten te Leeuwar
den afgegeven Staat van vonnissen in straf
zaken, vermeldende, dat Th. Schaap op 24 
Oct. 1940 door den kantonrechter te Leeu
warden werd ,.veroordeeld met bepaling dat 
geen straf zal warden toegepast"; 

0. dat Ged. Staten van Friesland in hun 
aangehaald besluit mitsdien een onjuiste uit
legging hebben gegeven aan het bepaalde in 
art. 44, eerste lid, 2 ° ., onder a, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, No. 476) en dat voornoemd 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 2 

April 1941, No. 41, in strijd met de wet moet 
warden geacht; 

Gelet op art. 168 der Provinciale Wet en 
op art. 1 van de Verordening No. 193/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied; 

Besluiten als volgt: 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 

van 2 April 1941 , No. 41, tweede afdeeling, 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

(A. B.) 

1 September 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 19). 

T en onrechte hebben Ged. Staten het 
aangaan van een gemeenschappelijke re
geling tusschen de gemeenten A. en B. 
bevolen in een geval, waarin de kinde
ren uit de gemeente A., die een u.l.o.
school willen bezoeken, zich naar een 
zoodanige school in de gemeente C. pie
gen te begeven en het in 1940 is voorge
komen, dat tijdelijk tengevolge van, in
middels weer opgeheven verkeersstrem
mingen een leerling uit A. de u.1.o.school 
te B . heeft bezocht. Daargelaten de 
vraag, of de gemeente A. uit billijkheids
oogpunt voor dit schoolbezoek niet een 
vergoeding aan de gemeente B. had be
hooren te geven, kunnen er geen vol
doende termen aanwezig geacht warden 
om over te gaan tot den door Ged. Sta
ten genomen maatregel. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders van Gameren, daartoe 
gemachtigd bij besluit van den raad dier ge
meente van 27 Juni 1941, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van ro Juni 
1941, No. 229, L .O., waarbij is bevolen dat 
de gemeenten Geldermalsen en Gameren 
v66r 1 Augustus 1941 een gemeenschappe
lijke regeling treffen nopens de toelating van 
kinderen uit de gemeente Gameren tot de 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs te Geldermalsen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 20 Augustus 1941, No. 222); 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van IO Juni 1941, No. 229, L. 0. heb
ben bevolen, dat de gemeenten Geldermal
sen en Gameren v66r 1 Aug. 1941 een ge
meenschappelijke regeling treffen nopens de 
toelating van kinderen uit de gemeente Ga
meren tot de school voor uitgebreid lager on
derwijs te Geldermalsen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwoge!1, 
dat het gemeentebestuur van Geldermalsen 
heeft betoogd, dat de uitgebreid lageronder
wijs-school dier gemeente wordt bezocht door 
een groat aantal leerlingen uit andere ge
meenten, tengevolge .waa rvan Geldermal
sen voor de bedoelde school aanzienlijke uit
gaven heeft te doen; dat met die andere ge
meenten gemeenschappelijke regelingen zijn 
getroffen nopens het betalen van een billijke 
bijdrage in de kosten der genoemde school, 
<loch dat alleen de gemeente Gameren blijft 
weigeren om een zoodanige regeling aan te 
gaan; dat de gemeente Geldermalsen hier
door voor de keus wordt gesteld om hetzij 
voortaan kinderen uit de gemeente Gameren 
van de school te weren, dan we! te trachten 
te bereiken, dat een gemeenschappelijke re
geling wordt opgelegd, tot welk laatste zij in 
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het belang van het onderwijs heeft besloten; 
dat het gemeentebestuur van Gameren hier
tegenover het standpunt is blijven innemen, 
dater geen voldoende aanleiding tot het tref
fen van een regeling, gelijk door Geldermal
sen beoogd, aanwezig is, omdat de gemeente 
Gameren voor het uitgebreid lager onderwijs 
geheel is aangewezen op 's-Hertogenbosch; 
dat het slechts aan de tijdelijke verkeers
moeilijkheden in 1940 te wijten is geweest, 
dat een leerlinge uit Gameren de uitgebreid 
lager onderwijs-school te Geldermalsen is 
gaan bezoeken en het niet te verwachten 
valt, dat dit enkele uitzonderingsgeval door 
meer • zal worden gevolgd; dat, indien een 
kind uit de gemeente Gameren de school te 
Geldermalsen bezoekt (gelijk thans het ge
val is), de billijkheid eischt, dat Gameren, 
evenals de overige gemeenten, die in zooda
nig geval verkeeren, aan Geldermalsen een 
vergoeding betaalt, welke kan bestaan uit 
een vast bedrag per leerling of we! uit het 
gemiddelde bedrag, hetwelk wegens school
bezoek per leerling ten laste van Geldermal
sen komt; dat het tegen het treffen van een 
regeling hieromtrent van de zijde der ge
meente Gameren aangevoerde bezwaar niet 
gegrond is te achten , daar een dergelijke re
geling die gemeente immers slechts dan tot 
betaling van een bijdrage aan Geldermalsen 
zal verplichten, wanneer er werkelijk school
bezoek van kinderen uit Gameren aan de 
school te Geldermalsen plaats heeft; 

dat B. en W . van Gameren, daartoe ge
machtigd door den raad dier gemeente, in 
beroep aanvoeren , dat de raad van meening 
is , dat er geen voldoende aanleiding is tot 
het aangaan van een gemeenschappelijke re
geling, als door Ged. Staten is bevolen, wijl 
de uitgebreid lager onderwijs-school te Gel
dermalsen slechts door een leerlinge uit deze 
gemeente wordt bezocht; dat hunne gemeen
te voor het uitgebreid lager onderwijs geheel 
is georienteerd op de gemeente 's-Hertogen
bosch; dat het slechts bij hooge uitzondering 
is, dat thans een leerlinge u it hunne gemeente 
de uitgebreid lager onderwijs-school te Gel
dermalsen bezoekt; dat de raad het daarom 
niet noodzakelijk, noch gewenscht acht, voor 
een enkel uitzonderingsgeval met de gemeen
te G eldermalsen een gem eenschappe\ijke re
geling aan te gaan; 

0. dat blijkens de ter zake ontvangen 
a mbtsberichten de kinderen uit de gemeente 
Gam eren , die een uitgebreid lager onderwijs
school willen bezoeken , zich naar een zooda
nige school in de gemeente 's-Hertogenbosch 
plegen te begeven ; 

dat het evenwel in het jaar 1940 is voor
gekomen, dat t ijde l ij k t e ngevo lge v an, inmid
dels weer opgeheven, verkeersstremmingen, 
een leerlinge uit de gemeente Gameren de 
u itgebreid lager onderwijs-school te G elder
m alsen heeft bezocht; 

dat, daargelaten de v raag, of de gemeente 
Gameren uit billijkheidsoogpunt voor dit 
schoolbezoek niet een vergoeding aan de ge
meente Geldermalsen had behooren te geven, 
er in ieder geval onder de bovengenoemde 
omstandigheden geen voldoende termen aan-

wezig geacht kunnen worden om over te gaan 
tot een maatregel, als thans door Ged. Staten 
is genomen; 

Gezien de L ager-0nderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met gegrondverklaring van het beroep op 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van ro Juni 1941, No. 229, L. 0 ., 
te vernietigen. 

(A. B.) 

2 September 1941. BESLUIT van den Se
cre~aris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 36). 

Een destijds gesloten burgerrechte
lijke overeenkomst tusschen de gemeen
te en een grondeigenaar staat, daarge
laten de civiele rechten, welke de laatste 
daaraan zou kunnen ontleenen , niet aan 
den gemeenteraad in den weg om, bij 
gelegenheid van de vaststelling van een 
uitbreidings - of herzieningsplan, aan de 
daarbij betrokken terreinen zoodanige 
bestemming te geven als door het ge
meentebelang bij de uitbreiding der be
bouwing gevorderd wordt. 

Wei blijft in het onderwerpelijk plan 
in verband met de plaatselijke gesteldheid 
binnen het bouwblok een vrij groot bin
nenterrein over hetwelk niet bebouwd 
mag worden en waarvan, wanneer de 
randbebouwing zal zijn tot stand geko
m en, de gebruiksmogelijkheid ten zeer
ste is beperkt, <loch waar het de bedoe
ling is van het gemeentebestuur dit ter
rein te reserveeren voor doeleinden van 
openbaar nut en het zich uitdrukkelijk 
heeft verplicht om binnen een jaar na de 
voltooiing van de laatste woning op een 
bepaald terrein de onteigening van het 
binnenterrein ten name der gemeente 
bij den rechter aanhangig t e maken, ont
moet de goedkeuring van het plan geen 
bedenking. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door H. van 
Houten, te Amsterdam, c.s. tegen het besluit 
van Ged. Staten van Groningen van s Sep
temb er 1940, letter F., r e a fdeeling, hou
dende goedkeuring van een uitbreidingsplan 
c. a. der gemeente G roningen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 20 Augustus 1941 , No. rr8); 

0. dat de raad der gemeente Groningen 
in zijne vergadering van 29 Augustus 1939 
onder No. 2 heeft vastgesteld een plan tot 
aanvulling en herziening van het plan van 
uitbreiding voor zijne gemeente met bebou
wingsvoorschriften ; 
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dat Ged. Staten der provincie Groningen 
bij hun besluit van 5 September 1940, letter 
F, 1e afdeeling, dit raadsbesluit hebben 
goedgekeurd, daarbij overwegende, dat tegen 
het plan bezwaren zijn ingediend o. m . door 
D. van Houten te Groningen; dat deze recla
mant in zijn bezwaarschrift in de eerste 
plaats opmerkt, dat de bestemming, die op 
het plan aan zijne terreinen is gegeven, niet 
in overeenstemming is met een overeen
komst welke hij indertijd terzake met de 
gemee~te heeft gesloten; dat de rechten, die 
de adressant eventueel aan de door hem be
doelde overeenkomst zal kunnen ontleenen, 
door het uitbreidingsplan niet worden aan
getast, zoodat op dit bezwaar van ~en adres
sant niet nader behoeft te worden mgegaan; 
dat de a dressant er in de tweede plaats tegen 
opkomt, dat zijne terreinen op het uitbrei
dingsplan ten deele voor den bouw van ar
beiderswoningen zij n bestemd; dat deze be
stemming reeds op het oorspronkelijke in 
1936 vastgestelde plan aan de onderha"'.ige 
terreinen is gegeven ; dat de adrcssant h1er
tegen indertijd bezwaren had kunnen indie
nen; dat hij van deze gelegenhcid om zoo
danige bezwaren in te brengen toen echter 
geen gebruik heeft gemaakt ; dat hij daarom 
niet de bevoegdheid heeft deze bezwaren 
thans nog naar voren te brengen ; dat de 
adressant in de derde plaats aanvoert, dat 
boven het moerriool van de centrale riolee
ring der gemeente, he twelk in zijne terreinen 
is gelegd, een straat is geprojecjeerd, die 
over een gedeelte een breedte zal v erkrij gen 
van 20 m en over een ander gedeelte een 
breedte v an 27.50 m; dat dit een gev olg is 
van het feit, dat zich te r plaa tse het moer
riool bevindt, daar anders met een straat ter 
breedte van 15 m had kunnen zijn volst aan; 
dat hij zoodoe-nde groote schade zal lijden, 
aangezien hij den grond, die voor straataan
leg is b estemd, n iet als bouwterrein za l kun
nen verkoopen; d a t de adressant, zoolang 
niet tot uitvoering van het plan ter p la atse 
wordt overgegaan, zijne terreinen op dezelf
de wijze zal kunnen b lijven gebruiken , als 
hij tot dusver heeft geda an; dat, wanneer de 
gemeente de uitvoering van het plan op de 
terreinen van den adressant t er hand neemt, 
zij zal moeten trachten door aankoop of on t 
eigening de beschikking over deze terreinen 
te v erkrij gen en alsdan de schade, wa a rover 
de adressant klaa gt, zoo deze aanwezig b lij kt 
t e zijn, aan hem zal dienen te worden ver
goed ; d at te n aanzien van het vierde be
zwaar van den adressant, dat over zijne ter
reinen breede wegen zijn ontworpen , het
zelfde geldt als in het vorenstaande t en aan
zien van zijn derde b ezwaar is opgemerkt; 
dat uit het vorenstaande b lijkt, dat hun col
lege d e b ezwaren van den a dressant Van 
H outen, voor zoover deze bezwaren voor be
handeling in aanmerking kunnen komen , on
gegrond acht; dat b ij h un college t egen goed
keuring van het onderhavige raadsbesluit 
geen bedenkingen bestaan; 

d a t van deze beslissing H. van Houten te 
Amsterdam, zoo voor zichzelf a ls in hoeda
nigheid van gemachtigd e van a. zij n e zuster 

Mevrouw Willemiena van Houten, weduwe 
van wijlen G. D. I. Burnie, zonder beroep, 
wonende te Groningen, en b. zijn broeder 
Mr. Samuel van Houten, Inspecteur der Ne
derlandsche Spoorwegen, tijdelijk te Henge
lo , alsmede optredende voor de mede-eige
naren van en medegerechtigden in de na te 
noemen terreinen, in onverdeeldheid behoo
rende aan wijlen Derk van Houten, en <liens 
broers en zusters te Groningen, en gelegen 
binnen de gemeente Groningen in beroep is 
gekomen , aanvoerende, dat Ged. Staten in 
de eerste plaats hebben overwogen, dat de 
rechten, die de adressant eventueel aan de 
door hem gesloten overeenkomst zal kcmnen 
ontleenen, door het uitbreidingsplan niet 
worden aangetast, zoodat op dit bezwaar van 
den adressant naar de meening van het col
lege van Ged. Staten niet verder behoeft te 
worden ingegaan; dat hij, appellant, zich 
met deze overweging niet kan vereenigen, 
omdat naar zijne meening de bestemming, 
die in het uitbreidingsplan aan het terrein 
van hem en zijne mede-eigenaren aan den 
Damstersingel wordt gegeven , wel degelijk 
in strijd is met een overeenkomst, die de 
rechtsvoorgangers en toenmalige eigenares 
van het perceel op 21 Juni 1922 met het ge
meentebestuur van Groningen heeft aange 
gaan en in elk geval in strijd is met den 
geest dier overeenkomst; dat toch op 26 Juni 
1922 door de vroegere eigenares aan de ge
meente kosteloos werd afgestaan een strook 
grond van het t errein langs den Damster
singel en zulks geschied is op uitdrukkelijk 
verlangen van de gemeente Groningen, 
schrijvende d e t oenmalige Directeur der Ge
meentewerken ' in zijn brief van 16 Januari 
1920, dat het der gemeente zeer veel waard 
zou zijn, als de eigenares de beschikking van 
deze strook aan de gemeente wilde geven; 
dat daarop die overdracht is geschied onde r 
voorwaarde, als in het contract v ermeld, o.a . 
dat de Damstersingel, wat betreft de aan
liggende p erceelen, kadastraal bekend ge
meente Gronin gen , sectie B 8066 en 5074, 
zullen worden beschouwd a ls een strook, be
stemd en ingericht voor huizenbouw, m et 
welken huizenbouw niet anders kon zijn be
doeld dan huizen, die men in dat stadsge
deelte zou verwachten, zij nde p articuliere 
huizen en geen a rbeiderswoningen, wat ook 
blijkt uit den b rief van 16 J an . 1920, waar 
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat hie r gelegen
h e id zal komen voor de n aanleg v a n voortui
nen, wat mede wijst op een royale bebou
wing, wat van bebouwing met arbeiderswo
ningen niet kan worden gezegd; da t het dan 
ook onjuist is , w at he t college van Ged. Sta
t en zegt , dat de rechten, die de adressant 
aan de bedoelde ov ereenkomst zal kunnen 
ontleenen, door het uitbreidingsplan niet 
zullen worden aangetast en dit in elk geval 
in s trijd is m et den geest van de overeen 
komst en m et de bedoeling, die toentertijd 
bij partijen hebben voorgezet en , zij n de zijn, 
appellants, voorganger tot voor kort in den 
waan geweest, d a t daarop wel gewone parti
culiere wonin gen mochten worden gebouwd; 
d at het college v oort s overweegt , d at de 
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adressant er in de tweede plaats tegen op
komt, dat zijne terreinen op hetuitbreidings
plan ten deele voor den bouw van arbeiders
woningen zijn bestemd, maar Ged. Staten 
meenen, dat de adressant niet de bevoegd
heid zou hebben deze bezwaren thans naar 
voren te brengen, omdat deze bestemming 
reeds op het oorspronkelijke in 1936 vast
gestelde plan aan de onderhayige terreinen 
is gegeven, de adressant hierop indertijd be
zwaren had kunnen indienen, en de adres
sant van deze gelegenheid om zoodanige be
zwaren in te brengen echter geen gebruik 
heeft gemaakt; dat het hem, appellant, we! 
bekend is, dat wie in eerste instantie geen 
bezwaren heeft ingediend, dit niet in hooger 
beroep kan doen, maar dit geval zich hier 
niet voordoet, omdat wijlen D. van Houten 
zijne bezwaren tegen de bestemming van 
den grand voor arbeiderswoningen ook reeds 
bij den raad (dus in eerste instantie) had in
gediend; dat weliswaar D . van Houten tegen 
het in 1936 vastgesteld uitbreidingsplan geen 
bezwaren heeft ingediend, wat hij naliet, om
dat hij door de bovengenoemde overeen
komst voldoende gedekt meende te zijn, 
maar dit uitbreidingsplan 1936 - voor wat 
betreft dat gedeelte, waarin de gronden van 
hem, appellant, en zijne familie waren ge
legen - door de Kroon niet werd goedge
keurd; dat het hier dan ook gaat om het 
plan, dat op den 6den Mei 1939 was inge
diend en wijlen D . van Houten reeds bij de 
behandeling in eerste instantie bij den raad 
het bezwaar inzake de bestemming voor ar
beiderswoningen heeft ingediend; dat hij dus 
we! ontvankelijk is in zijne bezwaren; dat de 
gronden, waarom hij tegen die bestemming 
bezwaar moet maken ,de volgende zijn: dat 
dit terrein, dat mettertijd aan twee hoofd
wegen en aan de entree van de stad komt te 
Eggen, bij uitstek geschikt is voor grootere 
huizen met eventueel showrooms voor auto
zaken en voor zaken in landbouwwerktuigen 
en dit te meer, daar later een plein op de 
gedempte sluis zal komen; dat voor deze ter
reinen reeds door de eigenaren met den bou
wer een koopovereenkomst was tot stand ge
komen voor den prijs van f 30 per m 2, welke 
prijs voor Groningen buitengewoon hoog is, 
doch welke koopovereenkomst niet kon 
doorgaan, omdat de gemeente, die we! eerst 
de plannen voor den bouw van de door dien 
bouwer-kooper op die terreinen te bouwen 
groote particuliere woonhuizen heeft onder
zocht en met belane:hebbenden uitvoerig 
heeft besproken, uiteindelijk heeft gewei
gerd dit bouwplan goed te keuren, omdat 
men op zeer onderschikte punten niet tot 
overeenstemming is kunnen komen; dat deze 
besprekingen hebben p!aats gehad, nadat het 
plan van 1936 was ingediend, en zelfs nadat 
het tweede plan dd. 15 Mei 1939 ter visie 
was gelegd, bij welke plannen het terein der 
familie Van Houten voor bouw van arbei
derswoningen was bestemd; dat hieruit dus 
blijkt, dat de gemeente zelf niet aan die be
stemming vasthield, maar zij in het belang 
der volkshuisvesting achtte, dat daar groote 
huizen werden gebouwd, althans aan het 

bouwen van groote huizen - en niet aan den 
bouw van arbeiderswoningen - -hare onver
deelde goedkeuring hechtte; dat door die be
stemming voor arbeiderswoningen de eige
naren groote schade zullen lijden, omdat nu 
alle gegadigden, die grootere huizen willen 
bouwen, uitgesloten zijn; dat op dit terrein 
een open vlakte van ± 1 ha is geprojecteerd, 
wat voor de eigenaren zeer schadelijk is en 
dit terrein kleiner wordt naarmate de bouw
terreinen grooter; dat het terrein voor arbei
derswoningen ook uit bouwkundig en sociaal 
oogpunt verkeerd is wegens het drukke ver
keer langs die wegen; dat hij nog de vrijheid 
neemt op te merken, dat het merkwaardig 
moet warden geacht , dat van al de in dat 
dee! der gemeente Groningen liggende ter
reinen alleen de terreinen, die aan de fami lie 
Van Houten behooren, met de bestemming 
tot bouw van arbeiderswoningen gezegend 
zijn, hoewel die terreinen daarvoor minder in 
aanmerking komen en hij zich afvraagt, 
waarom dit aldus is geschied; dat hij ook 
zijne beide andere bezwaren handhaaft en 
het daartegen door Ged. Staten aangevoerde 
niet opgaat omdat, ware dit wcl het geval 
- quad non - , deze redeneering tegen elk 
bezwaar van een eigenaar tegen een uitbrei
dingsplan zou kunnen warden aangevoerd, en 
dus op die wijze het recht van eigenaren om 
bezwaren in te dienen illusoir zou maken; 
weshalve de appellant heeft verzocht, met 
vemietiging van het bestreden besluit van 
Ged. Staten van Groningen, alsnog goed
keuring aan het genoemde uitbreidingsplan 
der gemeente Groningen te onthouden, al
thans dit te wijzigen in <lien zin, dat de per
ceelen van hem, appellant, en zijne mede
eigenaren niet voor den bouw van arbeiders
woningen warden bestemd en althans en in 
elk geval het te wijzigen in dien zin, dat niet 
een groat terrein als thans geprojecteerd als 
open terrein en ongeschikt voor en niet be
stemd tot bebouwing als open terrein wordt 
bestemd en aangeduid; 

0. dat de appellanten tegen de bestem 
ming van hun terrein voor bebouwing met 
arbeiderswoningen bezwaar hebben, in de 
eerste plaats omdat deze bestemming in 
strijd zou zijn met eene in 1922 met de ge
meente gesloten overeenkomst betreffende 
grondafstand ten behoeve van de verbree
ding van den Damstersingel, welke overeen
komst o. m. zou inhouden, dat de aan dezen 
singe! !iggende perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Groningen sectie B, nummers 8066 
en 5074, zouden warden bestemd en inge
richt voor huizenbouw, waarmede, naar de 
appellanten meenen, zouden zij n bedoeld 
particuliere huizen en geen arbeiderswonin
gen, op welke bedoeling mede zou wijzen de 
in een brief van den toenmaligen Directeur 
der gemeentewerken van 16 Jan. 1920 voor
komende passage, waarin uitdrukkelijk werd 
te kennen gegeven, dat hier gelegenheid zou 
komen voor den aanleg van voortuinen; 

dat echter, afgezien nog hiervan dat deze 
burgerrechtelijke overeenkomst, daargelaten 
de civiele rechten welke de appellanten daar
aan zouden kunnen ontleenen, aan den ge-
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meenteraad niet in den weg staat om, bij ge
Jegenheid van de vaststelling van een uit
breidings- of herzieningsplan, ingevolge de 
Woningwet aan de daarbij betrokken terrei
nen zoodanige bestemming te geven als door 
het gemeentebelang bij de uitbreiding der 
bebouwing gevorderd wordt, het beroep op 
de hierbedoelde clausule faalt, aangezien de 
terminologie ,,voor huizenbouw bestemd en 
ingericht", ontleend aan art. 5 van de toen 
geldende bouwverorden ing, blijkens de in
gewonnen ambtsberichten alleen bedoeld is 
om aan te duiden, dat aan de straat in kwes
tie kan worden gebouwd zonder dat daar
voor een bijdrage in bestratingskosten e. d. 
behoeft te worden betaald en niet om het 
type van de bebouwing vast te stellen; 

dat hierin ook geen verandering wordt ge
bracht door de in het schrijven van den Di
recteur der gemeentewerken geopperde mo
gelijkheid tot den aanleg van voortuinen, 
aangezien deze ook in de zoogenaamde ar
beiderswijken we! plegen voor te komen; 

dat, wat de bestemming van de terreinen 
voor den bouw van arbeiderswoningen op 
zich zelve betreft, deze zeer zeker in den 
opzet van het plan past, nu blijkens de stuk
ken in de onmiddellijke nabijheid er van al
reeds een complex arbeiderswoningen is ge
legen; 

dat het argument van de appellanten, dat 
de meergenoemde gronden aan twee hoofd
wegen zullen komen te liggen en daarlangs 
in een meer verwijderde toekomst een plein 
is geprojecteerd, waardoor zij bij uitstek ge
schikt zouden zijn voor bebouwing met groo
tere huizen met eventueel showrooms voor 
auto-zaken, zaken in landbouwwerktuigen 
en dergelijke, niet opgaat, daar de hierbe
doelde wegen (ringweg en diagonaalweg) 
wegen zijn voor doorgaand verkeer, welke 
zich minder voor dergelijke zaken leenen; 

dat de appellanten door de aan hun ter
rein gegeven bestemming niet geacht kun
nen worden onredelijk te worden benadeeld, 
aangezien niet aannemelijk is, dat de in het 
uitbreidingsplan voor arbeiderswoningbouw 
aangewezen gronden minder rendabel zou
den zijn dan die waarop grootere huizen war
den toegelaten ; 

dat weliswaar in het onderwerpelijke plan 
in verband met de pJaatselijke gesteldheid 
binnen het bouwblok een vrij groot binnen
terrein overblijft, hetwelk niet bebouwd mag 
worden en waarvan, wanneer de randbe
bouwing zal zijn tot stand gekomen, de ge
bruiksmogelijkheid ten zeerste is beperkt, 
<loch dat het, naar uiteennaderambtsbericht 
van den Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Volkshuisvesting) ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
G eschillen van Bestuur, is gebleken, de be
doeling van het gemeentebestuur is <lit ter
rein te reserveeren voor doeleinden van 
openbaar nut, terwiil het gemeentebestuur 
zich, blijkens zijn schriiven van 6 Aug. 1941 
No. 17382, uitdrukkeliik heeft v erplicht om, 
binnen een jaar na de vol•ooiin'{ van de 
laatste woning op het terrein der appellan-

ten nabij den Damstersingel de onteigening 
van het meerbedoelde binnenterrein ten na
me van de gemeente bij den rechter aanhan
gig te maken; 

dat onder deze omstandigheden de goed
keuring van het plan geen bedenking ont
moet; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

3 September 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 35 j 0

• art. 34.) 
Nu de inspecteur binnen den in art. 

35 gestelden termijn bezwaren heeft in
gebracht, zij het dat hij deze gedeelte
lijk als ,,voorloopig" wenschte be
schouwd te zien, is er geen reden hem 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

De op Ged. Staten rustende verplich
ting tot het zenden van een ontvangst
bericht, bedoeld in art. 167 (thans 198) 
der gemeentewet, is van zuiver formee
len aard; aan niet-naleving van <lit ge
bod zijn geen rechtsgevolgen verbon
den. De desbetreffende besluiten van 
den gemeenteraad bezitten derhalve, 
zoolang zij niet zijn vernietigd, rechts
kracht van den daarin genoemden <lag 
van ingang af. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Groesbeek tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
19 December 1939, No. 220, waarbij gegrond 
worden verklaard de door den Inspecteur 
van de Volksgezondheid ingediende bezwa
ren tegen wijziging der instructies van ge
meentegeneesheer en gemeentevroedvrouw 
bij raadsbesluiten van 30 Juni 1936; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur; gehoord, (advies 
van 27 November 1g40, No. 598); 

0. dat bij een tweetal besluiten van den 
raad der gemeente Groesbeek de instructies 
onderscheidenlijk van den gemeentegenees
heer, belast met de armenpraktijk, en van 
de vroedvrouw, belast met de armenpraktijk, 
zijn gewijzigd in <lien zin, dat met ingang 
van 1 Juli 1936 de jaarwedde van den ge
meentegeneesheer nader wordt vastgesteld 
op f 2850 en die van de vroedvrouw op f 925, 
terwijl bovendien voor de laatstgenoemde 
het aantal te behandelen armlastigen met in
gang van 1 Januari 1936 wordt verhoogd 
van 30 op 40; 

dat Ged. Staten van Gelderland met be
trekking tot deze beide raadsbesluiten van 
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den geneeskundig Inspecteur van de Volks
gezondheid de ambtsberichten ontvingen: 

a. d.d. 1 Augustus 1936, nr. H.2 .I.n32/36, 
waa rbij wordt te kennen gegeven, dat voor
loopig bezwaar bestaat tegen de voorgestel
de salarisverlagingen, doch dat een definit ief 
oordeel eerst zal kunnen worden uitgespro
ken, wanneer de noodige besprekingen met 
de verschillende instanties, die met de rege
ling en uitvoering der genees- en verlosku'n
dige armenverzorging te maken hebben, zul
len hebben plaats gehad; 

b. d .d . 17 November 1937, nr. H .2.I.249/ 
37, houdende voorstellen inzake reorganisa
tie der geneeskundige armenverzorging in de 
gemeente Groesbeek en in afwachting van 
de te treffen maatregelen voorloopige hand
having der bezwaren ten aanzien van de 
meergenoemde salarisverlagingen; 

c. d .d. 21 September 1939, nr. H.2.I.2018/ 
39, waarbij thans definitief bezwaar wordt 
gemaakt 1 °. tegen salariskorting van den 
gem eentegeneesheer en wel op de navolgen
de gronden: dat uit de gewisselde stukken 
en de gehouden conferenties voldoende is 
gebleken, dat jaarweddeverlaging van den 
gemeentegeneesheer, v66rdat de zieken
fondsregeling en daarmede verbonden een 
meer juiste en concrete voorziening van de 
geneeskundige armenverzorging en een daar
voor aangepaste salarieering verkregen is, 
niet anders dan oneconomisch kan werken, 
daar de tegenwoordige financieele regeling 
der geneeskundige armenzorg geheel afhan
kelijk is van de goedwillendheid van den 
huidigen functionaris; 2 ° . tegen verhooging 
van het door de vroedvrouw voor haar sa
laris te verrichten aantal bevallingen van 
30 tot 40; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 19 December 1939, nr. 220, de 
bezwaren van den Inspecteur gegrond heb
ben verklaard, uit overweging, dat zij zich 
met de door den geneeskundig Inspecteur in 
zijn schrijven van 21 September 1939, nr. 
H.2.I.2018/39, naar voren gebrachte bezwa
ren kunnen vereenigen; dat hun college zich 
voorts weliswaar met het oordeel van den 
Inspecteur, dat de salarisregeling van de ge
meentevroedvrouw kan plaats vinden onaf
hankelijk van de ziekenfondsregeling, kan 
vereenigen, doch dat zijnerzijds bezwaar be
staat, dat aan de jaarweddevermindering 
van de vroedvrouw thans terugwerkende 
kracht zoude worden verleend tot 1 Juli 
19;16; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Groesbeek in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat zijn besluit tot instructiewijziging, 
ter voldoening aan art. 34 der Armenwet, in 
afschrift werd medegedeeld aan Ged. Staten 
en aan den Inspecteur van de Volksgezond
heid, respectievelijk bij schrijven van B. en 
W. d.d. 2 en 1 Juli 1936, Dossier no. 26.2; 
dat, gel op de omstandigheden, welke tot 
deze instructiewijziging Jeidden, de onder
stelling gewettigd mocht heeten, dat daarte
ge,,_ van de zijde van Ged. Staten•- die ken
nis namen van de aanwijzingen van de Com
missie van overleg inzake de gemeentebe-

grootingen, zonder daaromtrent bemerking 
te maken -, geen bedenking zou rijzen; dat 
het dan ook niet bevreemdde, dat zoowel be
richt van ontvangst, voorgeschreven in art. 
34 der Armenwet, juncto art. 167 (thans art. 
198) der gemeentewet, als eene beslissing, 
bedoeld in a rt. 35 der Armenwet, uitbleven; 
dat intusschen de gemeentebegrootingen 
voor 1936, 1937 en 1938 werden goedgekeurd 
en de verlaagde jaarwedden overeenkomstig 
de daarin gestelde ramingen werden uitge
keerd; dat door Ged. Staten bij schrijven 
van 13 Juni 1939, No. 253, gericht aan B. 
en W., werd geinformeerd, of de gemeente
vroedvrouw nog haar loon ontving volgens 
de bezoldigingsregeling van 28 Mei 1926; 
dat B. en W. daarop hebben verwezen naar 
de instructiewijziging van 30 Juni 1936 en 
de daaraan voorafgaande correspondentie 
van de Commissie van overleg inzake de ge
meentebegrootingen; dat Ged. Staten daar
op B. en W. hebben uitgenoodigd het sala
ris van de gemeentevroedvrouw alsnog naar 
de regeling van 28 Mei 1926 uit te betalen, 
zich daarbij stellend op het standpunt, dat 
aan de instructiewijziging van 30 Juni 1936 
eerst dan kracht van eindbeslissing zoude 
zijn verzekerd, indien aan den raad het be
richt van ontvangst, bedoeld in art. 34 der 
Armenwet, zoude zijn toegezonden; dat B . 
en W . - blijkens beantwoording van de des
betreffende brieven van Ged. Staten - zich 
met die opvatting niet hebben kun nen ver
eenigen, van oordeel, dat geen wettelijk voor
schrift er zich teben verzet, dat een raads
besluit, dat geen afkondiging behoeft en niet 
aan hoogere goedkeuring is onderworpen .. 
terstond in werking treedt en dat ook de be-
roepsprocedure, aangegeven in a rt. 35 der 
Annenwet, de werking der vastgestelde re
geling niet opschort; dat B. en W. dan ook 
geen gevolg gaven aan de uitnoodiging van 
Gedeputeerde Staten en - zijns inziens te
recht - in hun antwoord mede gewezen heb
ben op de huns inziens moeilijk te verdedi
gen handelwijze van dat college om het be
richt van ontvangst - waarvoor een wette
Jijke termijn van 14 dagen is gesteld -, op 
te schorten tot 3 jaren na de inzending van 
het besluit tot instructiewijziging; dat als
dan is gevolgd de beslissing van Ged. Staten 
van 19 December 1939, No. 220, waarbij ge
gron'1 worden verklaard de door den Inspec
teur van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid ingediende bezwaren tegen de 
meergenoemde instructiewijziging van 30 
Juni 1936; dat ter zake van het bezwaar te
gen de korting van het salaris van den ge
meentegeneesheer dient opgemerkt, dat zij
nerzijds meermalen is getracht eene voorzie
ning te treffen ten opzichte v an eene zieken
fondsregeling, doch dat de daaromtrent ge
dane voorstellen to nu toe geen instemming 
konden vinden bij hoogere regeering; dat het 
zijns inziens echter weinig zin heeft verband 
te leggen tusschen eene toekomstige rege
ling van ziekenfonds - geneeskundige ar
menverzorging en de bij de instructiewijz-i
ging beoogde salariskorting; dat deze laat
ste toch de strekking had ook gemeente-
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geneesheer en vroedvrouw te doen deelen in 
eene redelijke salariskorting, in verband met 
den financieelen toestand der gemeente; dat 
deze korting was te baseeren op den feite-
1ijken toestand, waarbij dient aangeteekend, 
dat sinds 1935 aan den gemeentegeneesheer 
voor behandeling van armenpatienten, bo
ven het aantal van 100 gezinnen, honorarium 
wordt uitgekeerd naar het desbetreffend ta
rief der Rijksverzekeringsbank; dat in ver
band hiermede eene salariskorting van 5 % 
stellig gerechtvaardigd is te achten en dat 
daartegen bij den belanghebbende dan ook 
geen bedenking is gerezen; dat met betrek
king tot het bezwaar tegen de verhooging 
van het door de vroedvrouw te verrichten 
aantal bevallingen er op moge gewezen wor
den, dat ook de hier bestreden instructie
wijziging uiting is van eene van regeerings
wege gewenschte bezuiniging - waarin ook 
andere ambtenaren hebben moeten deelen 
- en dat ten opzichte van de gemeente
vroedvrouw rekening is te houden met eene 
voor haar bestaande uitzonderlijk gunstige 
garantiebepaling, welke haar een inkomen 
van f 2000 waarborgt; dat Ged. Staten in 
hun aangehaald besluit van 19 December 
1939 nog overwegen : ,,dat hun college zich 
voorts weliswaar met het oordeel van den 
Inspecteur, dat de salarisregeling van de 
gemeentevroedvrouw kan plaats vinden on
afhankelijk van de ziekenfondsregeling kan 
vereenigen, <loch dat zijnerzijds bezwaar be
staat, dat aan de jaarweddevermindering 
van de vroedvrouw thans terugwerkende 
kracht zoude worden verleend tot 1 Juli 
1936"; dat dit bezwaar van Ged. Staten niet 
nader wordt gemotiveerd en zijns inziens 
geen wettelijke gronden zijn aan te wijzen, 
waarop dit bezwaar steunt; dat hij - in 
overeenstemming met de op dit stuk be
staande jurisprudentie - kan billijken, dat 
de voor de belanghebbende nadeelige gevol
gen, ontstaan door het toekennen van terug
werkende kracht aan de regeling van 30 
Juni 1936, worden hersteld, <loch dat dit 
dan alleen behoort te gelden de regeling be
treffende verhooging van het aantal arm
lastigen van 30 tot 40 met betrekking tot het 
tijdvak 1 Januari tot 1 Juli 1936; dat ten 
slotte echter, afgezien van zijne hiervoor te
gen het besluit van Ged. Staten aangevoerde 
bezwaren, gegrond op de feitelijke omstan
digheden, hij emstig bezwaar meent te moe
ten maken tegen het feit der beslissing zelf; 
dat door Ged . Staten eene beslissing "Yerd 
genomen op bezwaren van den Inspecteur 
van 21 September 1939; dat naar zijne op
vatting toch de daaraan voorafgegane ken
nisgevingen van ,,voorloopig bezwaar" en 
,,voorloopige handhaving der bezwaren", 
zonder dat daaraan concrete vorm of inhoud 
werd gegeven en daarom slechts bezwaren 
doen vermoeden, niet als bezwaar in den zin 
der wet kunnen worden aangemerkt; dat dan 
ook moet worden aangenomen, dat binnen 
den wettelijk gestelden termijn van 30 dagen 
door den Inspecteur geen bezwaren zijn in
gediend; dat naar zijn oordeel Ged. Staten 
den Inspecteur daarom niet-ontvankelijk 

hadden behooren te verklaren in zijn op 21 
September 1939 ingediend bezwaar en <liens 
daaraan voorafgaande mededeelingen van 1 

Augustus 1936 en 17 November 1937 voor 
kennisgeving hadden behooren aan te ne
men; dat thans - afgezien van de zijns in
ziens zonderlinge wijze, waarop deze proce
dure werd gevoerd -, de genomen beslis
si~g alerminst het rechtsgevoel bevredigt en 
geoordeeld moet worden te zijn zoowel in 
strijd met de wet als met het algemeen be
lang; 

0 . dat de bij deze zaak betrokken Inspec
teur in zijn ambtsbericht van 1 Augustus 
1936 binnen den gestelden termijn tegen de 
raadsbesluiten bezwaren heeft ingebracht, 
zij het dat hij deze gedeeltelijk als voorloo
pig wenschte beschouwd te zien, omdat de 
vaststelling van de wedde van den genees
heer, belast met de geneeskundige armen
verzorging, verband hield met besprekingen, 
welke nog gehouden moesten worden; 

dat art. 35 der Armenwet ten deze geen 
anderen eisch stelt, dan dat ,,bezwaren" wor
den ingebracht en dus, nu de Inspecteur met 
zoovele woorden zich naar <lien eisch heeft 
gedragen, er geen reden kan zijn hem niet
ontvankelijk te verklaren, zij het dat Ged. 
Staten, die hun besluit o. a. doen steunen op 
de overweging, dat zij zich met de in het 
schrijven van den Inspecteur van 2 1 Sep
tember 1939 naar voren gebrachte bezwaren 
kunnen vereenigen, niet voldoenden nadruk 
hebben gelegd op het geschrift, dat uitslui
tend aan het -.roorschrift van genoemd art. 
35 beantwoordde; 

dat het ontbreken van het ontvangstbe
richt, bedoeld in het bij art. 34 der Armen
wet van toepassing verk1aarde art. 167 
(thans 198) der gemeentewet, nimmer eeni
gen invloed op den gang van zaken kan uit
oefenen, al ware het reeds omdat de hier op 
Ged. Staten rustende verplichting als van 
zuiver formeelen aard is te beschouwen en, 
gelijk ook uit de jurisprudentie inzake art. 
200 der gemeentewet blijkt, aan niet-nale
ving van dit tot Ged. Staten gericht gebod 
geen rechtsgevolgen zijn verbonden; 

dat mitsdien de besluiten van den gemeen
teraad van 30 Juni 1936, zoolang zij niet zijn 
vernietigd, rechtskracht bezitten van den 
daarin genoemden dag van ingang af; 

dat, wat de verlaging van de wedde der 
vroedvrouw aangaat, die verlaging t en be
drage van 1½ %, vooral als in aanmerking 
wordt genomen, dat aan bela nghebbende een 
vast inkomen van f 2000 is verzekerd, niet 
onredelijk kan heeten, in aanmerking geno
men, dat de gemeente Groesbeck noodlij
dend is en de wedden van andere ambtena
ren met 10 % zijn verminderd, in verband 
waarmede ook de verhooging van het getal 
der kosteloos te verrichten verlossingen ver
dedigbaar mag worden genoemd; 

dat de wedde van den geneeskundige 
slechts met 5 % is verlaagd en dit onder de 
omstandigheden der laatste jaren nog min
der bezwaar mag opleveren; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver-
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ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten v an Gelderland, de door 
den Inspecteur van de Volksgezondheid in
gediende bezwaren tegen wijziging der in
structies van den gemeentegeneesheer en de 
gemeentevroedvrauw bij besluiten van den 
raad der gemeente G raesbeek van 30 Juni 
1936, alsnog ongegrand te verklaren. 

(A. B.) 

I 5 September 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Gene raal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40). 

Wel heeft het burgerlijk armbestuur · 
te H. gedurende ongeveer een jaar nog 
voor het met zijn medewerking naar A. 
verhuisd armlastig gezin zorg gedragen , 
doch er bestaan termen, dat a rmbestuur 
ook nog gedurende het volgend jaar met 
de kosten der ondersteuning van dit ge
zin te A. te belasten, daar de lichame
lijke gesteldheid van den armlastige hem 
buiten staat stelt, eenigen noemens
waardigen arbeid te verrichten, welke 
omstandigheid ook reeds v66r de ver
huizing naar A. heeft bestaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
rnen t van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende betaling 
van de kosten van ondersteuning van het 
gezin B. Kok; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Seotember 1931, No. 227; 

O. dat B . Kok, een werklooze met zwakke 
gezondheid, in het voorjaar van 1939 met 
zijn gezin van Haamstede naar Andijk ver
huisde, daartoe geldelijk in staat gesteld 
door het burgerlijk armbestuur van Haam
stede, dat hem tevens nag gedurende onge
veer een jaar bleef ondersteunen, na welk 
tijdsverloop Kok genoodzaakt was de hulp 
van het burgerlijk armbestuur te Andijk in 
te roepen, welke hem de eerste maal op 7 
Mei 1940 werd verstrekt; 

dat burgemeester en wethouders van An
dijk van oordeel zijn, dat zich hier een geval 
van afschuiving voordoet en dat aanleiding 
bestaat, het burgerlijk armbestuur van 
Haamstede op grand van art. 40, 2e lid der 
Armenwet te verplichten, de door het ge
meentebestuur van Andijk verstrekte onder
steuning te vergoeden, aangezien B. Kok 
in verband met zij n gP.zondheidstoestand te 
Andijk nimmer heeft kunnen werken en blij
kens een ingesteld geneeskundig onderzoek 
ook in ae toekomst niet in st aat zal zijn door 
middel van arbeid in het onderhoud van zich 
en zijn gezin te voorzien; 

dat burgemeester en wethouders van 
Haamstede daarentegen hier geen aanlei

L. 1941 

ding voor toepassing van art. 40, 2e lid der 
Armenwet aanwezig achten, waartoe zij aan
voeren, dat het gezin Kok zich in 1932 te 
Haamstede vestigde, komende uit Andijk, 
doch geen kans zag, zich aan de bevolking 
te assimileeren, en na 1 September 1935 door 
het burgerlijk armbestuur werd ondersteund; 
dat Kok op eigen initiatief naar Andijk is te
ruggekeerd; dat hij wel in staat was lichten 
arbeid te verrichten en het dus aannemelijk 
was, dat hij, toen hij naar Andijk terug
keerde, zijn voornemen om aldaar weer zijn 
oorspronkelijk beraep van barbier te gaan 
uitoefenen, t en uitvoer zou kunnen brengen; 

0. dat moet worden geoordeeld , dat het 
burgerlijk armbestuur te Haamstede, door 
Kok in staat te stellen met zijn gezin naar 
Andijk te verhuizen, een invloed op de komst 
van het gezin te Andijk heeft u itgeoefend, 
welke tot toepassing van art. 40, 2e lid, der 
Armenwet behoort te leiden; 

dat weliswaar het burgerlijk armbestuur 
te Haamstede gedurende ongeveer een jaar 
nag voor het gezin te Andijk heeft zorg ge
dragen, doch dat termen bestaan, dat arm
bestuur in verband met het bepaalde bij 
art. 40, 3e lid der Armenwet , oak nog gedu
rende het volgende jaar met d e kosten der 
ondersteuning van het gezin te Andijk te 
belasten; 

dat toch blijkens een overgelegde genees
kundige verklaring Kok's lichamelijke ge
steldheid hem buiten staat stelt, eenigen 
noemenswaardigen arbeid t e verrichten, met 
welke verklaring overeenstemt hetgeen de 
huisarts te Haamstede bij de verlmizing zou 
hebben te kennen gegeven en hetgeen Kok 
omtrent zijn gezondheidstoestand in de door 
hem inzake de ondersteuning gevoerde brief
wisseling schrijft, terwij l daartegenover niet 
voldoende is aangetoond, dat K ok ten deze 
zou zijn te beschouwen als een arme, die tot 
werken in staat is; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grand van par. 1 der Verarde

ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te bepalen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin B. Kok door de gemeente 
Andijk gedurende het tijdvak van 7 Mei 
1940 tot en met 6 M ei 1941 komen ten laste 
van het burgerlijk armbestuur van Haam
stede. 

(A. B.) 

22 September z94z . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40). 

Het burg. armbestuur te F . heeft, 
door den armlastige in de gelegenheid te 
stellen, in M. een waning te huren, op 
diens komst te M. invloed uitgeoefend 
in den zin van art. 40, daar niet is ge
bleken, dat dit armbestuur redelijker-

r 8 
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wijze buiten staat was te zorgen, dat het 
gezin te F. zelve onderdak kreeg, terwijl, 
ook a l ware het anders, dat armbestuur 
daaraan toch geen vrijheid zou hebben 
kunnen ontleenen, zich op deze wijze 
van de verdere zorg voor het gezin, dat 
niet zonder ondersteuning placht te kun
nen rondkomen, te ontdoen. Daaraan 
doet niet af, dat het initiatief tot de ver
huizing van den armlastige zelf is uit
gegaan. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en 
W. van Menaldumadeel tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van II Juni 
1941, no. 75, 1e afdeeling B, waarbij op een 
verzoek van B. en W. voomoemd, om met 
toepassing van art. 40 der Armenwet te be
slissen, dat de aan het gezin A. Terpstra te 
Beetgum verleende ondersteuning komt ten 
laste van het burgerlijk armbestuur der ge
meente Franekeradeel, is beslist, dat een ge
val, als bedoeld in art. 40 der Armenwet, 
zich hier niet voordoet, en dit artikel mits
dien met betrekking tot dit geschil geen toe
passing kan vinden; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
10 September 1941, No. 233); 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij be
sluit van II Juni 1941, no. 75, 1e afdeeling 
B, beschikkende op een verzoek van B. en 
W. van Menaldumadeel om met toepassing 
van art. 40 der Armenwet te beslissen, dat 
de aan het gezin A. Terpstra te Beetgum 
verleende ondersteuning komt ten laste van 
het burgerlijk armbestuur der gemeente Fra
nekeradeel , hebben beslist, dat een geval, als 
bedoeld in het genoemde artikel, zich hier 
niet voordoet en di t artikel mitsdien met 
betrekking tot dit geschil geene toepassing 
kan vinden; 

dat dit besluit van Ged. Staten steunt op 
de overwegingen dat door B. en W . van Me
naldumadeel wordt aangevoerd: dat bij een 
door den chefveldwachter dier gemeente in
gesteld onderzoek is gebleken, dat T erpstra, 
die in de gemeente Franekeradeel, waar hij 
tot dusver zijn woonplaats had, niet een wo
ning kon krijgen, voor het tijdvak van 1 De
cember 1940 tot 12 Mei 1942 een huis te 
Beetgum heeft gehuurd, waarvan de huur
som ad f 182 door de gemeente Franekera
deel werd betaald ; dat de genoemde persoon 
tevoren in die gemeente geregeld ondersteu
ning van he t burgerlijk armbestuu r genoot, 
zij het dan ook, dat deze ged urende de laat
ste maanden v66r zijn vertrek bestond uit 
de verleening van vrije geneeskundige be
handelin g van zijn gezin en vrij wonen; dat 
T erpstra zich kort na zijn vestiging te Beet
gum bij den armmeester der gemeente Me
naldumadeel vervoegde om ondersteuning 
(vrije geneeskundige behandeling voor zijn 
gezin), welke hem is verleend met ingang 
van 22 J anuari 1q41; dat de genoemde per
soon voorts verklaarde, dat hij zonder steun 
nog niet geheel in het onderhoud van zijn_ 

gezin kan voorzien, daar hij nog al wat schul
den, hoofdzakelijk handelsschulden, in totaal 
ongeveer f 1000 heeft; dat op grond van een 
en antler kan worden aangenomen, dat door 
de verstrekking van de huursom door het 
gemeentebestuur van Franekeradeel mede
werking is verleend tot de komst v an het 
armlastige gezin Terpstra te Beetgum; dat 
door B . en W. van Franekeradeel hiertegen 
wordt ingebracht: dat Terpstra v66r zijn 
vertrek naar Beetgum verbleef in een hem 
door het burgerlijk armbestuur in gebruik 
gegeven houten keet te Zweins; dat deze 
keet ongeschikt was voor huisvesting in het 
winterhalfjaar en dat de genoemde persoon 
daarom gewezen is op zijn plicht om voor 
zijn gezin een behoorlijke woning te zoeken; 
dat hierbij op geen enkele wijze invloed op 
de vestiging in een andere gemeente is uit
geoefend en dat Terpstra integendeel is ge
wezen op de mogelijkheid tot het huren van 
een woning onder Midlum in de gemeente 
Franekeradeel; dat de genoemde persoon 
echter verklaarde, dat hij voor zijn handel 
in geiten, konijnen enz. in een ander gebied 
moest wonen ; dat Terpstra zich later bij den 
armmeester vervoegde, met de mededeeling, 
dat het hem mogelijk was een woning te 
Beetgum voor f 182 te huren, mits de ge
heele huurprijs bij vooruitbetaling werd vol
daan en dat hij zelf den huurprijs niet kon 
betalen; dat het armbestuur daarop de huur
som voor zijn rekening heeft genomen, uit 
overweging, dat het niet verantwoord was 
het gezin nog !anger in de keet te doen ver
blijven, en dat Terpstra te Beetgum midden 
in zijn handelsgebied zou komen te wonen,. 
zoodat hij naar alle waarschijnlijkheid in 
staat zou zijn met zijn handel bij voortdu
ring in het onderhoud van zijn gezin te voor
zien; dat de beslissing tot betaling van de 
huur der woning te Beetgum uitsluitend is 
genomen in het belang van het gezin en op 
uitdrukkelijk verzoek van Terpstra en dat 
op zijn vertrek op geenerlei wijze invloed is 
uitgeoefend; dat zij - Ged. Staten - van 
oordeel zijn, dat hier geen geval van armen
afschuiving aanwezig is; dat toch, al moge 
door de verstrekking van de huursom mede
werking aan de verhuizing zijn verleend, op 
het vertrek van Terpstra naar Beetgum geen 
invloed in den zin van art. 40 der Armen
wet is uitgeoefend, omdat het plan om een 
woning buiten de gemeente Franekeradeel 
t e huren geheel bij hem zelf is opgekomen 
en gerijpt en slechts de u itvoerin g van het 
reeds vaststaande plan door het a rmbestuur 
m ogelijk is gemaakt; d at er bovendien vol
doende reden bestond om aan ·te nemen, dat 
de genoemde persoon in zijn nieuwe woon
plaats in staat zou zijn om in het onderhoud 
van zijn gezin te voorzien; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten B. en W. v an Menaldumadeel in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat Terp
stra reeds tijdens zijn verblijf in Franekera
deel vrij geregeld - en ook Jaatstelijk -
met f 182 woninghuur werd ondersteund en 
B . en W . van Franekeradeel tot de komst 
van het gezin in Menaldumadeel hebben 
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medegewerkt, terwijl kort na zijn komst in 
deze gemeente Terpstra zich om onderstand 
(vrije geneeskundige behandeling) heeft 
aangemeld, welk verzoek 22 Januari 1941 -
alzoo korten tijd na zijn komst in de ge
meente - is ingewilligd ; dat B. en W. van 
Franekeradeel beweren, dat Terpstra voor 
zijn handel in geiten, konijnen enz. in een 
antler gebied dan Midlum, gemeente Frane
keradeel, moest wonen; dat het wel eenigs
zins onwaarschijnlijk aandoet, , dat deze per
sonen, die, voor zoover hun bekend, sedert 
1924 in Franekeradeel en/of Hennaardera
deel woonachtig is geweest en steeds zijn be
roep aldaar heeft uitgeoefend zonder veran
dering van werkkring, naar een streek moest 
verhuizen waar hij nimmer heeft gewoond 
en waar in verhouding ook niet meer geiten 
en konijnen worden gehouden dan in de 
evengenoemde gemeenten; dat zijn handels
relaties in Franekeradeel en H ennaardera
deel ongetwijfeld sterker en meer zullen zijn 
dan te Beetgum en omgeving; dat de ver
onderstelling, dat Terpstra door naar Beet
gum te verhuizen midden in zijn handels
gebied zou komen te wonen en daardoor 
naar alle waarschijnlijkheid in staat zou zijn 
met zijn handel bij voortduring in het ·on
derhoud van zijn gezin te voorzien, beslist 
onjuist is gebleken, omdat van begin af aan 
reeds onderstand in den vorm van vrije ge
neeskundige behandeling wordt genoten; dat 
mag worden betwijfeld, dat B. en W. van 
Franekeradeel inderdaad de uitgesproken 
verwachting koesterden, gezien het feit, dat 
Terpstra tot het laatst van zijn verblijf in 
die gemeente in het genot werd gesteld van 
vrije woning en vrije geneeskundige behan
deling; dat B. en W. van Franekeradeel wel 
degelijk invloed hebben uitgeoefend op de 
verhuizing van Terpstra, omdat van de ver
strekking van f 182 voor de woninghuur, 
zonder verplichting tot terugbetaling, het 
vertrek van Terpstra geheel afhankelijk was; 

0. dat het burgerlijk armbestuur van Fra
nekeradeel, door Terpstra in de gelegenheid 
te stellen, te Beetgum in de gemeente Me
naldumadeel een woning te huren, op de 
komst van hem en zijn gezin in de laatstge
noemde gemeente invloed heeft uitgeoefend, 
welke tot toepassing van art. 40, 2e lid, der 
Armenwet behoort te leiden; 

dat namelijk uit de overgelegde stukken 
niet is gebleken, dat het burgerlijk armbe
stuur te Franekeradeel redelijkerwijze bui
t en staat was te zorgen, dat het gezin in die 
gemeente zelve onderdak kreeg, terwijl, ook 
al ware het anders, dat armbestuur daaraan 
toch geen vrijheid zou hebben kunnen ont
leenen, zich op deze wijze van de verdere 
zorg voor het gezin, dat niet zonder onder
steuning placht te kunnen rondkomen, te 
ontdoen; 

dat daaraan niet afdoet, dat het initiatief 
tot de verhuizing van het gezin naar Beet
gum van Terpstra zelf is uitgegaan ; 

dat op grond van het vorenstaande het 
bedoelde besluit van Ged. Staten behoort 
te worden vemietigd en de kosten van on
dersteuning van het gezin in de gemeente 

Menaldumadeel voor den tijd van ten hoog
ste een jaar ten laste van het burgerlijk arm
bestuur te Franekeradeel dienen te worden 
gebracht; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland te beslissen, 
dat de kosten van ondersteuning door het 
burgerlijk armbestuur te Menaldumadeel 
van het armlastige gezin A. Terpstra van 
22 Januari 1941 af komen ten laste van het 
burgerlijk armbestuur te Franekeradeel voor 
den duur van ten hoogste een jaar. 

(A. B.) 

25 September I94I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 248). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
beslui t tot wijziging der begrooting in 
verband met het uitvoeren van bestra
tingswerken, nu het te verbeteren weg
dek in uiterst slechten toestand verkeert 
en het verkeersbelang eischt, dat de 
wegindeeling grondig wordt herzien en 
aan de moderne verkeerstoestanden aan
gepast, weshalve de uitvoering van het 
plan zoo urgent en van zoo groot belang 
voor de gemeente is te achten, dat, al is 
de geldelijke toestand der gemeente zor
gelijk, de bedoelde uitgave gerechtvaar
digd mag heeten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gem. Haarlem tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 25 Sept. 
1940, afdeeling III A, No. 104, bij welk be
sluit goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dd. 28 Aug. 1940, No. 21, tot 
aanvulling van de begrooting dier gemeente 
voor 1940, in verband met het uitvoeren van 
bestratingswerken aan de Dreef; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
3 Sept. 1941, No. 215); 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Holland 
bij besluit van 25 Sept. 1940, afdeeling IIIA, 
No. 104, aan het besluit van den raad der 
gemeente Haarlem v an 28 Aug. 1940, No. 
21, tot het vaststellen van de 3e suppletoire 
begrooting voor den dienst 1940, waarin op 
den post ,,Rioleerings- en bestratingswer
ken" een bedrag van f 63.500 is geraamd 
voor het wijzigen van de Dreef, goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat uit 
door B . en W. verstrekte inlichtingen en 
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overgelegde teekeninge n aan hun college is 
gebleken, dat het de bedoeling is niet alleen 
over te gaan tot een verbetering van den rij
weg aan de Dreef, doch dat tevens eene al
geheele reorganisatie van de wegindeeling 
mede ter verfraaiing van den toestand ter 
plaatse, in het voornemen ligt; dat hun col
lege van oordeel is, dat in verband m et den 
zeer zorgwekkenden toestand, waa r in de fi
nancien der gemeente Haarlem thans v er
keeren en mede met het oog op d e zware 
eischen, die aan het budget der gemeente in 
de naaste toekomst zullen worden gesteld, 
alleen strikt noodzakelijke uitgaven behoo 
ren te worden gedaan en dat mitsdien moe
ten worden vermeden uitgaven, d ie strekken 
voor andere doeleinden dan voor eene ver
betering van den rij weg ; dat bovendien de 
toestand ter plaatse niet van <lien aa rd is, 
dat reeds thans tot het geheel vernieuwen 
van het wegdek zou moeten worden ov er
gegaan; 

dat van dit besluit van Ged. S t aten de 
raad der gemeente Haarlem in beroep is ge
komen aanvoerende, dat het inderdaad in 
de bedoeling ligt, om naast de verbetering 
van den rijweg van de Dreef tevens een re
organisatie van de wegindeeling ter plaatse 
tot stand te brengen; dat dit mede zal lei
den tot een verfraaiing van den bestaanden 
toestand, hetgeen op zich zelf als een ver
dienste van het ontworpen plan mag worden 
beschouwd; da de reorganisatie echter niet 
alleen verfraaiing beoogt; dat toch de ver
keersverbetering, welke bij uitvoering van 
het plan voor de Dreef zelf ontstaat en 
voorts alsdan ook op het Plein te bereiken 
valt, alsmede de verbetering tengevolge van 
het verdwijnen van de tramkruising van het 
wandelpad, van zeer groote bekeekenis zijn; 
dat het verkrijgen van verkeersvoordeelen 
ten eenenmale ruet in geld te waardeeren is; 
dat hij niet aannemelijk acht, dat de ge
meente zich in verband met haar minder 
gunstigen financieelen toestand uitsluitend 
zou dienen te bepalen tot strikt noodzake
lijke uitgaven en mitsdien die uitgaven zou 
moeten vermijden, welke zouden strekken 
voor andere doeleinden dan voor verbete
ring van den rijweg, zulks te minder omdat 
hij daarbij het oog heeft op den thans be
staanden, gevaarlijken verkeerstoest and met 
het daaraan verbonden levensgevaar voor de 
inwoners en het gevaar voor het doorgaand 
verkeer; dat de opvatting van Ged. Staten, 
d at d e toestand ter plaatse nie t van dien 
aard is, dat thans reeds tot het geheel ver
nieuwen van het wegdek zou moeten worden 
overgegaan, geenszins strookt met het beeld, 
hetwelk het wegdek van dezen belangrijken 
verkeersweg werkelijk toont; dat het eigen
lijk verwonderlijk is hoe lang een dergelijke 
klinkerweg zijn diensten nog heeft kunnen 
blijven vervullen; dat evenwel moet worden 
gedacht, dat op een gegeven oogenblik de 
klinkerweg dan ook totaal versleten blijkt te 
zijn; dat het ongerief zal ontstaan, dat op 
verschillende plaatsen gaten komen en men 
dan in de feitelijke onmogelijkheid zal ver-

keeren om doeltreffende reparaties aan te 
brengen; dat het tijdstip, waarop deze toe
stand zich zal demonstreeren, niet ver meer 
verwijderd is te achten; dat hij mitsdien, 
mede met het oog op het daaruit voor ver
scheidene personen voortvloeiende werk, de 
uitvoering van zijn plan tot wijziging van de 
Dreef gewenscht blijft achten; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten het wegdek van de Dreef in uiterst 
slechten toestand verkeert, zoodat een spoe
dige voorziening daaromtrent noodzakelijk 
is; 

dat tevens op grond van die ambtsberich
t en moet worden aangenomen, dat het alles
zins wenschelijk is, aan de vorenbedoelde 
voorziening een wijziging van het profiel der 
Dreef t e verbinden, aangezien het verkeers
belang eischt, dat de wegindeeling grondig 
wordt herzien en aan de moderne verkeers
toestanden aangepast; 

dat het gemeentebestuur van Haarlem te 
<lien einde heeft besloten tot uitvoering van 
een plan voor verbetering van de Dreef, 
waarvan de kosten op f 63. 500 zijn geraamd; 

dat naar dezerzijdsch oordeel de uitvoe
ring van dit plan zoo urgent en van zoo 
groot belang voor de gemeente Haarlem is 
te achten, dat, al is de geldelijke toestand 
der gemeente zorgelijk, de bedoelde uitgave 
gerechtvaardigd mag heeten; 

dat namelijk Ged. Staten, tegenover de in 
de ambtsberichten van den Rijkswaterstaats
dienst en van den Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer tot uitdrukking gebrachte in
stemming met het plan van het gemeentebe
stuur, niet aannemelijk hebben weten te ma
ken, dat - behoudens eenige verbetering 
aan het wegdek - voorshands gevoegelijk 
met den bestaanden toestand genoegen zou 
kunnen worden genomen, terwijl zij er even
min in zijn geslaagd, de mindere doelmatig
heid van dat plan aan te toonen; 

dat aan het bezwaar van Ged. Staten. dat 
het aan de Dreef gelegen gebouw der Pro
vinciale Griffie tengevolge van de voorge
nomen verlegging der trambaan een minder 
goeden toegang zou verkrijgen, het gemeen
tebestuur bliikens de stukken door een ge
ringe wijziging van het plan zal tegemoet
komen; 

dat derhalve de desbetreffende begroo
tingswijziging alsnog voor goedkeuring in 
aanmerking behoort te komen; 

Gezien de gemeentewet: 
Heeft op grond van paragraaf I der ver

ordening No. 23/1q40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het besluit van den raad 
der gemeente Haarlem van 2 ug. :x_g40,..No. 
2I, tot aanvulling van da begrooting dier ge
meente voor 1940, alsnog goed te keuren. 

(A. B .) 
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25 September 1941. ARREST van den 
Hoogen Raad. (HandelsnaamwetS. 1921 
No. 842, art. 1). 

Ten onrechte heeft de Rechtb. zich 
afgevraagd, of verzoekster haar school 
exploiteert enkel met het doe! er winst 
mede te maken. Indien bet doe! om 
winst te maken voorzit; neemt het be
staan van andere oogmerken daarnevens 
niet weg, dat eene onderneming aanwe
zig is. Het .is overigens ten deze veeleer 
de vraag, of verzoekster !outer een be
roep uitoefent dan we! eene onderne
ming heeft, waarin een bedrijf wordt uit
geoefend. Al zal in het algemeen hij die 
den kost verdient met het geven van 
lessen in bet eerste geval verkeeren, is 
het toch zeer we! mogelijk, dat het ver
strekken van onderwijs op zoodanige 
wijze georganiseerd wordt, dat er sprake 
is van eene onderneming, waarin een 
bedrijf wordt uitgeoefend. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, echter 
evenzeer met gegrondbevinding van het 
desbetreffende middel van cassatie. Deze 
bovendien: Ten onrechte heeft de 
Rechtb. ten deze eene veroordeeling in 
de proceskosten uitgesproken. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Debora Smitshuijsen, echtgenoote van en 

ten deze bijgestaan en gemachtigd door Jan 
Jacob Lindhout, met wien zij buiten gemeen
schap van goederen is gehuwd, wonende te 
Haarlem, adv. Mr. L. Lindeboom; 

dat verzoekster zich met bijstand en mach
tiging van haar voornoemden echtgenoot op 
31 Januari 1941 heeft gewend tot den E.A. 
Heer Kantonrechter te Haarlem met een ver
zoekschrift, waarin zij, voorzoover ten deze 
van belang, heeft gesteld: 

dat verzoekster met goedkeuring van haar 
echtgenoot sinds 3 Juni 1940 op welke datum 
haar zaak ten aanzien van het publiek is 
aangevangen, te Haarlem drijft een zaak (In
stituut voor 0nderwijs verkoop van schrijf
machines en boeken) onder de handelsnaam 
Pitmanschool, gevestigd aan de Berkenrode
straat no. 7 te Haarlem; 

daf bier te Haarlem voordien geen zaak 
werd gedreven onder deze naam; 

dat op 1 Augustus 1940 op welke datum 
deze zaak ten aanzien van het publiek is 
aangevangen, Taeke van der Veen, wonende 
te 's-Gravenhage, Regentesseplein 26, even
eens te Haarlem een zaak is gaan drijven 
(Instituut voor onderwijs, verkoop van 
schrijfmachines en boeken) onder de naam 
Pitmanschool en we! aan de Wilhelminastraat 
no. 47 te Haarlem; 

dat door deze handelwijze van gereques
treerde het gevaar is te duchten ( en in de 
practijk reeds is gebleken) dat tussen de 
handelszaken van verzoekster en die van ge
requestreerde bij bet publiek verwarring ont
staat, gezien precies dezelfde aard der beide 
zaken en dezelfde plaats, waar zij gevestigd 
zijn; 

dat zowel in het telefoonboek als in de 
plaatselijke bladen beide namen voorkomen 

en bet publiek ook reeds de zaken heeft ver
ward, blijkende o. a. door het bezorgen van 
boodschappen, bestemd voor verzoekster bij 
gerequestreerde en omgekeerd, telefonisch 
en mondeling, hetgeen trouwens voor de hand 
ligt; 

dat leerlingen, die zich zouden willen in
schrijven bij verzoekster, zich wenden tot 
gerequestreerde, waardoor voor verzoekster 
grote schade ontstaan is en nog dagelijks ont
staat; 

dat afgezkn van de wijze, waarop gere
questreerde meent, in de bladen de concur
rentie te moeten voeren en niet geschroomd 
heeft zich in bet Handelsregister te doen in
schrijven, op zichzelf deze wijze van hande
len is onrechtmatig en in strijd met de han
delsnaamwet, 

en heeft verzocht: 
,,in de handelsnaam van Taeke van der 

Veen een zodanige wijziging aan te brengen, 
waardoor de onrechtmatigheid ten opzichte 
van verzoekster wordt opgeheven met bepa
ling dat hij deze wijziging aanstonds althans 
binnen drie dagen na Uw beslissing zal heb
ben aan te brengen en zich zal onthouden 
verder onder de naam Pitmanschool zijn zaak 
te drijven, ongeacht hogere voorziening (bij 
beschikking, uitvoerbaar bij voorraad) en 
met veroordeling van gerequestreerde, voor
geval hij daannede nalatig mocht zijn, aan 
verzoekster te betalen als schadeloosstelling, 
tevens dwangsom f 50 per dag of zoveel als 
U in goede justitie mocht menen, dat juist 
is". -

dat de Kantonrechter te Haarlem b~i be
schikking van 13 Maart 1941 verzoekster 
ontvankelijk heeft verklaard in het door haar 
gedaan verzoek en gerequestreerde heeft 
veroordeeld om v66r 1 Mei 1941 zijn han
delsnaam te Haarlem in dier voege te wijzi
gen, dat daarin het woord ,,Pitmanschool" 
niet voorkomt, en gerequestreerde voorts 
heeft veroordeeld tot een schadevergoeding 
van f 50 voor iederen dag, dat hij na gemel
den datum hieraan niet zal hebben voldaan; 

dat de Arr.-Rechtbank te Haarlem, recht
doende op het tijdig door Taeke van der 
Veen voornoemd tegen voormelde beschik
king ingesteld hooger beroep bij beschikking 
van 29 Mei 1941 voormelde beschikking van 
den Kantonrechter te Haarlem d.d. 13 Maart 
1941 heeft vemietigd en thans verzoekster 
alsnog in haar verzoek niet-ontvankelijk 
heeft verklaard met veroordeeling van ver
zoekster in de kosten van het geding in beide 
instanties aan de zijde van de wederpartij 
begroot op in totaal f 80, daarbij, voorzoover 
ten deze van belang: 

0. dat geintimeerde bij inleidend verzoek
schrift haar verzoek onder meer heeft ge
grond op de stelling dat zij te Haarlem drijft 
een zaak (Instituut voor 0nderwijs, Verkoop 
van Schrijfmachines en Boeken) onder den 
handelsnaam Pitmanschool; 

0. dat geintimeerde bij de behandeling ter 
terechtzitting in hooger beroep heeft erkend, 
en derhalve tusschen partijen vaststaat, dat 
in bet door haar gedreven instituut uitslui
tend onderwijs wordt verstrekt en zij, sinds 
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in Juni 1940 dit instituut is geopend, nim
mer schrijfmachines en boeken heeft ver
kocht of ten verkoop in voorraad gehad; 

0. dat geintimeerde echter heeft aange
voerd, dat de wijze waarop zij onderricht 
geeft haar school stempelt tot een ondeme
ming als bedoeld in de Handelsnaamwet, 
doch ten onrechte, daar de door haar gestelde 
omstandigheden - adverteeren onder den 
naam Pitmanschool, vermelding als zooda
nig in de locale telefoongids en de vermel
ding van dat woord in groote letters aan het 
perceel waarin de school is gevestigd - zijn 
middelen om aan de inrichting bekendheid 
te geven, zooals die bij tal van particuliere 
onderwijsinstellingen gebruikelijk zijn en die 
derhalve op zich zelve volstrekt niet de con
clusie wettigen, dat geintimeerde hare school 
exploiteert enkel met het doel er winst mede 
te maken, en de school dus als een handels
zaak zou moeten worden beschouwd; 

0. dat, nu niet is gebleken noch voldoende 
gemotiveerd gesteld, dat geintimeerde drijft 
een zaak in den zin der Handelsregisterwet 
en de door haar gevoerde naam is een han
delsnaam in den zin der Handelsnaamwet, 
zij geen aanspraak kan maken op de in art. 
6 van laatstgenoemde wet verleende bescher
ming, zoodat zij in haar op dit artikel geba
seerde verzoek niet kan worden ontvangen; 

dat verzoekster tegen voormelde beschik
king van de Arr. -Rechtb. te Haarlem dd. 29 
Mei 1941 beroep in cassatie wenscht in te 
stellen, en bij deze instelt, daarbij als mid
delen van cassatie aanvoerende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 48 Rv., 2 

Handelsregisterwet (S. 1918, No. 493), 1, 3, 
5, 6 Handelsnaamwet (S. 1921, No. 842), 

door verzoekster in haar oorspronkelijk 
verzoek niet ontvankelijk te verklaren op de 
hierboven aangegeven gronden, zulks ten on
rechte, daar de Wet voor de toewijzing eener 
vordering, gegrond op de artt. 5 en 6 der 
Handelsnaamwet (S. 1921, No. 842), niet 
den eisch stelt, dat de verzoeker zijn zaak 
,.exploiteert enke! met het doe! er winst me
de te maken" en deze .,dus als een handels
zaak zoude moeten worden beschouwd"; 

dat toch de Wet onder handelsnaam ver
staat den naam of de firma, waaronder eene 
zaak in den zin van het eerste of het tweede 
lid van art. 2 van de Handelsregisterwet (S. 
1918, No. 493) wordt gedreven; 

dat het ten deze toepasselijke eerste lid van 
art. 2 van de Handelsregisterwet onder zaak 
verstaat elke onderncming, waarin eenig bc
drijf, door wien ook, wordt uitgeoefend; 

dat de door verzoekstcr gestelde feiten, 
zooals de Rechtb. deze heeft weergegeven, 
te weten, dat verzoekster te Haarlem een 
zaak drijft onder den handelsnaam Pitman
school, dat in het door verzoekster gedreven 
instituut onderwijs wordt verstrekt, dat daar
voor wordt geadverteerd onder den naam 
P itmanschool, met vermelding van die school 
als zoodanig in den localen telefoongids en 
de vermelding van het woord Pitmanschool 
in groote letters aan het perceel, waarin de 
school gevestigd is, der Rechtb. tot de con
clusie hadden moeten leiden, dat voldoende 

gemotiveerd gesteld is, dat voormelde zaak 
een ondememing is, waarin door verzoekster 
een bedrijf wordt uitgeoefend (Rb. Almelo 
27 Sept. 1939, N. J. 1940, No. 578) en dat 
de door verzoekster gevoerde naam is een 
handelsnaam in den zin der Handelsnaamwet 
(S. 1921 No. 842); 

dat volgens het arrest van Uwen Raad van 
10 Oct. 1940, N. J. 1941 No. 197 voor de be
antwoording der vraag of van een zaak in 
den zin van art. 2 der Handelsregisterwet (S. 
1918 No. 493) sprake is, beslissend is of het 
oogmerk daarmede winst te behalen al dan 
niet aanwezig is, en dus niet, gelijk de Rb. 
wil of .,enkel" het oogmerk om winst te be
halen aanwezig is; 

dat het oogmerk om winst te behalen dui
delijk volgt uit de hiervoren vermelde door 
de Rechtb. vastgestelde feiten en de Recht
bank geen enkelen grond heeft aangevoerd, 
waarom in dit geval het oogmerk om gelde
lijk voordeel te behalen niet aanwezig zou 
zijn; 

dat de Rechtb. voorts ten onrechte den 
eisch heeft gesteld, dat de school als een han
delszaak zoude moeten worden beschouwd, 
daar de Handelsregisterwet- (S. 1918, No. 
493) sinds de wijziging bij de Wet van 2 
Juli 1934 S. 347, in art. 2 het woord han
delszaak niet meer kent; 

dat de Rechtb. evenzeer ten onrechte heeft 
overwogen, dat niet is gebleken, dat verzoek
ster drijft een zaak in den zin der Handels
naamwet, en dus de door haar gevoerde 
naam is een handelsnaam in den zin der Han
delsnaamwet, daar de Rechtb. niet heeft aan
gegeven dat en waarom de door verzoekster 
gestelde voormelde feiten, welke, gelijk reeds 
is opgemerkt, voldoende zijn om in haar vor
dering te slagen, onjuist zouden zijn, en de 
Rechtb. kennelijk haar onderzoek tot de al 
of niet juistheid van die feiten niet heeft 
uitgestrekt, omdat zij die feiten niet voldoen
de achtte voor toewijzing der vordering; 

II. S ., althans v. t. van de artt. 48, 56, 
57, 57a Rv. in verband met de artt. 2 Han
delsregisterwet (S. 1918 No. 493), 1, 3, 5, 6 
Handelsnaamwet (S. 1921 No. 842); 

door verzoekster tot cassatie in een geding 
bij verzoekschrift gevoerd in de kosten aan 
de zij de van partij van der Veen gevallen te 
veroordeelen, zulks ten onrechte, daar in ge
dingen bij verzoekschrift gevoerd, tcnzij de 
Wet anders bepaalt, hetgeen ten deze niet 
het geval is, een veroordeeling in de kosten 
niet mogelijk is (H. R. 25 Oct. 1935 N. J. 
1936 No. 130); 

dat verzoekster hierbij overlegt het dos 
sier der procedure, zoo in eersten aanleg als 
in hooger beroep, waarin zich bevindt een 
expeditie van voormelde beschikking van de 
Arr.-Rechtb. te Haarlem d.d. 29 Mei 1941; 

dat verzoekster, blijkens hierbij overgeleg
de verklaring, als bedocld in art. 857, eerstc 
lid, Rv., niet in staat is tot betaling van de 
kosten aan de onderhavige procedure ver
bonden, 

Redenen waarom zij zich wendt tot Uwen 
Raad met het eerbiedig verzoek de boven
bedoelde beschikking van de Arr.-Rechtb. te 
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Haarlem d.d. 29 Mei 1941 te vernietigen, met 
zoodanige verdere uitspraak als Uw Raad zal 
meenen te behooren en met bepaling, dat aan 
verzoekster terzake van de verkrijging Uwer 
beschikking en haar tenuitvoerlegging geen 
kosten zullen worden berekend. 

ANTIDOTAAL REQUEST. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Taeke van der Veen, wonende te 's-Gra

venhage,, adv. Mr. R . A. Jansonius; 
Post alia: 
dat het eerste der aangevoerde middelen 

niet tot cassatie zal kunnen leiden; 
dat de Rechtb. in de aangevallen beschik

king feitelijk heeft vastgesteld, dat niet is 
gebleken (noch voldoende gemotiveerd is ge
steld, dat verzoekster drijft een zaak in de 
zin der Handelsregisterwet en) dat de door 
verzoekster gevoerde naam is een handels
naam in de zin der Handelsnaamwet; 

dat de Rechtb. aan deze vaststelling een 
overweging heeft doen voorafgaan, waarin 
betoogd wordt dat enige door verzoekster 
aangevoerde feitelijke omstandigheden niet 
de conclusie wettigen, dat deze school als een 
handelszaak moet worden beschouwd, maar 
dat deze overweging - daargelaten of zij 
juist is - hetgeen naar het oordeel van gere
questreerde zeer zeker het geval is - onaan
getast laat der Rechtbank vorenbedoelde fei
telijke vaststelling, dat niet gebleken is, dat 
de door verzoekster gevoerde naam is een 
handelsnaam in de zin der Handelsnaamwet, 
zodat verzoekster geen aanspraak kan maken 
op de in art. 6 van deze wet verleende be
schi;rming; 

dat de v raag of de naam ,,Pitmanschool" 
is een handelsnaam in de zin der Handels
naamwet - een vraag van feitelijke aard -
door de Rechtb. terecht ontkennend is be
antwoord en dat de juistheid dezer beslis
sing niet beinvloed wordt door de wijze waar
op de Rechtb. - juist of ten onrechte -
beredeneerde, dat de school van verzoekster 
niet als handelszaak kan worden beschouwd; 

dat gerequestreerde zich ten aanzien van 
het tweede cassatiemiddel aan het oordeel 
van Uw Raad refereert; 

Redenen waarom gerequestreerde Uw 
Raad verzoekt: 

a. te overwegen, dat het eerste middel 
niet tot cassatie kan leiden ; 

b. ten aanzien van het tweede middel zo
danig te beschikken als Uw Raad zal ver
menen te behoren. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat bij de bestreden beschikking de 

Rechtb., met vernietiging van de beschik
king van den Kantonrechter te Haarlem en 
met veroordeeling van verzoekster in de kos
ten van het geding in beide instantien, haar 
niet ontvankelijk verklaard heeft in haar te
gen van der Veen gericht, op art. 6 van de 
Handelsnaamwet gebouwd verzoek tot wijzi
ging van diens handelsnaam, op grond, dat 
verzoekster niet zou drijven een zaak in den 
zin der Handelsregisterwet en de door haar 

gevoerde naam niet zou zijn een handelsnaam 
in den zin der Handelsnaamwet; 

dat dit oordeel hierop steunt, dat de door 
verzoekster, die in het door haar gedreven 
instituut uitsluitend onderwijs verstrekt doch 
nimmer schrijfmachines of boeken verkoopt, 
aangevoerde omstandigheden op zich zelve 
volstrekt niet de conclusie wettigen, dat zij 
haar school exploiteert enkel met het doe] 
er winst mede te maken en de school dus als 
een handelszaak zou moeten worden be
schouwd; 

0. dat het tegen deze beslissing gerichte 
eerste middel van cassatie gegrond is; 

dat ingevolge art. 1 van de Handelsnaam
wet in verband met art. 2 van de Handels
registerwet onder zaak is te verstaan elke on
derneming waarin eenig bedrijf, door wien 
ook, wordt uitgeoefend; 

dat de R echtb. ten onrechte zich afge
vraagd heeft, of verzoekster haar school ex
ploiteert enkel met het doe! er winst mede te 
maken, daar, indien het doe! om winst te 
maken voorzit, het bestaan van andere oog
merken daarneven - waaromtrent de be
schikking trouwens niets vermeldt - niet 
wegneemt, dat een onderneming aanwezig 
is; 

dat overigens het ten deze veeleer de vraag 
is, of verzoekster !outer een beroep uitoefent 
dan we! een onderneming heeft, waarin een 
bedrijf wordt uitgeoefend; 

dat dienaangaande zij opgemerkt, dat, al 
zal in het algemeen hij, die den kost verdient 
met het geven van lessen, in het eerste geval 
verkeeren, zeer we! moge!ijk is, dat het ver
strekken van onderwijs door iemand op zoo
danige wijze georganiseerd wordt, dat er 
sprake is van een onderneming waarin een 
bedrijf wordt uitgeoefend; 

0. dat de gegrondbevinding van het eerste 
middel moet leiden tot vernietiging van de 
bestreden beschikking en terugwijzing de1 
zaak naar de Rechtbank, in verband waar
mede het tweede middel geen behandelin1 ; 
behoeft; 

Vernietigt de bestreden beschikking van 
de R echtbank te Haarlem; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met in
achtneming van deze beslissing; 

Bepaalt dat ter zake van de verkrijging 
daarvan geen kosten zullen worden berekend. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. betreffende het eerste middel dat krach
tens art. 2 der Handelsregisterswet , S. 1918, 
No. 493 onder ,,zaak" is te verstaan elke on
derneming, waarin eenig bedrijf, door wien 
ook, wordt uitgeoefend, waaruit volgt dat 
voor de beantwoording der vraag o f van een 
zaak in den zin dier wet sprake is, beslis
send is of het oogmerk daarmede winst te 
behalen, al dan niet aanwezig is, 

dat de Rechtb. overweegt, dat niet is ge
bleken noch voldoende gemotiveerd gesteld, 
dat requestrante een zaak drijft in den zin 
der Handelsregisterwet en de door haar ge
voerde naam is een handelsnaam in den zin 
der Handelsnaamwet, S. 1921 No. 842. 
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0. dat de R echtb., hetgeen requestrante 
gesteld heeft niet heeft onderzocht en boven
dien het gestelde onvoldoende acht, om aan 
te kunnen nemen dat requestrante hare 
school exploiteert ,,enkel" met het doe! er 
winst mede te m aken - een eisch welke de 
wet niet stelt, terwijl er ten deze geen twij 
fel kan best aan, dat dit het enkel doe! dezer 
exploitatie · is, 

dat het middel derhalve gegrond is. 
O. dat ook het tweede middel tot cassatie 

moet leiden, daar in gedingen bij verzoek
schrift gevoerd, tenzij d e W et anders bepaalt, 
een veroordeeling in d e kosten niet mogelijk 
is, 

Concludeert, dat de best reden beschikking 
zal worden vernietigd, en t ot verwijzing der 
zaak naar de Arr. -R echtb. te H aarlem ten 
einde met inachtneming van 's Hoogen Raads 
beslissing, verder te worden behandeld en be
slist, met bep aling dat aan verzoekster ter 
zake van de verkrijging dezer beschikking 
geen kosten zullen worden berekend. 

(N. J.) 

26 S ep tember 1941. BESL UIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 136). 

Wei bepaalt de onderwerpelijke ge
meenschappelijke regeling inzake den 
keuringsdienst van vee en vleesch niet, 
dat de aangesloten gemeenten zonder 
meer eenzelfde keurloon moeten vast
stellen als door de centrumgemeente 
wordt bepaald, doch dit neemt niet weg, 
dat er voor den weigerachtigen gemeen
teraad alle aanleiding ware geweest, om 
de keurloonen te wijzigen als de andere 
gemeenten hebben gedaan, daar op geen 
andere wijze dan door verhooging d ier 
keurloonen het tekort op de exploitatie 
van den keuringsdienst kan worden ge
dekt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

G ezien het geschil t usschen den keurings
k ring Brunssum en de gemeente Hoensbroek 
nopens de uitvoering van art. 9 der gemeen
schap pelijke regeling inzake den keurings
dienst van v ee en vleesch in den bedoelden 
keuringskring; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Aug. 1941 , No. 207; 

0 . dat de raden der gemeenten Brunssum, 
Bingelrade, Merkerbeek, Jabeek, Schinveld, 
Hoensbroek, Nuth, Wijnandsrade, Schinnen, 
Oirsbeek en Amstenrade in het jaar 1922 een 
gemeenschappelijke regeling hebben getrof
fen tot uitvoering van de Vleeschkeurings
wet; 

dat art. 9, eerste lid, dezer regeling be
paalt: In alle aangesloten gemeenten wordt 
een gelijk keurloon vastgesteld; de regeling 
van de heffing en invordering van het keur
loon geschiedt door de gemeentebesturen 
zelfstandig; 

dat betreffende de uitvoering va n deze 
gemeenschappelijke regeling een geschil is 
ontstaan, doordat de raad der gemeente 
Hoensbroek in tegenstelling met de raden 
der overige aangesloten gemeenten gewei
gerd heeft de in zijne gemeente te heffen 
keurloonen te wijzigen overeenkomstig de 
door den raad der gemeenteBrunssum b ij zijn 
besluit van 5 Nov. 1940 vastgestelde nieuwe 
verordening tot heffing van keurloonen; 

dat het gemeentebestuur van Hoensbroek 
ter verdediging van zijne weigering aanvoert, 
dat B. en W. der gemeente Brunssum welis
waar voorstellen om over te gaan tot het 
verhoogen van de keurloonen van vee en 
vleesch op grond, dat de ontvangsten door 
de verminderde slachtingen, tengevolge van 
de buitengewone tij dsomstandigheden, zoo
danig zijn teruggeloopen, dat de inkomsten 
de uitgaven van den dienst niet meer dek
ken, <loch dat in de begrooting voor het 
dienstjaar 1941 is uitgetrokken voor het ge
bruik en onderhoud van motorrijtuigen door 
de hulpkeurmeesters f 1400, welke post zijns 
inziens zoo goed als geheel kan vervallen, 
daar de hulpkeurmeesters geen vergunning 
hebben om hun eigen auto te gebruiken en 
de werkzaamheden zeer verminderd zijn; dat 
voorts een eventueel nadeelig saldo gedekt 
kan worden uit de reserve, welke per 31 Dec. 
1939 f n,106.04 bedroeg; dat den slagers 
moeilijk een verhooging van de keurloonen 
kan worden opgelegd; dat immers de sla
gers, tengevolge van de distributiemaatre
gelen, toch al minder inkomsten hebben, ter
wijl verhaal op den consument niet mogelijk 
is, omdat de vleeschprijzen niet mogen ver
hoogd worden ; dat een uitzondering gemaakt 
kan worden voor de verhooging van het 
keurloon voor varkens; dat deze - voor
zoover voor consumptie binnen den kring 
bestemd - voorshands in de gemeente Heer
Jen worden geslacht; dat die gemeente het 
verschuldigde keurloon aan den dienst moet 
terugbetalen; dat de slagers hiervan derhalve 
geen nadeel ondervinden; dat art. 9 van de 
gemeenschappelijke regeling niet bepaalt, 
dat in de kringgemeenten een gelijk keur
loon wordt geheven als door den raad van de 
centrumgemeente wordt vastgesteld; · 

dat B. en W. van Brunssum de tusschen
komst van Ged. Staten van Limburg hebben 
ingeroepen ter bevordering van een beslis
sing in dit geschil, daa rbij aanvoerende, dat 
den keuringsveearts, hoofd van dienst, is op
gedragen advies uit te brengen met betrek
king tot mogelijke vermindering van de ver
goeding voor het gebruik van motorrijtuigen 
in verband met het feit, dat de hulpkeur
meesters geen gebruik meer kunnen maken 
van hunne motorrijtuigen; dat deze vermin
dering van vervoerkosten in de eerstvolgen
de vergadering van de commissie van advies 
voor den keuringsdienst, welke vergadering 
eerstdaags zal worden gehouden, aan de or
de zal worden gesteld; dat het geheel en al 
intrekken van <leze vergoeding hun niet bil
lijk voorkomt; dat de keurmeesters nog ge
regeld controle dienen uit te oefenen en des
wege gebruik zullen dienen te maken van 
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vervoermiddelen; dat intusschen door deze 
ambtenaren ook reeds rijwielen zijn aange
schaft, terwijl verder de afschrijving op de 
nog in hun bezit zijnde motorrijtuigen voort
gang zal moeten vinden; dat schrapping van 
den betreffenden post hun mitsdien niet ge
wenscht voorkomt; dat reeds op de begroo
ting voor 1941 f 1423.36 is geraamd als bij
drage uit de reserve tot dekking van het ver
moedelijk nadeelig slot, terwijl ook voor 
1940 een nadeelig saldo is te verwachten, 
dat uit de reserve zal worden gedekt; dat, 
indien het aantal keuringen blijft terugloo
pen, zooals thans het geval is , en de keur
loonen niet zouden worden verhoogd, de re
serve weldra uitgeput zal zijn; 

dat Ged. Staten, toen zij er niet in slaag
den dit geschil in der minne te doen bijleg
gen, de aangelegenheid ter beslissing hebben 
voorgedragen; 

0. dat weliswaar in de onderwerpelijke 
gemeenschappelijke regeling niet is bepaald, 
dat de aangesloten gemeenten zonder meer 
eenzelfde keurloon moeten vaststellen als 
door de centrum-gemeente, te weten de ge
meente Brunssum, wordt bepaald, doch dat 
dit niet wegneemt, dat er, wat het onderha
vige geval betreft, voor den gemeenteraad 
van Hoensbroek alle aanleiding ware ge
weest, om, evenals de andere aangesloten 
gemeenten gedaan hebben, de keurloonen te 
wijzigen overeenkomstig de door den ge
meenteraad van Brunssum bij zijn besluit 
van 5 Nov. 1940 vastgestelde nieuwe veror
dening tot heffing van keurloonen; 

dat de gemeenteraad van Hoensbroek wel
iswaar meent, dat er geen reden bestaat voor 
een verhooging van de keurloonen, zooals 
door het evenvermelde raadsbesluit van 
Brunssum wordt totstandgebracht, doch dat 
zulks niet opgaat; 

dat immers het tekort, hetwelk bij de ex
ploitatie van den keuringsdienst is ontstaan, 
niet, zooals de gemeenteraad van Hoens
broek meent, kan worden gedekt door de op 
de begrooting uitgetrokken vergoeding voor 
het gebruik en onderhoud van motorrijtui
gen door de hulpkeurmeesters te doen ver
vallen, daar blijkens de stukken het gebruik 
van motorrijtuigen door de hulpkeurmees
ters, zij het in mindere mate, nog st eeds 
plaats heeft, terwijl deze ambtenaren door de 
beperking van het gebruik van motorrijtui
gen ook nog andere vervoersonkosten moe
ten maken; 

dat ten slotte het hierbedoelde tekort ook 
niet kan worden gedekt uit de reserve van 
den dienst, daar deze reserve slechts rond 
f n,ooo bedraagt, terwijl alleen al over 1941 
een tekort van ± f 6000 wordt verwacht; 

Gezien art. 136 der gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening no. 23/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bev oegdheden van de Secre
tarissen -Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
t en: 

den burgemeester der gemeente Hoens
broek de verplichting op te leggen mede te 

werken tot WtJztgmg van het keurloon in 
zijne gemeente overeenkomstig bet door den 
gemeenteraad van Brunssum bij zijn besluit 
van 5 November 1940 vastgestelde tarief. 

(A. B.) 

26 September r94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 101 bis). 

De in art. 101 bis 9e lid voorkomende 
woorden ,,volgens den maatstaf van art. 
28" moeten geacht worden niet alleen 
betrekking te hebben op de in art. 28 
genoemde teldata, doch ook op het in 
dit artikel bedoelde kalenderjaar, te we
ten het onmiddellijk voorafgaande ka
lenderjaar. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul 
tuurbescherming, 

Gezien bet beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Opsterland tegen het be
sluit van Ged. Staten van Friesland van 8 
Mei 1941, No. 55, 2e afdeeling F., waarbij 
met vernietiging van het besluit van den 
appellant van rn Februari 1941 is bepaald, 
dat de appellant gehouden is tot toekenning 
van een vergoeding overeenkomstig artikel 
rnrbis der Lager Onderwijswet 1920 van de 
belooning der -aan de bijzondere lagere 
school, Brouwerswal 313 te Gorredijk gedus 
rende het eerste halfjaar van 1940 verbonden 
vakonderwijzeres voor de nuttige handwer
ken ten bedrage van f 156; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van rn September 1941, No. 239); 

0. dat de raad der gemeente Opsterland 
op 10 Februari 1941 afwijzend besliste op 
het verzoek van het bestuur der vereeni
ging tot bevordering van Christelijk school
onderwijs te Gorredijk om toekenning van 
een vergoeding van de belooning van de aan 
die school gedurende het eerste halfjaar van 
1940 verbonden vakonderwijzeres voor de 
nuttige handwerken ; 

dat, nadat het bestuur van de evenge
noemde vereeniging van dit raadsbesluit in 
beroep was gekomen bij Ged. Staten van 
Friesland, dit college bij zijn besluit van 8 
Mei 1941, No. 55, 2e afdeeling F ., met ver
nietiging van het bestreden raadsbesluit, be
sloot uit te spreken, dat de raad van Opster
land gehouden is tot toekenning van eene 
vergoeding v an de belooning der aan des 
appellants school gedurende het eerste half
jaar van 1940 v erbonden vakonderwijzeres 
voor de nuttige handwerken , welke beloo
ning volgens verkregen inlichtingen f 1 56 
bedraagt ; 

da t G ed. Stat en daarbij hebben overwo
gen, dat het bestreden raadsbesluit niet in
houdt eene aanduiding van het motief, waar
op de afwijzende beschikking steunt maar 
dat blijkens het desbetreffend door den raad 
aangehaald praeadvies van B. en W. bet ne-
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gentle lid van art. 101 bis der Lager Onder
wijswet 1920 niet van toepassing wordt ge
acht, omdat het gemiddeld aantal leerlingen 
der bijzondere school, berekend naar den 
maatstaf van art. 28 der wet, over 1940 42 
bedroeg, zoodat niet zou zijn voldaan aan 
den eisch, gesteld in genoemd ge lid; dat de 
appellant zich met het kennelijk door den 
raad gedeelde standpunt van B. en W. niet 
kan vereenigen en zijn tegenovergestelde 
meening hiermede motiveert; dat de inge
diende aanvrage betrekking heeft op de ver
goeding over het jaar 1940 en het recht op 
die vergoeding niet wordt beheerscht door 
het gemiddeld aantal leerlingen in 1940, zoo
als de raad abusievelijk aanneemt, maar door 
het gemiddeld aantal over het jaar 1939; dat 
het laatstbedoelde aantal 37 bedroeg en der
halve dus ten aanzien van de vergoeding 
over 1940 ook met betrekking tot het leer
lingental is voldaan aan den eisch van het 
9e lid; dat hun college meent te moeten 
,overwegen: dat art. 101 bis, 9e lid, re volzin 
der Lager Onderwijswet 1920 bepaalt, dat, 
indien de gemeente, hetzij aan geen enkele 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
vakonderwijzers heeft aangesteld, hetzij niet 
alleen, of gemeenschappelijk met een of 
meer andere gemeenten, een of meer scholen 
voor gewoon lager onderwijs in stand houdt, 
zij aan het bestuur der aldaar gevestigde bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
met minder dan 41 leerlingen volgens den 
maatstaf van art. 28, waaraan alleen een 
mannelijk hoofd benevens een vakonderwij
zeres voor de nuttige handwerken voor meis
jes verbonden zijn, de belooning voor die 
vakonderwijzeres vergoedt; dat art. 28, re
gelende het aantal onderwijzers, dat aan 
elke school voor gewoon lager onderwijs aan
wezig moet zijn, in het 6e lid bepaalt, dat bij 
de toepassing van het artikel tot grondslag 
wordt genomen ,,het gemiddeld getal der 
kinderen, die op 16 Januari, 16 Mei en 16 
September van het onmiddellijk vooraf
gaand kalenderjaar als werkelijk school
gaand bekend stonden"; dat gedurende het 
tijdvak r Januari tot en met 30 Juni 1940 
aan geen enkele der openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente Op
sterland vakonderwijzers werkzaam waren, 
terwijl over dat tijdvak aan des appellants 
school eene vakonderwijzeres in de nuttige 
handwerken voor meisjes was verbonden; 
dat blijkens het voorafgaande de raad en de 
appellant van meening verschillen omtrent 
de vraag, of de uitdrukking ,,volgens den 
maatstaf van art. 28" in <lien zin moet wor
den opgevat, dat voor de berekening van het 
getal der in aanmerking te nemen kinderen 
van des appellants school niet alleen is te 
letten op de data 16 Januari, 16 Mei en 16 
September, maar tevens dient te worden 
aangenomen dat deze data moeten vallen in 
het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande 
aan het jaar 1940, waarop de vergoedings
aanvrage betrekking had, derhalve in 1939; 
dat B. en W. in hun schrijven van 13 Maart 
1941, no. 1416, doen uitkomen, dat de uit
drukking ,,volgens den maatstaf van art. 28" 

in meerdere artikelen der Lager Onderwijs
wet 1920, behelzende eene gemeentelijke 
vergoedingsregeling, is gebezigd, blijkens de 
jurisprudentie uitsluitend met de bedoeling, 
om de bepaling van het in aanmerking te 
nemen getal leerlingen te doen geschieden 
met inachtneming van de in dat artikel ge
noemde teldata; dat daarbij is uitgegaan van 
het standpunt, dat, tenzij de wet uitdrukke
lijk tot een andere opvatting dwingt, bij
voorbeeld in art. 103, 6e lid, waar aan de uit
drukking ,,volgens den maatstaf van art. 28" 
zijn toegevoegd de woorden ,,in het afgeloo
pen jaar", behoort te worden aangehouden 
op de bedoelde data van het jaar, waarop de 
vergoeding betrekking heeft; dat naar de 
meening van B. en W. ten aanzien van het 
onderwerpelijke geval de wet tot een derge
lijke andere opvatting niet zou nopen; dat 
hun vergadering hiertegenover stelt, dat het 
voor het bestuur eener bijzondere lagere 
school, als bedoeld in art. 103, 9e lid der wet 
van belang moet worden geacht bij den aan
vang des jaars te weten, of het bij aanstel
ling van een vakonderwijzeres voor de nut
tige handwerken aanspraak heeft op ver
goeding van de belooning voor die vak
onderwijzeres; dat de vergoedingsregeling 
in de evengenoemde wetsbepaling vervat 
aan het schoolbestuur gelegenheid biedt zich 
terzake van de bestaande aanspraak reken
schap te geven, wanneer dit bestuur slechts 
behoeft na te gaan, hoeveel kinderen over 
het voorafgaande kalenderjaar gemiddeld 
zijne school bezochten; dat deze gelegenheid 
inderdaad bestaat, vermits ingevolge de ge
noemde wetsbepaling tot grondslag moet 
worden genomen het getal leerlingen vol
gens den maatstaf van art. 28, in welk arti
kel wordt verwezen naar den toestand op de 
drie teldata van het onmiddellijk vooraf
gaande kalenderjaar; 

dat het voorafgaande wijst op de noodza
kelijkheid van eene strikte interpretatie der 
uitdrukking ,.volgens den maatstaf van art. 
28" in dien zin dat de aangehaalde bewoor
dingen geacht moeten worden niet alleen be
trekking te hebben op de meergenoemde tel
data, maar tevens op het in art. 28 bedcelde 
kalen<;Ierjaar, waarin deze data vallen; dat, 
daar m verband met het vorenstaande het 
gemiddeld leerlingental aan des appellants 
school over 1939, namelijk 37 ten deze be
slissend is, des appellants aanspraak op de 
aangevraagde vergoeding als vaststaand 
moet worden aanvaard; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Opsterland in hooger beroep is ge
komen, aanvoerende, dat behalve in artikel 
10.1bis, de uitdrukking .,volgens den maat
staf van art. 28" voorkomt in de artt. 55ter, 
96 en 101 der Lager Onderwijswet 1920; dat 
in het laatste lid van art . .5.5ter is bepaald, 
dat het aantal leerlingen, bedoeld in het eer
ste lid onder b , wordt vastgesteld .,volgens 
den maatstaf van art. 28"; dat uit de be
woordingen van het eerste lid van a r t . 55bis, 
waar sprake is van het bedrag per leerling 
voor .,het jaar, waarvoor de begrooting 
geldt", volgt, dat ook voor de toepassing van 
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art. 55ter zal gelden het gemiddelde van de 
tellingen der leerlingen op de in art. 28 ge
noemde dagen van het jaar, waarop de ge
meenterekening bt'trekking heeft en niet het 
gemiddelde van de tellingen van het daar
aan voorafgaande jaar; dat ook art. 96 geen 
aanleiding geeft tot de opvatting, dat voor 
de berekening van het daar genoemde aan
tal leerlingen zal gelden het gemiddeld aan
tal over het .,voorafgaande kalenderjaar"; 
dat ten slotte de uitdrukking ,,naar den 
maatstaf van art. 28" voorkomt in het twee
de lid van art. 101; dat krachtens dit artikel 
het bedrag der vergoeding wordt berekend 
naar het gemiddeld getal leerlingen volgens 
den maatstaf van art. 28, dat wil zeggen naar 
het gemiddeld aantal leerlingen op 16 Jan., 
16 Mei en 16 Sept. van hetzelfde jaar, waar
over de vergoeding loopt ; dat het verschil 
tusschen de vergoeding en het verleende 
voorschot op die vergoeding, dat ingevolge 
art. 103, zesde lid, der Lager Onderwijswet 
1920 wordt berekend over het getal leerlin
gen volgens den maatstaf van art. 28 in het 
afgeloopen jaar, onmiddellijk aan de school
besturen uitbetaald of door de schoolbestu
ren in de gemeentekas gestort wordt, al 
naar gelang de vergoeding lager of hooger is 
dan het voorschot; dat de wetgever in art. 
103 aan de woorden ,,naar den maatstaf van 
art. 28" dus uitdrukkelijk heeft toegevoegd 
de woorden ,,in het afgeloopen jaar", ten
einde daarmede duidelijk te doen uitkomen, 
dat, wanneer het betreft de toepassing van 
het zesde lid van art. 103 in afwijking van 
den gewonen regel, volgens welken het ge
middeld aantal leerlingen over hetzelfde 
jaar, waarover vergoeding wordt gevraagd, 
als maatstaf geldt, het gemiddelde moet wor
den genomen van het aantal leerlingen, dat 
op de in art. 28 genoemde data de betrokken 
school in het voorafgaande jaar bezocht; dat 
de redactie der wet dus tot de zienswijze 
noopt, dat, waar de uitdrukking ,,volgens 
den maatstaf van art. 28" zonder eenige toe
voeging wordt gebezigd, zooals in het hier 
in het geding zijnde art. 101bis, 9e lid, het 
geval is, daaraan de beteekenis moet worden 
toegekend van het gemiddeld getal der leer
lingen, die op de bekende teldata van het 
jaar, waarop de vergoeding betrekking heeft, 
als werkelijk schoolgaande bekend stonden; 
dat dienovereenkomstig bij K. B. van 25 
Mei 1926 (S. No. 1~1) werd beslist, dat bij 
de toekenning van de gemeentelijke vergoe
ding over 1922 rekening moest worden ge
houden met het gemiddeld aantal leerlingen 
over hetzelfde iaar; dat de toenmalige Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, die een andere meening bleek te 
zijn toegedaan dan de Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, in 
zijn desbetreffend rapport aan de Koningin, 
opgenomen in het 11:enoemde Staatsblad, on
der meer schreef, dat een ruimere interpre
tatie van de uitdrukking ,,volgens den maat
staf van art. 28, zesde lid", in dier voege, dat 
het gemiddelde wordt genomen van het aan
tal Ieerlingen, hetwelk op de genoemde data 
van het voorafgaande jaar de scholen heeft 

bezocht, zijns inziens slechts dan kan war
den aanvaard, indien de wet uitdrukkelijk 
tot die opvatting dwingt; dat de in 1923 in 
de redactie van het tweede lid van art. 101 
aangebrachte wijziging, waardoor de woor
den ,,zesde lid" werden geschrapt, in deze 
beslissing geen veiandering heeft gebracht; 
dat dit blijkt uit de bij K. B. van 18 Sept. 
1926 (S. No. :136) genomen beslissing, welke 
op de volgende overweging berust: ,,Over
wegende, dat met Ged. Staten moet worden 
aangenomen, dat volgens de slotzinsnede van 
dit tweede lid voor de berekening van het 
kostencijfer per leerling tot maatstaf moet 
worden genomen het gemiddeld aantal leer
lingen over het jaar waarover de vergoeding 
is gevraagd, in casu dus over 1923, en over 
hetzelfde jaar behoort te geschieden de be
rekening van het gemiddeld aantal leerlin
gen der bijzondere school; dat de uitdruk
king ,,naar den maatstaf van art. 28" kenne
lijk geen andere beteekenis heeft, dan dat 
deze gemiddelden worden bepaald naar het 
aantal leerlingen, cat op de daar aangegeven 
teldagen: 16 Maart, 16 Juni, 16 September 
en 16 December, als werkelijk schoolgaande 
bekend stond"; dat de vermelding in art. 28, 
zesde lid, van de woorden ,,van het onmid
dellijk voorafgaande kalenderjaar" dus voor 
deze gevallen geen enkele beteekenis heeft; 
dat een gelijke beslissing werd genomen bij 
Koninklijk besluit van 29 Januari 1927 
(Staatsblad No. 22); dat in de latere jaren 
geen wijziging is gebracht in de jurispruden
tie ten aanzien van het tweede lid van art. 
101, zoodat zij op dit punt als constant kan 
worden beschouwd; dat, gelet op de boven
aangehaalde jurisprudentie en op de redac
tie van art. 101bis, ge lid der Lager Onder
wijswet 1920, naar zijne meening niet k an 
warden aanvaard, dat de wet uitdrukkelijk 
dwingt tot de opvatting, dat, voor de toe
kenning van de in dat lid bedoelde vergoe
ding van de belooning van vakonderwijzers 
over 1940, de uitdrukking ,,volgens den 
maatstaf van art. 28" in afwijking van het
geen voor de berekening van de vergoeding 
van instandhoudingskosten geldt, z66 moet 
worden geinterpreteerd, dat het gemiddelde 
moet worden genomen van het aantal leer
lingen, hetwelk op de in art. 28 genoemde 
teldata in 1939, dus het jaar, voorafgaande 
aan dat, waarop de vergoeding betrekking 
heeft, de school voor Christelijk Schoolon
derwijs te Gorredijk heeft bezocht; dat in
tegendeel de vraag rijst waarom voor de toe
kenning van de vergoeding voor vakonder
wijzers een andere gedragslijn zou moeten 
worden gevolgd dan bij de toekenning der 
exploitatievergoeding, indien de wet niet het 
tegendeel nadrukkelijk bepaalt; dat boven
dien art. 101bis, 5e lid der Lager Onderwijs
wet 1920 aangeeft hoe met betrekking tot 
de vaststelling van het bedrag der vergoe
ding voor vakonderwijzers in de gemeenten, 
waar ook aan openbare scholen vakleer
krachten werkzaam zijn, de berekening van 
het gemiddeld aantal leerlingen dient te ge
schieden, te weten ,,met inachtneming van 
de wijze van tellen, bedoeld in het zesde en 
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zevende lid van art. 28"; dat weliswaar in 
dit lid de woorden ,,naar den maatstaf vol
gens art. 28" niet worden gebruikt, doch de 
toenmalige Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij de memorie van 
antwoord op het voorloopig verslag van de 
Tweede Kamer betreffende het op 10 Juni 
1939 aanhangig gemaakte, evenwel niet tot 
wet verheven ontwerp No. 444 tot wijziging 
van de Lager Onderwijswet 1920 en van de 
wijzigingswet van 22 Mei 1937 (Staatsblad 
no. 323) voorstelde een uitsluitend techni
sche verbetering in het vijfde lid van art. 
101bis aan te brengen en wel in dien zin, dat 
de woorden ,,en worden voor de berekening 
van het gemiddeld aantal leerlingen geno
men de teldata, genoemd in art. 28, zesde en 
zevende lid" worden vervangen door: ,,en 
wordt het aantal leerlingen berekend naar 
den maatstaf van art. 28", dezelfde woorden 
derhalve, die ook in art. 101, 2e lid, en art. 
101bis, 9e lid, voorkomen; dat de beide uit
drukkingen, die in het 5e lid van art. 101bis 
voorkomende en die in het 9e lid van dat
zelfde artikel gebezigd, dus als synoniem 
moeten worden beschouwd; dat ,,volgens den 
maatstaf van art. 28" in art. 101bis, 9e lid, 
dus dezelfde beteekenis heeft als ,,de wijze 
van tellen, aangegeven in art. 28, zesde en 
zevende lid", zooals het se lid van art. 101bis 
het noemt; dat, wanneer het de bedoeling 
van den wetgever was geweest om aan de 
uitdrukking ,,naar den maatstaf van art. 28" 
in art. 101bis, ge lid, de beteekenis te hech
ten, die Ged. Staten van Friesland en het 
schoolbestuur daaraan toekennen, hij dan 
stellig niet zou hebben nagelaten om, even
als dit bij de formuleering van art. 103, 6e 
lid der Lager Onderwijswet 1920 is geschied, 
aan de gemelde uitdrukking te voegen de 
woorden ,,in het afgeloopen jaar"; dat, a l 
moge het, volgens Ged. Staten van belang 
zijn te achten, dat een schoolbestuur, als be
doeld bij art. 101bis, 9e lid dier wet bij den 
aanvang van het jaar weet, of het bij aan
stelling van een vakonderwijzeres voor de 
nuttige handwerken aanspraak heeft op ver
goeding van de belooning voor de in dat 
artikel genoemde vakonderwijzeres, het toch 
zeker niet aangaat, de beteekenis, welke in 
de constante jurisprudentie aan de uitdruk
king ,,naar den maatstaf van art. 28", voor
komende in art. 101bis, 9e lid, en andere 
artikelen der Lager Onderwijswet 1920 steeds 
is toegekend, in het belang van het school
bestuur uitsluitend op grond van een utili
teitsoverweging, doch zonder aanvoering van 
argumenten aan wet of jurisprudentie ont
leend, omver te werpen ; dat hieraan niet 
afdoet de wenschelijkheid om te weten, of 
al dan niet aanspraak kan worden gemaakt 
op de bedoelde vergoeding over een komend 
jaar; dat na afloop van het jaar wordt be
oordeeld, of het schoolbestuur aan de wet 
aanspraak kan ontleenen op de genoemde 
vergoeding en die beoordeeling dan aan de 
hand van de regelen, in het meergenoemde 
wetsartikel vervat, geschiedt; dat naar zijne 
meening bij de afwijzing van het verzoek van 
het schoolbestuur voor de vaststelling van 

het gemiddeld getal leerlingen der onder
havige school terecht tot grondslag is ge
nomen het aantal kinderen, dat. op 16 Ja
nuari, 16 Mei en 16 September van 1940 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, 
zoodat, nu het gemiddelde van die tellingen 
42 aanwees en dus niet voldaan was aan de 
voorwaarde, gesteld in art. 101bis, ge lid der 
Lager Onderwijswet 1920, bepalende, dat het 
aantal leerlingen minder dan 41 moet be
dragen, aan de wet geen recht op de aange
vraagde vergoeding kon worden ontleend; 

0. dat Ged. Staten terecht hebben be
slist, dat volgens een juiste uitlegging van 
art. 101bis, negende lid, der Lager Onder
wijswet 1920, de in dit lid voorkomende 
woorden ,,volgens den maatstaf van art. 28" 
geacht moeten worden niet alleen betrek
king te hebben op de in dit laatste artikel 
genoemde teldata, doch ook op het in dit 
artikel bedoelde kalenderjaar, te weten het 
onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar; 

dat immers alleen bij deze uitlegging de 
strekking van het genoemde 9de lid van art. 
101bis van de Lager Onderwijswet 1920 tot 
haar recht komt, doordat wordt bereikt, dat 
de vergoeding voor de vakonderwijzeres 
wordt genoten in hetzelfde jaar, waarin het, 
in dit lid bedoelde geval zich voordoet, na
melijk dat, afgezien van de vakonderwijze
res, alleen een mannelijk hoofd aan de 
school verbonden is; 

dat het zich daarentegen, als gevolg van 
het feit dat volgens art. 28 der Lager On
derwijswet 1920 het aantal leerkrachten in 
ieder geval wordt bepaald naar het aantal 
leerlingen in het voorafgaande kalenderjaar, 
bij de door den gemeenteraad van Opster
land voorgestane uitlegging van het meer
genoemde 9e lid van art. 101bis zou voor
doen, dat de vergoeding in een bepaald jaar 
niet wordt genoten, hoewel in dat jaar be
halve de vakonderwijzeres alleen een m an
nelijk hoofd aan de school verbonden is, of 
dat de hierbedoelde vergoeding voor het vak
onderwijs wel wordt genoten, niettegenstaan
de, in verband met het aa ntal leerlingen over 
het voorafgaande kalenderjaar het hoofd der 
school door een of meer onderwijzers wordt 
bijgestaan; 

dat met name hierdoor duidelijk is, dat 
de uitlegging, welke de appelleerende ge
meenteraad aan art. 101bis, ge lid, meent te 
moeten geven, niet te aanvaarden is; 

dat dit college zich voor de juistheid van 
zijne zienswijze nog beroept op de beteeke
nis, welke de woorden ,,volgens den maat
staf van art. 28" in eenige andere artikelen 
van de Lager Onderwijswet 1920 hebben, 
doch dat, wat daarvan zij, uit het v oren
staande in ieder geval volgt, dat deze woor
den in het ge lid van art. 101bis slechts de 
beteekenis kunnen hebben, welke Ged. Sta
ten in hun bestreden besluit hebben aange
geven; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/t940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre-
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tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

27 September r94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 185, Plaatsingsverordening 
Overheids- en Semi-overheidspersoneel 
1940 art. 1 j 0

• art. 2). 
In strijd met de wet hebben B. en W. 

een volontair ter secretarie benoemd tot 
tijdelijk ambtenaar, aangezien de be
trokkene niet behoort tot een der in art. 
1 der ,,Plaatsingsverordening" genoemde 
categorieen, zich hier niet voordoet een 
van de gevallen, in art. 2 tweede lid 
dier verordening bedoeld, een aanvraag, 
als bedoeld in art. 2 derde lid niet is 
ingekomen, en derhalve het bepaalde in 
het vierde lid niet van toepassing is. 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken-

O. dat Burgemeester en Wetho~ders van 
!)riewegen bij besluit van 13 Mei 1941, met 
mgang van 15 Mei 1941, tot tijdelijk ambte
naar ter secretarie hebben benoemd M. A. 
Slaakweg, volontair ter gemeentesecretarie 
aldaar; 

dat ingevolge art. 1, eerste lid van de 
Plaatsingsverordening Overheids- ~n Semi
overheidspersoneel 1940 in de behoefte aan 
person eel b ij de diensten, bedrijven en in
stellin gen van de gem eenten moet worden 
v oorzien door aanwijzing van daarvoor ge
schikte krachten u it de in dat artikel ge
noemde categorieen van personen; 

dat M. A. S laakweg, voomoemd, n iet be
hoort tot de categorieen van pcrsonen, ge
noemd onder a t/m g van meergenoemd ar
tikel; 

dat zich hier niet voordoet een van de 
gevallen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
van bovengenoemde verordening; 

dat een aanvraag, als be~oeld in art. 2 

derde lid, dier Verordening niet is ingeko~ 
men en derhalve het bepaalde in het vierde 
lid van dat artikel niet van toepassing is; 

dat burgemeester en wethouders van D rie
wegen derhalve niet bevoegd waren tot be
noeming van M. A. Slaakweg, voo'moemd, 
over te gaan en, zulks doende, hebben ge
handeld in strijd met art. 1 van meerge
noemde Verordening; 

Gelet op art. x85 der Gemeentewet en op 
art. 1 der Verordening No. 193/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft' besloten: 
voornoemd besluit van burgemeester en 

wethou?ers van Driewegen dd. 1~ Mei 1941 
te vermetigen wegens strijd met de wet. 

(A. B.) 

29 September r941. BESLUIT.van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur
bescherming. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 38). 

Afwijking van de bij raadsverordening 
v~stges~elde regelen waamaar, bij ver
mmdenng van het aantal onderwijzers 
aan een school, de afvloeiing van onder
wijskrachten heeft te geschieden, is 
slechts gerechtvaardigd om zeer drin
gende redenen. Als zoodanig kan niet 
worden aangenomen het gemis van ak
ten, welke bij ontstentenis van andere 
onderwijzers, vervanging ietwat kunnen 
bemoeilijken. Bovendien wordt de di
dactische gave van den betrokken on
derwijzer, a l moge zijn takt we! eens te 
wenschen overlaten, slechts loffelijk ver
meld. Terecht hebben dan ook G ed. Sta
ten het raadsbesluit, waarbij de onder
wijzer van bijstand met de meeste dienst 
jaren voor ontslag in aanmerking is ge
bracht, vernietigd. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en 
W. van Doetinchem, ter uitvoering van het 
besluit van den raad dier gemeent e van 1 2 

Juni 1941, tegen een besluit v an G ed. Sta
ten van Gelderland van 13 Mei 1941 No. 
222, L. 0., waarbij, beschikkende op h;t be
roep van IJ. Brouwers, te Doet inchem, te
gen ~et besluit van den raad der gemeente 
D oetmchem van 2 5 N ov. 1940, waarbij hem, 
~egens opheffing van zijn betrekking, m et 
mgan g van 1 Jan. 1941 eervol ontslag is ver
leend als onderwijzer aan de openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs in die ge
meen te, het voorschreven raadsbesluit is 
vernietigd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Sept. 1941, No. 240 ; 

0. dat de raad van de gemeente Doetin
chem in zijne verga dering van 25 N ov . 1940 
aan I J . Brouwers wegens opheffing van zijne 
betrekking, met ingang van 1 Jan. 1941 eer
vol ontslag heeft verleend als onderwijzer aan 
de OJ?~n~are -~chool voor uitgebreid lager on
derw1Js 1n ZtJne gemeente, daarbij overwe
gen~e, dat op grond van het bepaalde in a rt. 
~8, ,Id 3, der Lager-Onderwijswet 1920, met 
mgang van 1 Jan. 1941 het hoofd van de 
openbare lagere school voor uitgebreid lager 
onderwijs in zijne gemeente moet worden 
bijgestaan door ten minste drie onderwijzers· 
dat, met ingang van dien datum, het getal 
leerkrachten van de genoemde school, wier 
jaarwedden door het Rijk zullen worden ver
goed, gesteld zal worden op drie; dat mo
menteel aan die school, met uitzondering van 
de vakonderwijzeres in de nuttige handwer
ken voor meisjes, vier leerkrachten zijn ver
bonden; ~at de financieele toestand dier ge
meente met toelaat onderwijzers in dienst te 
houden, wier jaarwedden niet voor Rijksre~ 
kening komen, zoodat tot ontslag van een 
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onderwijzer zal moeten worden overgegaan; 
dat B. en W. op grond van verkregen inlich
tingen alsmede op het rapport van den wet
houder van onderwijs d.d. 9 Nov. 1940 en 
het schrijven van den Heer Inspecteur van 
het Lager Onderwijs in de Inspectie Doe
tinchem d.d. 15 Nov. 1940, No. 537, voor 
ontslag voordragen den Heer IJ. Brouwers; 
dat het onderwijsbelang zich tegen ontslag 
van dien onderwijzer niet verzet; 

dat, nadat IJ. Brouwers van d_it besluit 
bij Ged. Staten van Gelderland m beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 13 
Mei 1941, No. 222, het bestreden raadsbe
sluit heeft vernietigd, uit overweging, dat 
het eerste lid van art. 56 der Verordening 
op het openbaar lager onderwijs in de ge
meente Doetinchem, vastgesteld bij raadsbe
sluit van 13 Fehr. 1g36 luidt als volgt: ,,lri
dien wegens vermindering van het aantal on
derwijzers aan cen school ontslag van een of 
meer onderwijzers moet plaats hebben, ko
men, indien het belang van het onderwijs 
zich daartegen niet verzet, voor ontslag _ach
tereenvolgens in aanmerking: 

1°. zij, die voor ontslag in aanmerking 
wenschen te komen; te beginnen bij hen, 
die den meesten diensttijd hebben; 

2 °. de ongehuwden, die geen kostwinner 
voor anderen zijn; te beginnen bij hen, die 
den minsten diensttijd hebben; 

3 °. de overigen, te beginnen bij hen, die 
den minsten diensttijd hebben"; 

dat, nu geen der onderwijzers van de on
derhavige school in de eerste of de tweede 
dezer categorieen bleek te vallen, de ge
meenteraad overeenkomstig het advies van 
den wethouder van onderwijs en den inspec
teur van het Lager-Onderwijs tot ontslag van 
den onderwijzer Brouwers heeft besloten, 
vooreerst op grond, dat het, vooral bij klei
ner warden van het getal leerkrachten, van 
belang is, dat nie leerkrachten een zoo groat 
mogelijk aantal onderwijsbevoegdheden be
zitten; dat Brouwers voomoemd, behalve de 
hoofdakte slechts de akte handelskennis 
heeft, en de overige drie onderwijzers naast 
de hoofdakte in het bezit zijn van de volgen
de akten: H. _J. Klumpers (1.5 dienstjaren) 
handelskennis, wiskunde en Fransch, J. H. 
Jansen (27 dienstjaren) Fransch M. 0. A. 
en teekenen, L. G. Lagerwaard (28 dienst
jaren), Fransch, Duitsch en Engelsch M. 0 . 
A., terwijl het hoofd der school, behalve de 
hoofdakte, de akten Fransch, Duitsch, En
gelsch, wiskunde en handelskennis bezit; dat 
Brouwers op dien grond, alhoewel hij de 
meeste dienstjaren (p) heeft, eerder voor 
ontslag in aanmerking client te komen dan 
een der overige onderwijzers ; dat hiermede 
naar het oordeel van Ged. Staten evenwel 
niet aannemelijk is gemaakt, dat het belang 
van het onderwijs zich in het onderwerpelij
ke geval tegen het inachtnemen van de bij 
de gemeenteliike onderwijsverordening be
paalde volgorde zou verzetten, en nag we! in 
dier voege, dat niet slechts de Iaatstaange
stelde leerkracht der school, <loch ook de bei
de op hem in aantal dienstjaren volgende on
derwijzers niet voor ontslag in aanmerking 

zouden behooren te warden gebracht; dat 
immers de beschikbaarheid van ten minste 
een reservekracht met onderwijsbevoegdheid 
in casu slechts van practisch belang kan zijn 
ten aanzien van het vak wiskunde, <loch dat 
hiertegenover staat, dat bij de huidige per
soneelsbezetting van de school een eenigs
zins langdurige afwezigheid van een der bei
de Ieerkrachten, die da akte voor <lit vak 
bezitten, noodzakelijk tot aanstelling van een 
tijdelijke leerkracht zal moeten leiden, even
zeer als zulks bij afwezigheid van Iangeren 
duur van een der overige onderwijzers het 
geval zou zijn; dat de gemeenteraad bij het 
ontslag-besluit voorts nag is geleid door mo
tieven, verband houdende met de persoon 
van den betrokken onderwijzer, <loch dat het 
gewicht dezer motieven niet onaangevochten 
is gebleven, terwijl Ged. Staten bij onder
zoek niet de overtuiging hebben verkregen, 
dat bedoelde motieven de vergaande afwij
king van de normale en rationeele volgorde, 
in de onderwijsverordening vastgelegd, ge
noegzaam zouden wettigen, te minder, waar 
de Inspecteur van het L ager-Onderwijs van 
een zeer gunstig oordeel omtrent het werk 
en de lessen van den betrokken onderwijzer 
blijk heeft gegeven; dat het vorenstaande, 
naar de meening van Ged. Staten moet lei
den tot de slotsom, dat in het onderhavige 
geval aan art. 56, eerste lid, der Verordening 

. op het openbaar lager onderwijs in de ge
meente Doetinchem een toepassing is gege
ven, welke niet voldoende met een beroep 
op het belang van het onderwijs kan warden 
gerechtvaardigd, zoodat het ingestelde be
roep gegrond is en het bestreden raadsbe
sluit niet in stand behoort te blijven; 

dat van deze beslissing B. en W . van Doe
tinchem namens den gemeenteraad in beroep 
zijn gekomen aanvoerende, dat het belang 
van het onderwijs medebrengt, dat de aan 
de school verbonden leerkrachten in het be
zit zijn van een of meer taalakten; dat zoo
wel de onderwijzers H . J. Klupers, J. H. Jan
sen en J. G. Lagerwaard in het bezit zijn van 
een of meer taalbevoegdheden, dat de capa
citeiten van deze onderwijzers en hun hou
ding ten opzichte van ouders en Ieerlingen 
niets te wenschen overlaten; dat de Heer 
Brouwers behalve de hoofdakte slechts de 
akte handelskennis bezit; dat zij de meening 
van Ged. Staten, dat niet aannemelijk is ge
maakt, dat het belang van het onderwijs zich 
tegen het inachtnemen van de bij de onder
wijsverordening bepaalde volgorde zou ver
zetten, dan oak niet kunnen deelen; dat het 
voorts niet a lleen voor het vak wiskunde van 
practisch belang kan zijn, dat reserveleer
krachten met onderwijsbevoegdheden aan
wezig zijn; dat het belang van het onderwijs 
meebrengt, dat de verschillende Iesuren voor 
vreemde talen zoo regelmatig mogelijk over 
den lesrooster warden verdeeld; dat, wan
neer de bevoegdheden voor talen uitsluitend 
in het bezit zijn van een of twee leerkrach
ten, toch steeds moeilijkheden zullen moe
ten warden overwonnen, wil men de uren 
voor vreemde talen zoo gelijk mogelijk ver
deelen over den lesrooster ; dat zich ook bij 
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afwezigheid van een leerkracht moeilijkhe
den zullen voordoen bij de vervanging; dat 
het toch zeer moeilijk is tijdelijk in vacatu
res bij het uitgebreid lager onderwijs te voor
zien, daar de beschikbare onderwijzers 
meestal niet in het bezit zijn van de ver
langde bevoegdheden; dat dit vooral tot uit
drukking zal komen, indien bij ontstentenis 
van een leerkracht voor het vak wiskunde 
een ander zou moeten worden aangesteld; 
dat daarvoor practisch geen tijdelijke leer
kracht is te krijgen; dat wanneer aan de 
school voldoende leerkrachten met bevoegd
heden zijn verbonden, in deze gevallen dan 
met een onderwijzer zonder speciale be
voegdheden kan worden volstaan, dat hierbij 
nog komt, dat het niet in het belang van het 
onderwijs is, dat de voor het uitgebreid lager 
onderwijs belangrijke vakken worden onder
wezen door tijdelijk personeel, indien bij af
wezigheid van een }eerkracht tot aanstel
ling moet worden overgegaan; dat zij ten 
slotte de meening van Ged. Staten, dat de 
motieven, verband houdende met de persoon 
van den betrokken onderwijzer, afwijking 
van de normale en rationeele volgorde in de 
onderwijsverordening vastgelegd, niet vol
doende zouden wettigen, niet kunnen deelen; 
dat zoowel uit de ontvangen klachten van 
ouders als uit het door den wethouder van 
onderwijs hunner gemeente ingesteld onder
zoek, is gebleken, dat deze onderwijzer door 
zijn tactloos optreden tegenover ouders en 
leerlingen het belang van de school en daar
door ook het belang van het onderwijs niet 
dient; dat ook de Inspecteur van het Lager
Onderwijs in de lnspectie Doetinchem van 
oordeel is, dat van de gewoonte om de leer
kracht met de minste dienstjaren te doen 
afvloeien in dit geval moet worden afgewe
ken; 

0. dat noch het in het beroepschrift aan
gevoerde, noch het medegedeelde in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, aannemelij maken, dat eene af
wijking van de bij de verordening van 13 
Februari 1936 vastgestelde regelen, waar
naar, bij vermindering van het aantal on
derwijzers aan een school, de afvloeiing van 
onderwijskrachten heeft te geschieden, door 
het onderwijsbelang zou zijn geboden; 

dat zoodanige afwijking slechts gerecht
vaardigd is om zeer dringende redenen; 

dat als zoodanig niet kan worden aange
nomen, gelijk Ged. Staten op juiste gronden 
betoogen, het gemis van akten welke, bij 
ontstentenis van andere onderwijzers, ver
vanging ietwat kunnen bemoeilijken, terwijl 
de didactische gave van den appellant, rr.oge 
al zijn takt wel eens te wenschen overlaten, 
slechts loffeliik wordt verffleld; 

dat Ged. Staten het raadsbesluit van 25 
Novem er 1940, waarbij de onderwijzer van 
bijstand met de meeste dienstjaren voor ont
slag in aanmerking is gebracht, mitsdien te
recht hebben vernietigd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver-

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

z October 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Nu de R. v. B. heeft vastgesteld, dat 
de in den aanslag begrepen gebouwde
eigendommen worden gebe2igd ter be
reiking van en overeenkomstig het doe!, 
dat belanghebbende zich heeft gesteld, 
en dat belanghebbende overeenkomstig 
haar doe! feitelijk werkzaam is ten be
hoeve van een groep van personen, die 
niet uitsluitend armen bevat, en nu dien
aangaande nog feitelijk is komen vast 
te staan dat regelmatig ook externe leer -
Engen op eigen kosten het onderwijs in 
de stichting volgen en dat een gedeelte 
der verpleeggelden door di: verzorgden 
of hun wettelijke vertegenwoordigers 
wordt voldaan, heeft de R. v. B. terecht 
beslist, dat de onderwerpelijke gebouw
de eigendommen niet uitsluitend dienen 
tot"instelling van weldadigheid. 

Indien, zooals belanghebbende zelf 
stelt, er hier is een ondeelbaar complex, 
moet de belasting van al de tot het com
plex behoorende gebouwen worden ge
heven. Daarbij maakt het geen verschil, 
of de verhoudingen binnen het complex 
medebrengen, dat van de nabijheid van 
den openbaren weg slechts in geringe 
mate nut wordt getrokken, aangezien de 
belastingplicht naar wet en verordening 
alleen berust op belending of nabijheid, 
terwijl de mate van het daardoor te
weeggebrachte nut geen rol speelt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging 
van Idioten en Achterlijke Kinderen te 
Utrecht tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Leiden van 20 Febr. 1941 betreffende den 
haar opgelegden aanslag in de straatbelas
ting der gem. Noordwijk over het belasting
jaar 1939; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Raad der Gemeente, zich 
heeft gewend tot den R . v. B., die evenwel 
den aanslag heeft gehandhaafd, zulks, voor
zoover in cassatie van belang is, op de vol
gende overwegingen: 

,,dat appellante, in beroep gekomen bij 
onzen Raad, verzocht heeft den aanslag ge
heel te vernietigen; 

dat appellante tot steun van dit verzoek 
allereerst heeft aangevoerd dat krachtens 
art. 6 eerste lid sub b van de Verordening, 
regelende de heffing van straatbelasting in 
de Gem. Noordwijk, geen belasting verschul-
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digd is wegens eigendommen uitsluitend die
nende tot instellingen van weldadigheid, be
doeld in art. 2 der Armenwet; dat de eigen
dommen, ter zake waarvan de onderhavige 
aanslag is opgelegd, uitsluitend worden be
heerd en geexploiteerd door de van appel
lante uitgaande Stichting, de Dr. Mr. Wil
lem van den Bergh-Stichting, die et:n instel
ling van weldadigheid is, zoodat deze eigen
dommen uitsluitend diern:n tot instelling van 
weldadigheid, en terzake daarvan derhalve 
geen belasting verschuldigd is; 

dat naar het oordeel van den Raad de 
eigendommen, terzake waarvan de aanslag is 
opgelegd, niet uitsluitend dienen tot instel
ling van weldadigheid; 

dat toch, zooals krachtens de gedingstuk
}!:en en het verhandelde ter zitting van den 
Raad vaststaat, voornoemde Van den Bergh
Stichting, die deze eigendommen exploiteert, 
feitelijk werkzaam is ter bereiking van en 
overeenkomstig het doe! dat appellante zich 
heeft gesteld, te weten, de bevurdering van 
de Christelijke Verzorging naa, het Woord 
van God, van Idioten en Achterlijke_ Kinde
ren, alsmeds: de duurzame verzorg11:1g van 
minderjarigen, ook al vallen dezen met on
<ler het begrip .,idioten" of .,achterlijke kin
deren"; 

dat hierbij niet gesproken kan worden van 
een voortdurend ten doel hebben van Armen
verzorging, in of buiten gestichten, zooals 
art. I lid I van de Armenwet vordert om een 
-instelling van weldadigheid in den zin van 
<lie wet te zijn, ook niet naast andere doel
einden als bedoeld in het tweede lid van 
art. I der Armenwet; 

dat, gelijk gezegd, voornoemde Van den 
Bergh-Sticht ing feitelijk werkzaam is ter 
bereiking van en overeenkomstig het boven 
omschreven doel dat appellante zich heeft 
gesteld, hetgeen temeer in het oog springt 
door het tusschen partijen vaststaande feit 
dat regelmatig ook externe leerlingen op 
eigen kosten het onderwijs in de stichting 
volgen; 

dat uit het, eveneens tusschen partijen 
vaststaande feit, dat een groot gedeelte van 
de verpleeggelden aan de Van den Bergh
Stichting worden betaald, niet door de ver
zorgden of bun wettelijke vertegenwoordi
gers, maar door derden als het Rijk, de Pro
vincie, de Gemeente enz., niet valt af te 
1eiden dat deze stichting armenverzorging 
voortdurend ten doel heeft, daar deze ver
zorging geacht moet worden te geschieden 
door die derden die de daaraan verbonden 
·kosten voldoen; 

dat dus ook de feitelijke werkzaamheid 
van voormelde stichting haar niet een in
stelling van weldadigheid in den zin der 
Armenwet doet zijn; 

dat de eerste grief van appellante der
halve is ongegrond ; 

dat appellante vervolgens heeft aange
voerd dat de eigendommen, terzake waarvan 
<le aanslag is opgelegd, niet een ondeelbaar 
samenhangend geheel van gebouwen en er
ven vormen, <loch dat die eigendommen ieder 
afzonderlijk als evenzoovele woningen die-

nen te worden beschouwd, in welk geval 
slechts eenige van die eigendommen, wegens 
hun belending aan of Egging in de onmid
dellijke nabijheid van den openbaren Zwarte
weg in de Gem. Noordwijk, aan belasting 
onderhevig zijn; , 

dat de Raad, op grond van de ten deze 
vaststaande omstandigheid, dat de in den 
onderhavigen aanslag begrepen gebouwde 
eigendommen gezamenlijk worden gebezigd 
in een en dezelfde exploitatie ter bereiking 
van en overeenkomstig het opgemelde doel 
dat appellante zich heeft gesteld, en op 
grond van de ligging van die eigendommen 
ten opzichte van elkander, zooals deze uit 
de door appellante overgelegde kaart blijkt 
en zooals deze den Raad ook uit eigen ken
nis met de plaatselijke situatie wel bekcnd 
is, van oordeel is dat genoemde eigendom
men met de daartusschen liggende ruimten 
behooren tot een ondeelbaar complex van 
onderling samenhangende gebouwen en er
ven: 

dat nu niet is betwist dat een gedeelte van 
de tot dit complex behoorende erven belen
den aan den in de Gem. Noordwijk gelcgen 
openbaren Zwarteweg, de onderhavige aan
slag terecht wegens alle tot dat complex be
hoorende gebouwde eigendommen en erven 
is opgelegd; 

dat dus ook de tweede grief van appel
lante is ongegrond"; 

0. dat belanghebbende als middelen van 
cassatie aanvoert: 

I 0
• S . of v. t . van art. 6 Ie sub b van de 

Verordening regelende de heffing van de 
straatbelasting in de Gem. Noordwijk, door
dat de R. v. B ., aannemende, dat tusschen 
partijen vaststaat, dat een groot gedeelte 
van de verpleeggelden (belanghebbende heeft 
in haar beroepschrift aan den R . v. B. dat 
gedeelte op 9I % gesteld) aan de Van den 
Bergh-Stichting worden betaald, niet door 
de verzorgers of hun wettelijke vertegen
woordigers, maar door derden als het R ijk, 
de Provincie, de Gemeente enz., besluit, dat 
daaruit niet valt af t ~ leiden, dat bedoclde 
stichting armenverzorging voortdurend ten 
doe! heeft, en dat dus de feitelijke werk
zaamheid van die stichting haar niet een 
instelling van weldadigheid in den zin der 
Armenwet doet zijn; 

2°. S. of v. t. van art. I6 van de wet van 
19 Dec. 1914 S . 564, door eenerzijds een 
geschilpunt te onderzoeken, dat niet door 
belanghebbende was opgeworpen en ander
zijds een geschilpunt onbehandeld te laten, 
dat we! door belanghebbende was opgewor
pen; 

0. met betrekking tot het eerste middel: 
dat 's Raads vaststelling hierop neerkomt, 

dat de in den aanslag begrepen gebouwde 
eigendommen 'IVorden gebezigd ter bereiking 
van en overeenkomstig het doe!, dat belang
hebbende zich heeft gesteld, en dat belang
hebbende overeenkomstig haar doe] feitelijk 
werkzaam is ten behoeve van een groep per
sonen, die niet uitsluitend armen omvat; 

dat dienaangaande nog feitelijk is komen 
vast te staan, dat regelmatig ook exteme 



INHOUD 
Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESL UITEN gedrukt op geel papier 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 22bis.) - Een raadsbesluit tot ophef
fing ·van een openbare school, genomen 
krachtens het ze lid van art. 22bis is ·voor
barig, waar dat be.sluit, gezien het bepaal
de in het 2e lid, eerst mag warden genomen 
binnen een maand nadat door Ged. Staten 
of in beroep door den S .- G. is beslist, dat 
de instandhouding van de school niet in
gevolge art. ro wordt gevorderd, hetgeen 
i .e. niet is geschied. 25 ]uni. 

Openbare ultgaYen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet v. 29 

Nov. 1935, S. 685; K. B. 28 April 1937 
S. 481.) - Met den aard van de wettelijke 
machtiging in bovengenoemd wetsartikel 
strookt niet eenige beoordeeling door den 
burgerlijken rechter of een verlaging door 
de Kroon van de rente we/ is een in den 
zin der wet ,.noodige" wijziging. - Bo
vengenoemd Koninklijk Besluit stelt we/ 
den eisch, dat de ti,eldleening op eenig tijd
stip v66r 1 januari 1936 zij verstrekt, 
maar houdt daarnaast niet de beperking 
in, dat het voorschrift slechts geldt voor 
/eeningen nog uitstaande op het oogenblik 
van het in werking treden. 27 ]uni. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet v. 29 

Nov. 1935, S. 68_5; K. B. 28 April 1937 
S. 481.) ~ Met den aard van de wettelijke 
machtiging in bovengenoemd wetsartikel 
strookt niet eenige beoordeeling door den 
burgerlijken rechter of een verlaging door 
de Kroon van de rente we/ is een in den 
zin der wet ,,noodige" wijziging. - Bo
vengenoemd Koninklijk Besluit stelt we/ 
den eisch, dat de ge/dleening op eenig tijd
stip v66r 1 januari 1936 zij verstrekt, 
maar houdt daarnaast niet de beperking 
in, dat het voorschrift slechts geldt voor 
leeningen nog uitstaande op het oogenblik 
van het in werking treden. 27 ]uni. 

Wonlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
6.) - Aan den eisch der bouwverordening, 
da t geen gebouw mag warden opgericht 
anders dan aan een weg, die behoorlijk 
aansluit aan het plaatselijk net van ver
harde wegen, of waarvan een behoor!ijke 

aansluiting op dat net voldoende is verze
kerd, wordt i . c. niet voldaan, nu de eenige 
weg, waarmede het te stichten gebouw 
verbinding zou hebben, niet behoorlijk 
aansluit op een verharden weg onder de 
gemeente, met name ook niet op een rijks
weg, waarop het maken van een behoor
Jijke aansluiting over grand, die eigendom 
van het Rijk is, door het bevoegd gezag 
niet wordt toegestaan. De vergunning is 
dus verleend in strijd met de wet. 

Waterstaatswet. 
30 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
Waterstaat. (Wet houdende algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 19.) - Te
recht hebben Ged. Staten geoordeeld, dat 
de bermen, welke dee! uitmaken van een 
waterschapsweg, nie{ gerekend kunnen 
worden tot de eigendommen, welke bij 
dien weg belang hebben, zoodat zij terecht 
het besluit van het waterschapsbestuur tot 
plaatsing van deze bermen op den Jigger 
voor het waterschap hebben vernietigd. 

Onderwijs (Lager) 
30 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet art. 
13). - Door de kosten van het vervoer 
per rijwiel naar en van school te ramen op 
I rr.50, hebben Ged. Staten die kosten niet 
te hoog berekend. Terecht hebben zij de 
geldelijke omstandigheden van den vader 
van dien aard geaoht, dat zij hem voor 
toekenning van het volledig bedrag der 
vervoerkosten in aanmerking hebben ge
bracht, nu zijn inkomen de Jaatste twee 
jaren resp. f ,320 en f rr66 heeft bedragen 
en zijn gezin vier minderjarige kinderen 
telt. r Juli . 

Armenwet 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40) . - Burg. en Weth. van Z. hebben, 
door aan den armlastige I 20 te verst.rek
ken, op de komst van hern en zijn gezin te 
R. invloed uitgeoefend in den zin van art. 
40 2e lid. lmmers hadden zij, daargelaten 
of bij het verstrekken van dat bedrag hun 
oogmerk bepaaldelijk op afschuiving van 
het gezin naar elders was gericht, oak in
dien bij hen slechts de bedoe/ing mocht 
hebben voorgezeten, deze f 20 voor han
delsdoeleinden aan den armlastige te ge-



ven, redelijkerwijze van het geven van 
deze ondersteuning moeten zijn terugge
komen door de overweging, dat hij daar
van zeer waanchijnlijk zou gebruik maken 
om de verhuiskosten te bestrijden. Te 
meer ge/dt dit, nu is gebleken, dat de arm
Jastige niet om handelsgeld heeft gevraagd, 
doch dit hem Fan de zijde van B. en W. 
uit eigen beweging is verstrekt, nadat zijn 
verzoek om bekostiging van de verhuizing 
door hen was afgewezen. 2 Juli . 

)Vonln1pvet 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woning .. ,et art. 
2). - Het 2e lid staat slechts toe, bijzon
dere voorschriften vast te stel/en ter be
paling van een voor- of achtergevelrooi
lijn voor woningen en andere gebouwen. 
Enkele, op zichzelf staande, muren kunnen 
niet als gebouwen in dezen zin worden be
schouwd. De Raad had dus niet, om te 
beletten de stichting van hoogopgaande 
gebouwen, voor- en achtergevelrooili.inen 
mogen vaststellen op een onderlingen a/
stand van niet m eer dan 22 c.m. Voorzoo
veel noodig had hier art. 43 behooren te 
worden toegepast. 3 Juli . 

Armenwet 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet art. 69) . - Art. 69 i. v. m. art. 67 Ar
memvet brengt, overeenkomstig het ka
rakter der onderwerpe/ijke procedure, 
mede, dat de Rechtb. er van uitgaat, dat 
eene aanspraak tot verhaal, zij het ook tot 
een lager dan het berekende bedrag, be
stond, zelfstandig had vast te stellen, voor 
welk gedeelte der bedoelde bedragen het 
verhalend lichaam dan we/ verhaa/ had. 
H et felt , dat het verhalend lichaam in ge
breke is gebleven ,,een juisteren maatstaf 
aan te geven" hief de verplichting niet op. 
(I. c. werd verhaal gezocht op een erfenis, 
toegekomen aan een minderjarige, die tot 
een ondersteunend gezin behoorde, Red.) . 

8 Juli. 
Onderwljs. (Hooger) 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Hooger Onderwijswet art. 107, 

A/gemeen R i.iksambtenarenreglement art. 
58). - Schorsing van een tijdeli.ik hoold
assistent bij de afdeeling Hee/kunde van 
een Academisch Ziekenhuis. Tot deze 
schorsing gal art. 107 der Hooger Onder
wijswet de bevoegdheid, nu de hoofd
assistent zich aan plichtsverzuim had 
schuldig gemaakt door geen gevolg te 
geven aan een opdracht, hem namens het 
Colege van Curatoren door den hoog
/eeraar, chef der afdeeling Heelkunde, 
verstrekt. Beroep op misverstand omtrent 
het karakter der opdracht verworpen. Be
roep op onbevoegdheid tot het verstrekken 
dier opdracht eveneens afgewezen, op 
grond van het bepaalde bij art. 58, lid 1, 

van het Alg. Rijksambtenarenreg/ement. 
10 Juli. 

Rijl,sambtenarenreglement. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Hooger Onderwijswet art. 107, 

A/gemeen Rijksambtenarenreg/ement art. 
58). - Schorsing van een tijdelijk hoofd
assistent bij de afdeeling Heelkunde van 
een Academisch Ziekenhuis. Tot deze 
schorsing gal art. zo7 der Hooger Onder
wijswet de bevoegdheid, nu de hoofd
assistent zich aan plichtsverzuim had 
schuldig gemaakt door geen gevolg te 
geven aan een opdracht, hem namens het 
Colege van Curatoren door den hoog
Jeeraar, chef der afdeeling Heelkunde , 
verstrekt. Beroep op misverstand omtrent 
het karakter der opdracht verworpen. Be
roep op onbevoegdheid tot het verstrekken 
dier opdracht eveneens afgewezen, op 
grond van het bepaalde bij art. 58, lid 1, 

van het Alg. Rijksambtenarenreglement. 
_ 10 Juli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( A/gemeen Rijksambtenarenregle
ment artt. 82 en 83). - Aan een hoofd
assistent bij de heelkundige kliniek eener 
Rijksuniversiteit is de straf van schorsing 
opgelegd. - Dit besluit moet worden nie
tig verklaard, aangezien het bes/uit niet 
met redenen was omkleed ( ge/ijk art. 82 
van het Alg. Rijksambtenarenreglement 
voorschrijft); bij de kennisgeving van het 
besluit aan den ambtenaar was hem ook 
geen mededeeling gedaan omtrent termijn 
en instantie voor beroep. - De omklee
ding van het strafbesluit met een strai
reden behoort te geschieden door of in op
dracht van den strafop/egger. Daaraan is 
niet voldaan, nu de straf is opge/egd door 
den Secr.-Gen. van het toenma/ige De
partement van 0., K. en W., en de straf
reden op eigen initiatiei door het College 
van Curatoren bij begeleidend schrijven is 
vermeld. 10 Juli. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van de Secretarissen-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken en van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherrning. (La
ger Onderwijswet artt. 5 en 70). - Een 
bepaling in een provinciale verordening 
inzake het toekennen van bijdragen ten 
behoeve van leerlingen van scholen voor 
buitengewoon lager onderwijs houdend dat 
de bijdrage alleen wordt gegeven , wanneer 
de plaats van vestiging van de school, 
welke het kind bezocht, de instemming 
van Ged. Staten heeft verworven, is in 
strijd met art. 5 tweede lid derde volzin, 
daar de toepassing der bepaling er toe zal 
kunnen leiden, dat de openbare en de bij
zondere scho/en niet op ge/ijken voet zul
len worden behandeld, doordat Ged. Sta
ten weigeren hun instemming met de 
plaats van vestiging der school te betuigen. 
Bovendien wordt door de bepaling ten 
aanzien van bijzondere scholen voor b.J.o. 
een uitbreiding aan art. 70 gegeven, welke 
niet geoorloofd is te achten. u/,8 Juli. 



Gemeentebestuur. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financien. ( Gemeente
wet art. 228a; Provinciale Wet art. 166). 
- Een rentevergoeding van 4½ % voor 
een ge/dleening met een looptijd van 40 
jaren moet, gelet op den ge/denden rente
standaard, te hoog worden geacht. Het be
s/uit van Ged. Staten tot goedkeuring van 
het desbetreffend raadsbesluit moet der
halve geacht worden te zijn in strijd met 
het a/gemeen belang. 16 Juli. 

Pr,o,·lnciaal bestuur. 
- Bes/uit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financien. (Gemeente
wet art. 228a; Provinciale Wet art. 166). 
- Een rentevergoeding van 4½ % voor 
een geldleening met een looptijd van 40 
jaren moet, gelet op den geldenden rente
standaard, te hoog worden geacht. Het be
sluit van Ged. Staten tot goedkeuring van 
het desbetreffend raadsbesluit moet der 
hafre geacht v.·orden te zijn in s trijd met 
het algemeen belang. 16 Juli. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 34). - Ingevolge 
de beschikking van den S.-G. Binn. Z. tot 
samenvoeging van twee gemeenten ge
schiedt de aanwijzing der leden van den 
raad der nieuwe gemeente ,,aan de hand 
van de uitslagen der laatstelijk gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen". Een rede
Jijke uit/egging van dit voorschrift brengt 
mede dat, nu het aantal te vervullen p/aat
een een ander is dan bij de oorspronke
lijke verkiezingen, op den gronds/ag van 
de destijds op ieder der candidaten uitge
brachte stemmen eene nieuwe verdeeling 
der p/aatsen over de lijst€c1 en eene nieuwe 
aanwijzing der /eden overeenkomstig de 
bepalingen der gemeentewet en der kies
wet p/aats vindt, zulks met dien verstande , 
dat s/echts personen, die reeds als raadslid 
zitting hadden, voor aanwijzing in aan
merking komen. 19 Juli. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248). - Terecht 
hebben Ged. Staten geoordeeld dat, mede 
in aanmerking genomen den ongunstigen 
financieelen toestand der gemeente, de 
omstandigheid, dat ingevo/ge het regle
ment van de gem. instelling voor maat
schappelijk hulpbetoon de waarneming 
van het secretariaat-penningrneesterschap 
dier instelling tot de taak van een com
mies ter gemeentesecretarie i s komen te 
behooren, dien functionaris geen aan
spraak geeft op eene toelage ter aanvul
ling van zijn salaris. Aan eene desbetref
fende begrootingswijziging hebben zij der
halve terecht goedkeuring onthouden. 

19 Juli. 

J{Jnderbijslagwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Kinderbijs/agwet artt. 2 en 86). 
- Agent aangemerkt als in loondienst van 
twee samenwerkende verzekeringmaat
schappijen ( moeder- en dochtermaatscha1, 
pij). - Ook volgens de oorspronkelijke 
formuleering van art. 86 der wet stond be
roep open tegen een beslissing tot afwij
zing van een verzoek om een kinderbijslag
boekje. 24 Juli 

- Uispraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Kinderbijslagwet art. 2). - Di
recteur eener N. V., die ( evenals zijn broe
der en mede-directeur) de he/ft der uitge
geven aandeelen bezit , is geen arbeider in 
den zin dezer wet. 24 Juli. 

Waterstaatswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend a/gemeene regelen Waterstaats
bestuur art. 22). - Appellant is door het 
dage/ijksch bestuur van het waterschap tot 
tijdelijk secretaris-penningmeester be
noemd ter vervanging van den overleden 
secr.-penn., tot aan den dag, waarop even
tueel door stemgerechtigde ingelanden de-
1 initief in de vaceerende betrekkingen zou 
zijn voorzien of tot dien waarop het wa
terschap zou zijn opgeheven. Ingevolge de 
desbetrelfende bepaling van het reg/ement 
moet hij geacht worde.n als tijde/ijk ver
vanger van clen secr.-penn. na 2 jaar in 
vasten dienst te zijn benoemd. Na ophef
fing van het waterschap had hij ingevolge 
het desbetreffend Statenbesluit dus recht 
op wachtge/d. Derhalve hebben Ged. Sta
ten ten onrechte op het verzoek van ap
pellant om vernieti,Qing van het besluit van 
het dagelijksch bestuur van het nieuw op
gericht waterschap, waarbij zijn verzoek 
am toekenning van wachtge/d werd afge
wezen, afwijzend beschikt. 28 Juli. 

A mbtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid). - Het besluit tot intrekking van de 
toe/age, welke een hoofdcommies ter ge
meente-secretarie geniet als waarnemend 
secretaris, is terecht nietig verklaard, doch 
deze nietigverklaring behoort niet te rus
ten op den {;rond van detournement de 
pouvoir (invfoed van een bedr-eiging van 
hooger.hand, uat geldeli,ik nadee/ aan de 
gemeente zal worden toegebracht), maar 
op strijd met een toepasselijk al{lemeen 
verbindend voorschrift ( de salarisverorde
ning geelt nu eenmaal recht op die toe /a
ge). Van een verkeerd gebruik van een 
bevoegdheid is geen sprake, a/s de be
voegdheid in het geheel niet bestaat. 

30 Juli. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken . (Gemeentewet art. 
1.16, Lager Onderwijswet 1920 art. 19). -
Een regeling als bedoeld in het 4e lid van 
art. 19 der L. O.wet Jegt aan het bestuur 



van de schoo/gemeente de verplichting op, 
vo/gens de daarbij gestelde rege/en kinde
ren uit de woongemeente tot een school in 
zijne gemeente toe te laten, waartegen
over, indien zulks is overeengekomen, eene 
aanspraak staat op een bijdrage in de kos
ten van het onderwijs, door de woonge
m eente te beta/en. - Zoodanige regeling, 
verband houdend met het in het eerste lid 
van art. 19 vervatte voorschrilt, vermag 
geen inbreuk te maken op vrije schoo/
keuze van de ouders en de uit de artt. 
13 en 66 voortvloeiende bevoe,gdheid van 
een gemeentebestuur kinderen uit andere 
gemeenten op zijne scholen toe te laten, zij 
het ook dat in dat geval op vergoeding van 
kosten aan de gemeenschappe/ijke rege
/ing geen aanspraak kan worden ontleend. 

1 Augustus. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
136, Lager Onderwijswet 1920 art. 19). -
Een regeling als bedoeld in het 4e lid van 
art. 19 der L. O.wet /egt aan het b estuur 
van de schoo/gemeente de verplichting op, 
vo/gens de daarbij geste/de reg,elen kinde
ren uit de woongemeente tot een school in 
zijne gemeente toe te laten, waartegen
over, indien zulks is overeengekomen, eene 
aanspraak staat op een bijdrage in de kos
ten van het onderwijs, door de woonge
meente te beta/en. - Zoodanige rege/ing, 
verband houdend met het in het eerste lid 
van art. 19 vervatte voorschrilt, vermag 
geen inbreuk te maken op vrije school
keuze van de ouders en de uit de artt. 
13 en 66 voortvloeiende bevoegdheid van 
een gemeentebestuur kinderen uit andere 
gemeenten op zjine scholen toe te laten, zij 
h et ook dat in dat geval op vergoeding van 
kosten aan de gemeenschappelijke rege
ling geen aanspraak kan worden ontleend. 

1 Augustus. 
- B esluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (La ger On
derwijswet 1920 art. 19 j 0

• art. 22bis). -
We! is het aantal leerlingen der onderha
vige school gedaald tot 16 en is niet aan
nemelijk gemaakt, dat dit getal in afzien
baren tijd weer zal stijgen, maar nu de al
stand naar de andere openbare lagere scho
len in de gemeente te groot is om voor be
zoek door de thans op de onderhavige 
school schoolgaande kinderen in aanmer
king te kunnen komen en met een nabu
rige gemeente niet een regeling als bedoeld 
in art. 19 4e lid is getro ffen, heeft de Raad 
terecht verklaard, dat de instandhouding 
der school ingevolge art. 19 wordt gevor
derd. 4 Augustus. 

Wouln gwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art.11). - Nu Ged. Sta
ten in hun verdagingsbesluit den duur der 
verdaging niet hebben vermeld en daarbij 
ook niet de redenen voor de verdaging zijn 

aangegeven, voldoet hun besluit niet aan 
de wettelijke vereischten, zoodat het on
derhavig raadsbesluit ingevolge art. 11 1e 
lid j 0

• art . 231 der gemeentewet geacht 
moet worden te zijn goedgekeurd. 

4 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ v an 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Woningwet art. 6). - W eliswaar is 
op de kaart van het uitbreidingsplan niet 
een bepaalde bestemming aangegeven voor 
den grond, waarop de te bouwen labriek is 
ontworpen, maar over een, aan het onder
werpelijk terrein ,irenzend, dee/ van dat 
perceel is een weg ontworpen, waarlangs 
het plan al/een ,,tweede klas open bebou
wing" toe/aat. D eze bestemming brengt 
o.m. mede, dat de afstand van den achter
gevel van ieder te stichten gebouw tot de 
daarachter ge/egen erlscheiding tenminste 
20 m. moet bedragen , aan we/ken eisch 
niet /anger zou kunnen worden voldaan , 
indien een gebouw zou worden opgerich t 
op dat dee/ van het perceel, waarop de fa
briek is ontworpen. Derhalve wijkt het 
bouwplan a f van het uitbreidingsp/an met 
name ook in dit opzicht, dat de bouw van 
de fabriek het onderwerpe/ijk dee/ van het 
uitbreidingsplan practisch onuitvoerbaar 
zou maken. D e vergunning is derhalve 
verleend in strijd met art. 6 t weede lid. 

5 Augu stus. 
- B esluit van den S ecretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Woningwet art. 6, Gemeentewet art. 
185). - De bouwverordening /aat het op
richten van gebouwen, anders dan aan 
verharde wegen, niet toe, behoudens ont
heffing van di t verbod. Nu geen omstan
digheden aanwijsbaar zijn, welke het niet 
voldoen aan den eisch betreffend verhar
ding in dit geval zouden rechtvaardigen, 
is het besluit van B. en W. tot het ver
leenen van bouwvergunning, voorzoover 
dat tevens inhoudt het verleenen der ver
eischte vrijstelling, in strijd met het a/ge
meen be/ang, daar de bouwvergunning 
steunt op willekeurig gebruik van de be
voegdheid tot vrijstelling. - Na de ver
nietiging van de vrijstelling komt debouw
vergunning in strijd met art. 6 tweede lid 
der wet . 7 Augustus. 

Gemoentebestuur. 
- B esluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 6. Gemeentewet art. 
185). - D e bouwverordening laat het op
richten van gebouwen, anders dan aan 
verharde wegen, niet toe, behoudens ont
heffing van dit verbod. Nu geen omstan
digheden aanwijsbaar zijn, welke het niet 
voldoen aan den eisch betrellend verhar
ding in dit geval zouden rechtvaardigen, 
is het besluit van B. en W. tot het ver
leenen van bouwvergunning, voorzoover 
dat tevens inhoudt het verleenen der ver
eischte vrijstelling, in strijd met het alge
meen be/an{}., daar de bouwvergunning 
steunt op willekeurig gebruik van de be-



voegdheid tot vrijstelling. - Na de ver
nietiging van de vrijstelling komt de bouw
vergunning in strijd met art. 6 tweede lid 
der wet. 7 Augustus. 

Wonlngwet. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36). - Het is de 
taak van een uitbreidingsplan om, in 
hooidzaak of in onderdeelen, het gebruik 
te bepa/en dat, van den aanvang al, van 
den grond mag worden gemaakt, zij het 
dat mede kan, c.q. behoort te worden voor
zien in het geval, dat een (hoofd)bestem
ming niet aanstonds zou worden verwe
zenlijlct (b.v. waar het reeds bebouwde 
perceelen betreft). Dat slechts een plan
in-hoofdzaak een ,,subsidiaire" - of neven
bestemming zou mogen aangeven, vindt 
geen steun in de wet; ook een plan in on
derdeelen behoort bestaande bebouwing 
zooveel mogelijk te ontzien. 

1'Vegenwet. 
13 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet art. 4). - Een pad, dat in r866 in 
een tusschen het waterschapsbestuur en 
den eigenaar gesloten overeenkomst werd 
vermeld als te zijn ,,bezwaard met een pu
blieken overweg of noodweg", dat in 1917 
op den toenmaligen wegenlegger werd ge
plaatst, en waarvan moet worden aange
nomen, dat het gebruik er van sinds vele 
tientallen van jaren feitelijk aan een ieder 
heeit vrijgestaan, is openbaar, aangezien 
uit een en ander mag worden afgeleid, dat 
de rechthebbende destijds daaraan de be
stemming van openbaar pad heeft gegeven. 

Watnstaatswet. 
r8 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend a/gemeene regelen Waterstaats
bestuur art. :22) . - Terecht hebben Ged. 
Staten omirent het bezwaar van appel
lant, dat naar zijn oordee/ door uitvoering 
van het bestreden besluit de bij het water
schapsreglement aan het afdeelingsbestuur 
opgedragen taak niet naar behooren zal 
worden behartigd, overwogen, dat hier
door in elk geval niet in strijd met het 
reglement zou worden gehandeld. Even
min is er sprake van strijd met het alge
meen belang, dat is te verstaan in den zin 
van het belang van het gehee/ in tegen
ste/ling met dat der dee/en. Beweerde 
strijd met het belang van het waterschap 
zelf kan niet Jeiden tot vernietiging van 
het besluit, daar strijd met dit belang in 
art. 22 niet is genoemd en vernietiging op 
dien grond, mede blijkens de geschiedenfa 
der wet, niet m de bedoeling van den wet
gever heeft gelegen. 20 Augustus. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cu/tuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 17 j 0

• art. 72). -

Appellanten moeten worden geacht een 
belang ( eigen persoon}ijk belang) te heb
ben bij de vernietiging van het bestreden 
bes/uit van Ged. Staten, aangezien daarbij 
werd beslist op een door hen ingesteld be
roep. - Terecht heeft de gemeenteraad de 
gevraagde medewerking ver/eend, nu aan 
de in art. 73 omschreven vereischten is vol
daan, de ,,normale eischen" niet worden 
overschreden, en de secr.-gen. ingevo/ge 
het besluit van r9 Nov. r940 inzake stop
zetten scholenbouw· heeft verk/aard, dat 
hier een ,,bijzonder geval" aanwezig is. 
Het bezwaar van appellanten, dat van de 
8 lokalen der school er slechts 4 voor het 
vanwege het schoo/bestuur gegeven onder
wijs gebezigd worden , doet niet fer zake, 
zoolang Ged. Staten niet hebben beslist, 
dat de vereeniging b/ijvende heeft opge
houden het 4ebouw overeenkomstig zijne 
bestemming te gebruiken. 23 Augustus. 

nrankwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken. (Drankwet 
Stbl. r93r No. 476 art. 50 re lid r 0 j 0

• art. 
44 re lid 1 ° ). - Onder ,,veroordeelingen!' 
in de Drankwet moeten worden verstaan 
die einduitspraken, welke na a/loop van 
het gehee/e onderzoek op de terechtzitting 
over de zaak worden gedaan en niet be
staan in vrijspraak of ontslag van alle 
rechtsvervolging. Een veroordee/ing ,,met 
bepaling dat geen straf zal worden toege
past" is derhalve een veroordeeling in den 
zin van art. 44 eerste lid sub I 

O
• 

30 Augustus/12 September r941. 
Ontlerwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 19). - Ten onrechte 
hebben Ged. Staten het aangaan van een 
gemeenschappe/ijke regeling tusschen de 
gemeenten A. en B. bevolen in een geval, 
waarin de kinderen uit de gemeente A ., 
die een u.l.o.schoo/ wiJJen bezoeken, zich 
naar een zoodanige school in de gemeente 
C. plegen te begeven en het in r940 i s 
voorgekomen, dat tijdelijk tengevolge van, 
inmiddels weer opgeheven verkeersstrem
mingen een Jeer/ing uit A. de u.J.o.school 
te B. heeft bezocht. Daargelaten de vraag, 
of de gemeente A. uit billijkheidsoogpunt 
voor dit schoolbezoek niet een vergoeding 
aan de gemeente B. had behooren te ge
ven, kunnen er geen voldoende termen 
aanwezig geacht worden om over te gaan 
tot den door Ged. Staten genomen maat
regel. 1 September. 

·woulngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36). - Een destijds 
gesloten burgerrechtelijke overeenkomst 
tusschen de gemeente en een grondeige
naar staat, daargelaten de civiele rechten, 
welke de Jaatste daaraan zou kunnen ont
Jeenen, niet aan den gemeenteraad in den 



weg om, bij ge/egenheid van de vaststel
Jing van een uitbreidings- of herzienings
plan, aan de daarbij betrokken terreinen 
zoodanige bestemming te geven a/s door 
het gemeentebelang bij de uitbreiding der 
bebouwing gevorderd wordt. - Wei blijft 
in het onderwerpelijk plan in verband met 
de plaatselijke gesteldheid binnen het 
bouwblok een vrij groo t binnenterrein over 
hetwelk niet bebouwd mag warden en 
waarvan, wanneer de randbebouwing zal 
zijn tot stand gekomen, de gebruiksmoge
Jijkheid ten zeerste is beperkt, qoch waar 
het de bedoe/ing is van het gemeentebe
stuur dit terrein te reserveeren voor doel
einden van openbaar nut en het zich uit
drukkelijk heeft verplicht om binnen een 
jaar na de vo/tooiing van de laatste wa
ning op een bepaa/d terrein de onteigening 
van he t binnenterrein ten name der ge
meente bij den rechter aanhangig te ma
ken, ontmoet de goedkeuring van het plan 
geen bedenking. 2 September. 

Armen wet. 
- B esluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departem ent van Binnenlandsche Za
k en. ( Armenwet art. 35 j 0

• art. 34). -
Nu de inspecteur binnen den in art. 35 ge
stelden termijn bezwaren hee ft ingebracht, 
z~i het dat hij deze gedeeltelijk als ,,voor
loopig" wenschte beschouwd te zien, is er 
geen reden hem niet-ontvankelijk te ver
klaren. - De op Ged. Staten rustende 
verplichting tot het zenden van een ont
vangstbericht, bedoeld in art. 167 ( thans 
198) der gemeentewet, is van zuiver lor
meelen aard; aan niet-naleving van dit ge
bod zijn geen rechtsgevo/gen verbonden. 
De desbetrelfende besluiten van den ge
meenteraad bezitten derhalve, zoolang zij 
niet zijn vernietigd, rechtskracht van den 
daarin genoemden dag van ingang al. 

3 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40). - Wei heeft het 
burgerlijk armbestuur te H. gedurende on
geveer een jaar nog voor het m et zijn me
dewerking naar A. verhuisd armlastig ge
zin zorg gedragen, doch er bestaan termen, 
dat armbestuur ook nog gedurende het vol
gend jaar met de kosten der ondersteuning 
van dit gezin te A. te belasten , daar de 
Jichamelijke ges teldheid van den armlas
tige hem buiten staat stelt, eenigen noe
menswaardigen arbeid te verrichten, welke 
omstandigheid ook reeds v66r de verhui
zing naar A. heelt bestaan. 

15 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40). - Het burg. 
armbestuur te F . heeft, door den armlas
tige in de gelegenheid te stellen, in M . een 
waning te huren, op diens komst te M. in
vloed uitgeoefend in den zin van art. 40, 
daar niet is gebleken, dat dit armbestuur 
redelijkerwijze buiten staat was te zorgen, 
dat het gezin te F . zelve onderdak kreeg, 

terwijl, ook al ware het anders, dat arm
bestuur daaraan toch geen vrijheid zou 
hebben kunnen ontleenen, zich op deze 
wijze van de verdere zorg voor het gezin, 
dat niet zonder ondersteuning p/acht te 
kunnen rondkomen, te ontdoen. Daaraan 
doet niet al, dat het initiatiel tot de ver
huizing van den armlastige zell is uitge
gaan. 22 September. 

Gemeentebestu ur. 
- B esluit van den S ecretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za 
ken. (Gemeentewet art. 248). - Ten on
rechte hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der begrooting in verband met het 
uitvoeren van bestratingswerken, nu het 
te verbeteren ,,egdek in uiterst s/echten 
toestand verkeert en het verkeersbelang 
eischt, dat de wegindee /ing grondig wordt 
herzien en aan de moderne verkeerstoe
standen aangepast, weshalve de uitvoering 
van het plan zoo urgen t en van zoo groot 
be/ang voor de gemeente is te achten, dat, 
al is de ge/delijke toestand der gemeente 
zorgelijk, de bedoe/de uitgave gerechtvaar
digd mag heeten. 25 S eptember. 

Handelsnaamwet. • 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels

naamwet S. 1921 No. 842, art. 1). - Ten 
onrechte heelt de Rechtb. zich afgevraagd , 
of verzoekster haar school exploiteert enkel 
met het doe/ er winst mede te ma ken. In
dien het doe/ om winst te maken voorz it, 
neemt het bestaan van andere oogmerken 
daarnevens niet weg. dat eene onderne
ming aanwezig is. Het is overigens ten 
deze vee/eer de vraag, of verzoekster Jou -
ter een beroep uitoefent dan we/ eene on
derneming heelt, waarin een bedrijl wordt 
uitgeoe fend. Al zal in het algemeen hij die 
den kost verdient met het geven van Jes
sen in het eerste geval verweeren, is het 
toch zeer we/ moge/ijk, dat het verstrek
k en van onderwijs op zoodanige wijze ge
organiseerd wordt, dat er sprake is van 
eene onderneming, waarin een bedrijl 
wordt uitgeoefend . - Anders Adv.-Gen. · 
Wijnveldt, echter evenzeer met gegrond
bevinding van het desbetreffende middel 
van cassatie. Deze bovendien: Ten on
rechte heelt de Rechtb. ten deze eene ver
oordeeling in df! proceskosten uitgespro
ken. 25 September. 

Gemcentebestuur. 
- Besluit •van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van B innenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 136). - Wei be
paalt de onderwerpelijke gemeenschappe
Jijke rege/ing inzake den keuringsdienst 
van vee en vleesch niet, dat de aangesloten 
gemeenten zonder meer eenze//de keur
loon moeten vaststellen, a/s door de cen
trumgemeente wordt bepaald, doch dit 
neemt niet weg, dat er voor den weiger
achtigen gemeenteraad a/le aanleiding 
ware geweest, om de keurloonen te wijzi
gen a/s de ~ndere gemeenten hebben ge-



daan, daar op geen andere wijze dan door 
verhooging dier keurloonen het tekort op 
de exploitatie van den keuringsdienst kan 
worden gedek t. 26 September. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 101 bis). - De in art. 
101 bis 9e lid voorkomende woorden ,,vol
gens den maatstaf van art. 28" moeten 
geacht worden niet a/leen betrekking te 
hebben op de in art. 28 genoemde teldata, 
doch ook op het in dit artikel bedoelde 
kalenderjaar, te weten het onmiddellijk 
vooral gaande kalender jaar. 

26 September. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 185, Plaatsings
verordening Overheids- en Semi-over
heidspersoneel 1940 art. 1 j 0

• art. 2) . -
In strijd met de wet hebben B. en W. een 
volontair ter secretarie benoemd tot tijde
lijk ambtenaar, aangezien de betrokkene 
niet behoort tot een der in art. 1 der 
,,Plaatsingsverordening" genoemde cate
gorieiin, zich hier niet voordoet een van de 
gevallen, in art. 2 tweede lid dier verorde
ning bedoeld, een aanvraag, a/s bedoeld in 
art. 2 derde lid niet is ingekomen, en der
halve het bepaalde in het vierde lid niet 
van toepassing is. 27 September. 

Overhei<lspersoneel. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 185, Plaatsings
verordening Overheids- en Semi-over
heidspersonee/ 1940 art. 1 j 0

• art. 2). -
In strijd met de wet hebben B . en W . een 
volontair ter secretarie benoemd tot tijde
Jijk ambtenaar, aangezien de betrokkene 
niet behoort tot een der in art. 1 der 
,,Plaatsingsverordening" genoemde cate
gorieen, zich hier niet voordoet een van de 
gevallen, in art. 2 tweede lid dier verord~
ning bedoeld, een aanvraag, a/s bedoeld ,n 
art. 2 derde lid niet is ingekomen, en der
halve het bepaalde in het vierde lid niet 
van toepassing is. 27 September. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet 1920 art. 38). - Afwijking van 
de bij raadsverordening vastgestelde rege
len waarnaar, bij vermindering van het 
aantal onderwijzers aan een school, de af
vloeiing van orzderwijslcrachten heeft te 
geschieden, is slechts gerechtvaardigd om 
zeer dringende redenen. Als zoodanig kan 
niet warden aangenomen het gemis van 
akten, welke bij ontstentenis van andere 
onderwijzers, vervanging ietwat kunnen 
bemoeilijken. Bovendien wordt de didac
tische gave van den betrokken onderwij
zer, al moge zijn takt we/ eens te wenschen 
overlaten, slechts loflelijk vermeld. Te
recht hebben dan ook Ged. Staten het 
raadsbesluit, waarbij de onderwijzer van 
bijstand met de meeste dienstjaren voor 
ontslag in aanmerking is gebracht, vernie
tigd. 29 September. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - Nu de R. v . B. heeft 
vastgesteld, dat de in den aanslag begrepen 
gebouwde eigendommen warden gebezigd 
ter bereiking van en overeenkomstig het 
doe/, dat belanghebbende zich heeft ge
steld, en dat belanghebbende overeenkom
stig haar doe/ /eite lijk werkzaam is ten be
hoeve van een groep van personen, die niet 
uitsluitend armen bevat, en nu dienaan
gaande nog /eitelijk is komen vast te staan 
dat regelmatig ook externe leerlingen op 
eigen kosten het onderwijs in de stichting 
volgen en dat een gedeelte der verpleeg
gelden door de verzorgden of hun wette
Jijke vertegenwoordigers wordt voldaan, 
heeft de R. v. B. terecht beslist, dat de 
onderwerpelijke gebouwde eigendommen 
niet uitsluitend dienen tot instelling van 
weldadigheid. - Indien, zooals belang
hebbende zelf stelt, er hier is een ondeel
baar comp/ex, moet de belasting van al de 
tot het complex behoorende gebouwen 
warden gehei•en. Daarbij maakt het geen 
verschil, of de verhoudingen binnen het 
complex medebrengen, dat van de nabij
heid van den openbaren weg slechts in ge
ringe mate nut wordt getrokken, aange
zien de belastingplicht naar wet en veror
dening alleen berust op be/ending of nabij
heid, terwijl de mate van het daarvoor te
weeggebrachte nut geen rol speelt. 

1 October. 
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leerlingen op eigen kosten het onderwi_js in 
de stichting volgen en dat een gedeelte der 
verpleeggelden - door belanghebbende ge
steld op nagenoeg 9 pet. - door de ver
zorgden of hunne wettelijke vertegenwoordi
gers worden voldaan; 

dat ender die omstandigheden de R. v. B., 
wat er overigens zij van de juistheid van de 
in het eerste middel aangevallen overwe
ging, terecht heeft beslist, dat de onderwer
pelijke gebouwde eigendommen niet uitslui
tend dienen tot instelling van weldadigheid; 

dat het eerste middel mitsdien niet tot 
cassatie 'kan leiden; 

0. aangaande het tweede middel: 
dat tot toelichting daarvan is aangevoerd, 

dat, anders dan de R. v. B. heeft aangeno
men, belanghebbende geenszins heeft be
toogd, dat de onderwerpelijke eigendommen 
niet zouden vormen een ondeelbaar samen
hangend geheel, doch dat zij heeft gesteld, 
dat wel de inrichting een geheel vormt, maar 
met een eigen aard en karakter, immers een 
dorp op zich zelf, waaruit zij heeft afgeleid, 
dat voor de toepassing van de verordening 
geene beteekenis mocht worden gehecht aan 
den afstand tusschen den openbaren weg en 
de inrichting als geheel, op welk betoog de 
R. v. B. verzuimd zou hebben in te gaan; 

0. dat, indien eene dergelijke misvatting 
en een dergelijk verzuim inderdaad aanwezig 
mochten zijn, zulks evenwel de uitspraak 
niet kan schaden; 

dat toch, indien, zooals belanghebbende 
zelf stelt, er hier is een ondeelbaar complex, 
de belasting, gegeven de hier aanwezige be
lending aan den openbaren weg, van al de 
tot het complex behoorende gebouwen moet 
worden geheven; 

dat het daarbij geen verschil maakt, of de 
verhoudingen binnen het complex medebren
gen, dat van de nabijheid van den openbaren 
weg slechts in geringe mate nut wordt ge
trokken, aangezien de belastingplicht naar 
wet en verordening alleen berust op belen
ding of nabijheid, terwijl de mate van het 
,daardoor teweeggebrachte geene rol speelt; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. N. J. 

2 October z94I. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. 58, 1e lid, 47; Alg. 
Rijksambtenarenreglement artt. 93, 98). 

Krachtens het plaatselijk reglement 
wordt de reden van het ontslag niet op
genomen in het besluit tot ontslag niet 
op eigen verzoek, doch slechts desge
vraagd medegedeeld aan den ontslagen 
ambtenaar. Deze mededeeling moet war
den aangemerkt als een aanvulling van 
het ontslagbesluit en vormt daarmede 
voor den beroepsrechter een geheel; 
tegen de ontslagreden behoeft geen af
zonderlijk beroep te worden ingesteld. 

Als ontslagreden is opgegeven: .,on
geschiktheid of onbekwaamheid voor 

L. 1941 

zijn ambt, anders dan op grond van 
ziels- of lichaamsgebreken". Deze om
schrijving is voldoende, althans niet zoo 
onvoldoende, dat ze grond zou opleve
ren om het besluit nietig te achten, al 
zou de ontslagreden duidelijker kunnen 
zijn omschreven geweest. 

De vraag, of de ontslagen ambtenaar 
ongeschikt was voor zijn ambt (inspec
teur van politie) anders dan op grond 
van ziels- of lichaamsgebreken, wordt 
ontkennend beantwoord, daar zijn ge
wraakte gedrag plaats vond in een psy
chopathologischen schemertoestand. Dat 
hij in dien toestand is geraakt en door 
ondergeschikten aangetroffen, maakt 
hem nog niet ongeschikt voor zijn ambt, 
gelet op zijn vroegere dienstvervulling 
en op de onwaarschijnlijkheid van her
haling van het voorgevallene. Anders: 
het Ambtenarengerecht. 

Niet-ontvankelijk zijn eischers gelde
lijke aanspraken, de eerste omdat zij ge
noegzaam vaststaat door de nietigver
klaring van het ontslagbesluit, de twee
de omdat hier geen handeling wordt ver
nietigd en art. 47, lid 3, der Ambtenaren
wet 1929 alleen in zulk een geval een 
aanspraak als de door eischer in de 
tweede plaats gemaakte toelaat. 

Uitspraak in zake: 
P., wonende te Amsterdam, eischer in 

hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door Mr. 
C. Kruysse, adv. te Amersfoort, en Mr. J . 
K. M. Mathuisen, adv. te Amsterdam, 

tegen: 
den Burgemeester van Amsterdam, gedaag
de in hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
H. Huberts, directeur der afdeeling Arbeids
zaken ter secretarie dier gemeente, wonende 
te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede als 
getuige, door eischer medegebracht, A., wo
nende te Amsterdam, en als getuigen-des
kundigen, eveneens door eischer medege
bracht, Prof. Dr. H. C. Rimke, hoogleeraar 
in de psychiatrie, en Prof. Dr. W. G. Sillevis 
Smitt, hoogleeraar in de neurologie, beiden 
wonende te Utrecht; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde aan eischer heeft doen 

toekomen een .,cl:xtract uit het Boek der Be
sluiten van den Burgemeester van Amster
dam" d .d. x4 Aug. x940, luidende als volgt: 

,,De Burgemeester van Amsterdam, 
.,Gezien het rapport van den Hoofdcom

missaris van Politie van 25 Juli 1940, Lr. I, 
No. 1226b/1940 (No. 1521 Kabinet van den 
Burgemeester) ; 

.,Gelet op het Politie-Ambtenarenregle
ment artt. 38, 44 en 45; 

.,Besluit: 
.,aan P., inspecteur van politie re klasse 
(Stbl. no. 293), eervol ontslag te verleenen 

I9 



1941 2 OCTOBER 290 

uit zijn ambt, met ingang van IS Oct. I940."; 
0. dat het Ambtenarengerecht te Amster

dam bij uitspraak van I3 Mei I94I - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door eischer ( toenmaals klager) tegen voor
meld besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat Mr. C. Kruysse voomoemd als ge
machtigde van eischer tegen die uitspraak 
tijdig in hooger beroep is gekomen en bij 
het beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden den Raad heeft verzocht eischer in 
zijn beroep ontvankelijk te verklaren en de 
aangevochten uitspraak te vemietigen als
mede, opnieuw rechtdoende, het besluit van 
gedaagde alsnog nietig te verklaren en in 
zijn uitspraak het besluit vast te stellen, dat 
gedaagde de geldelijke aanspraken, die 
eischer als Inspecteur van Politie 1ste klasse 
tegen gedaagde na IS October 1940 heeft 
verworven en nog zal verwerven, in dien
overeenkomstige geldsbedragen zal betalen, 
subsidiair gedaagde tot vergoeding aan 
eischer te veroordeelen tot (lees: van) het
geen eischer gederfd zal hebben door de aan
gevochten handeling van gedaagde; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging der aangeval
len uitspraak; 

In rechte: 
0. dat naar aanleiding van het bij beroep

schrift aangevoerde allereerst opmerking 
verdient, dat - zooals ook in de contra
memorie is betoogd - het in de eerste over
weging dezer uitspraak weergegeven stuk 
niet is een extract uit een besluit, maar een 
besluit, dat is geextraheerd uit een .,Boek 
der Besluiten", en dat - naar mede op grond 
der contra-memorie moet worden aangeno
men - volledig is weergegeven; 

0. d at dit laatste trouwens noodzakelijk is, 
gegeven het voorschrift van art. 45, lid 1. 
van het Politie-Ambtenarenreglement van 
Amsterdam, volgens hetwelk van het besluit, 
waarbij de a m btenaar wordt ontslagen, hem 
een afschrift wordt uitgereikt; 

0. dat in voormeld afschrift - en dus ook 
in het besluit zelf - weliswaar niet is opge
nomen de reden van het ontslag, doch dit 
in overeenstemming is met het bepaalde in 
art. 45, lid 2, van voormeld reglement, in
houdende, dat bij ontslag, niet op verzoek, 
de reden van het ontslag schriftelijk wordt 
medegedeeld alleen indien de ambtenaar dit 
verlangt; 

0. dat daarom de brief van gedaagde d.d. 
II Sept . I940, waarbij aan eischer op <liens 
verzoek dd .. I6 Augustus 1940 is medege
deeld, dat het eervol ontslag uit den politie
dienst hem is verleend ,,op grond van het 
bepaalde in art. 38 (I) onder d van het Po
litie-Ambtenarenreglement, luidende: .,we
gens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor 
zijn ambt, anders dan op grond van ziels- of 
lichaamsgebreken"; niet - zooals in het be
roepschrift is gesteld - is aan te merken 
als het ,,ontbrekende gedeelte" van het ,,ge
extraheerde besluit" van I4 Aug. I940; 

0. dat eischer voorts als grief tegen even
vermelde omschrijving van de reden van het 

ontslag heeft aangevoerd, dat daarbij de 
keuze is opengelaten tusschen ongeschikt
heid en onbekwaamheid, alsmede dat de on
geschiktheid of onbekwaamheid met de toe
voeging ,,anders dan op grond van ziels- of 
lichaamsgebreken" onvoldoende, want nega
tief en abstract, is geindividualiseerd; 

0. dat gedaagde hiertegenover heeft be
toogd, dat de in zijn schrijven van 11 Sept. 
I940 vervatte meddeeling geen wezenlijk be
standdeel is van het bestreden besluit, maar 
een op zichzelf staande handeling, en deze 
niet in het geding is, daar hiertegen geen be
roep is ingesteld; 

0. dienaangaande, dat voormelde mede
deeling - zooals reeds volgt uit het eerder 
overwogene - weliswaar niet is een feite
lijk bestanddeel van het (in schrift gebrach
te) besluit van 14 Aug. 1940, maar, aange
zien de reden van het ontslag uiteraard moet 
hebben vastgestaan op het oogenblik, dat 
het ontslagbesluit werd genomen, de desver
langd verplichte mededeeling van die reden 
moet worden aangemerkt als een aanvulling 
op het in afschrift uitgereikte ontslagbe
sluit; 

0. dat ingeval van beroep tegen het ont
slag de rechter de rechtmatigheid ervanmoet 
onderzoeken o. a. door het te toetsen aan de 
voor het ontslag opgegeven reden en dat 
deswege tegen de mededeeling van die re
den, ook indien ze niet in het besluit zelf is 
opgenomen, <loch afzonderlijk is opgegeven, 
niet afzonderlijk beroep behoeft te worden 
ingesteld; 

0. dat trouwens, ware het anders, in het 
onderhavige geval stellig zou moeten worden 
aangenomen, dat het op 13 Sept. 1940 bij 
het Ambtenarengerecht ingediende klaag
schrift mede was gericht tegen de mededee
ling van de reden van het ontslag; 

0. wat voorts de door eischer tegen die 
mededeeling ingebrachte bezwaren betreft, 
dat de Raad die mededeeling, gelet op de re
dactie van voormeld art. 38, lid 1, onder d, 
niet onvoldoende acht, zeker niet zoodanig, 
dat ze grond zou opleveren het ontslagbe
sluit nietig te achten; al moet eischer worden 
toegegeven, dat die mededeeling duidelijker 
zou zijn geweest , indien daarin was gesteld, 

E
at het ontslag aan eischer was verleend 
egens ongeschiktheid voor zijn ambt, an
ers dan op grond van ziels- of lichaamsge
reken; staande immers - naar in de aan

gevallen uitspraak terecht is uiteengezet -
vast, dat dit de grond is, waarop gedaagde 
tot het ontslag heeft besloten; 

O._ dat de R aad thans moet onderzoeken, 
of e,scher inderdaad ongeschikt is, anders 
dan op grond van ziels- of lichaamsgebre
ken, voor het bekleeden van het ambt van 
inspecteur van politie 1e klasse; 

0. hieromtrent, dat voor den Raad en ook 
tusschen partijen vaststaat: 

dat eischer sedert 1 Jan. 1921 bij de Am
sterdamsche politie werkzaam is, van 16 
M aart 1935 af als inspecteur 1e klasse; 

dat hij op 23 Mei 1940, nadat hij om
streeks 4 uur 's namiddags na het beeindigen 
van zijn dienst het hoofdbureau van politie 
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(in burgerkleeding) had verlaten en vervol
gens een boodschap had gedaan, in het cafe
restaurant ,,Suisse" in de Kalverstraat te 
Amsterdam tezamen met zijn echtgenoote 
het middagmaal heeft genuttigd en aldaar 
tevoren twee glazen bier en twee glazen 
brandewijn heeft gebruikt; 

dat zij daarna zijn gewandeld naar het 
Leidscheplein en hier het cafe ,,Le Berry" 
hebben bezocht, alwaar eischer twee glazen 
bier heeft gehad en het laatste slechts ge
deeltelijk heeft leeg gedronken , waama hij 
om ongeveer ro uur dit cafe heeft verlaten 
na aan zijn echtgenoote te hebben gezegd, 
dat hij even een straatje om ging en spoedig 
zou terugkeeren; 

dat hij echter niet terug is gekomen, maar 
des nachts omstreeks .1 uur slapende is ge
vonden in den tuin van de pastorie der St. 
Willebrorduskerk op den hoek van de Cein
tuurbaan en den Amsteldijk, waar hij op den 
grond lag, ontdaan van zijn bovenkleeding, 
terwijl zijn vest en zijn broek opgevouwen 
naast hem lagen en zijn colbertjasje later in 
de 2e Jan van der Heydenstraat is gevonden, 
hangende over het stuur van een rijwiel: 

dat hij door eenige politie-agenten in een 
automobiel der politie is gedragen en ver
volgens is vervoerd naar een politiebureau, 
vanwaar hij, nadat hij inmiddels was bijge
komen, naar huis is gebracht; 

0. dat omtrent hetgeen eischer heeft ge
daan of ondervonden tusschen zijn vertrek 
uit ,,Le Berry" en het tijdstip, waarop hij in 
voormelden tuin werd aangatroffen, niets 
met zekerheid vaststaat; 

0. enz. ; 
O. dat de Raad, mede op grond van het

geen de getuigen-deskundigen Rlimke en 
Sillevis Smitt ter terechtzitting hebben ver
klaard, als vaststaande aanneemt, dat eischer 
in den nacht van 23 op 24 Mei 1940 een 
psychisch gestoord ambtenaar is geweest en 
in een psycho-pathologischen schemertoe
stand heeft verkeerd; 

0. dat enkel de omstandigneden, dat 
eischer in dien toestand is geraakt en daarin 
door aan hem ondergeschikt personeel is 
aangetroffen, hem naar 's Raads oordeel niet 
ongeschikt gemaakt hebben voor zijn ambt; 
te minder, aangezien hem te dier zake niets 
te verwijten valt, 66k niet het voor eischer 
geenszins onmatige alcoholgebruik, hij gedu
rende bijna 20 jaren zijn werk naar behooren 
en met minder dan normaal ziekteverzuim 
had verricht en tevoren nimmer in een der
gelijken toestand had verkeerd, en eindelijk 
- naar alle bovengenoemde geneeskundigen 
eenstemmig hebben verklaard - niet waar
schijnlijk is, dat herhaling van het voorge
vallene zal plaats vinden; 

Het Ambtenarengerecht had t en aanzien 
van de ongeschiktheid het volgende over
wogen: 

0. dat thans de vraag kan worden beant
woord, of de verweerder den klager terecht 
voor zijn betrekking ongeschikt heeft geacht 
en dit wel: ongeschikt om andere redenen 
dan de aanwezigheid van ziels- of lichaams
gebreken; 

dat hierbij voorop worde gesteld, dat het 
besluit, waarbij verweerder den klager heeft 
ontslagen, niet een strafmaatregel is, zoodat 
het Gerecht zich slechts heeft af te vragen, 
of de klager voor zijn betrekking inderdaad 
ongeschikt was en dit wel om andere rede
nen dan wegens ziels- of lichaamsgebreken; 
en het college zich, ingeval het deze vraag 
bevestigend beantwoordt, niet bovendien 
heeft te begeven in een onderzoek naar d e 
evenredigheid tusschen klagers gedraging en 
verweerders reactie hierop; 

0. dat nu een inspecteur van politie, aan 
wien overkomt hetgeen den klager is over
komen blijkens hetgeen hierboven als feite
lijk vaststaande is vastgesteld, naar het oor
deel v:an het Gerecht voor zijn betrekking 
ten eenenmale ongeschikt moet warden ge
acht; 

dat dit temeer klemt, nu hetgeen gebeurd 
is zich heeft afgespeeld in een tijd, waarin 
van alle leden van het Amsterdamsche poli
tiecorps de grootste mate van plichtsbetrach
ting moest worden gevergd en waadn het 
minder dan ooit mocht voorkomen, dat een 
inspecteur van politie eerste klasse onder de 
hierboven omschreven omstandigheden werd 
aangetroffen door politie-agenten; 

0. dat de klager de alcoholhoudende dran
ken welke hij heeft gebruikt - welke dran
ken mede de oorzaak zijn geworden van de 
roes, waarin de klager is komen te verkeeren 
- tot zich heeft genomen uit vrijen wil; 

dat dan ook, al moge de roes zijn aan te 
merken als een abnormaal sterke reactie op 
het gebruik var. ~en geringe hoeveelheid al
cohol, niettemin de hierboven vastgestelde 
ongeschiktheid valt aan te merken a ls ,,on
geschiktheid, anders dan op grond van ziels
of lichaamsgebreken" in den zin van art. 38, 
eerste lid onder d, van het Politie-Ambtena
renreglement; 

0. dat _uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden ontslagbesluit met een algemeen 
verbindend voorschrift in strijd is, n .1. met 
art. 38, re lid, onder d van het Politie
Ambtenarenreglement van Amsterdam, zoo
dat het daartegen gerichte beroep, met ver
nietiging der aangevallen uitspraak, alsnog 
gegrond en het besluit nietig moet worden 
verklaard; 

0 . ten aanzien van hetgeen in het beroep
schrift overigens is gevorderd - n.l. a. dat 
de Raad in zijn uitspraak zal vaststellen het 
beslui t, dat gedaagde de geldelijke aanspra
ken, die eischer als inspecteur van politie 
re klasse tegen gedaagde na 15 October 1940 
heeft verworven en nog zal verwerven, in 
dienovereenkomstige geldsbedragen zal be
talen, en b. dat de Raad gedaagde zal ver
oordeelen tot vergoeding aan eischer van 
hetgeen deze door de aangevochten hande
ling van gedaagde gederfd zal hebben - dat 
eischer in deze vorderingen niet-ontvanke
lijk is; 

dat immers, wat de vordering onder a be
treft, welke eischer blijkbaar wil gronden op 
het bepaalde in art. 4 7, lid I en 2, der Amb
tenarenwet 1929, een besluit als door hem 
beoogd geenszins noodig is, daar l->edoelde 
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aanspraken door de nietigverklaring ;ran het 
ontslagbesluit genoegzaam vast staan; en 

dat, wat de vordering onder b aangaat, die 
eischer kennelijk wil doen steunen op het 
bepaalde in art. 47, lid 3, van gencemde wet, 
ten deze niet een handeling, maar een be
sluit nietig wordt verklaard; 

0. ten slotte, gelet op art. 33 der Ambte
narenwet 1929, dat aan eischer de kosten tot 
schadeloosstelling der getuigen-deskundigen 
Prof. Dr. H. C. Rilmke en Prof. Dr. W. G . 
Sillevis Smitt tot een bedrag van f 12, te 
weten voor twee vacatie's van twee uren 
(gedeelten van uren voor geheele gerekend), 
uit 's Rijks kas zullen warden vergoed, maar 
niet de kosten tot schadeloosstelling van de 
getuige A., omdat dezelve noodeloos zijn ge
maakt; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van P. tegen het be-

sluit van den Burgemeester van Amsterdam 
van 14 Aug. 1940, waarbij hij is ontslagen, 
alsnog gegrond en dit besluit nietig; 

Verklaart hem niet-ontvankelijk in zijn 
vorderingen, hierboven onder a en b ver
meld; 

Beveelt, dat hem de kosten tot schade
loosstelling van de getuigen-deskundigen 
Prof. Dr. H . C. Rilmke en Prof. Dr. W. G. 
Sillevis Smitt tot een gezamenlijk bedrag 
van f 12 u it 's Rijks kas zullen warden ver-
goed. (A. B.) 

3 October 1941. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 60.) 

Een voor beroep vatbare weigering is 
slechts dan voorhanden, als binnen den 
bij de wet aangeduiden tijd een verplicht 
besluit niet genomen of een verplichte 
handeling niet verricht is. In casu was 
het gedaagde administratief orgaan 
geenszins verplicht op het verzoek om 
uitbetaling van salaris een besluit te ne
men of een handeling te verrichten, ver
mits dit orgaan door zijn vroegere be
sluiten genoegzaam had doen blijken 
van zijn weigering tot het doen uitbe
talen van salaris aan de betrokken amb
tenares. 

Niet-ontvankelijkverklaring van het 
beroep bij gebreke van een besluit, han
deling of ,,weigering", waartegen het ge
richt zou kunnen zijn. 

Uitspraak in zake : 
Mw. M. R. Geerlings-Ummels, wonendete 

St. 0dilienberg, eischeresse in hooger beroep, 
voor wie ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden Mr. F. Visser, ad
vocaat, wonende te Nijmegen, 

tegen: 
bet College van Burgemeester en Wethou
ders van Posterholt, gedaagde in hooger be
roep, vertegenwoordigd door den Burge
meester, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden Mr. R. 
Hoppener, advocaat te Roermond. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van hei twistgeding: 
0. dat Jhr. Mr. M. van der Goes van Na

ters[ advocaat te Wassenaar, als gemachtigde 
van M. B . Geerlings-Ummels voornoemd, 
zic~ tot gedaagde heeft gewend bij schrijven, 
d.d. 28 Maart 1940, inhoudende: 

,,Mijn cliente, Mevr. M. B. Geerlings-Um
mels, vroedvrouw te St. 0dilienberg, beklaagt 
zich er over, hoewel tot in hoogste instantie 
is qeslist, dat zij als ambtenares in dienst 
Uwer gemeente is, en zij nog steeds de aan 
dit I ambt verbonden werkzaamheden uit
oefent, over de jaren 1936-1939 haar salaris 
nie~ ontvangen heeft, noch rechtstreeks, noch 
- ingevolge een destijds gemaakte betalings
regeling - door bemiddeling van het Ge
meentebestuur van St. 0dilienberg, dat zich 
tot het verleenen van intermediair in dezen 
bereid heeft verklaard, doch ook uit voor
melpen hoofde geen enkel bedrag heeft ont
vangen. 

,,Ik verzoek U thans, het achterstallige be
drag van f 322 per jaar, dus over vier jaar 
f 1288 binnen acht dagen te voldoen, hetzij 
aan mij, hetzij rechtstreeks aan cliente, het
zij aan het Gemeentebestuur van St. 0dilien
berg, bij gebreke waarvan cliente het er voor 
moet houden, dat Uw College weigerachtig 
is, aan haar het haar toekomende salaris uit 
te tjetalen."; 

0. dat gedaagde dezen brief niet heeft be
antwoord en aan het daarin vervatte verzoek 
ook nie t heeft voldaan; 

0. dat Jhr. Mr. M. van der Goes van Na
ters voornoemd namens eischeresse, toen
maJls klaagster, zich daarop heeft gewend 
tot het Ambtenarengerecht te Roermond met 
een klaagschrift - ter griffie van dat Ge
recht ontvangen op 19 April 1940 - daarin 
stellend, dat gedaagde, toenmaals verweer
der, zich aldus heeft schuldig gemaakt aan 
een weigering in den zin der Ambtenarenwet 
1929 en vorderend te verstaan, dat B. en W . 
vanl Posterholt aan haar haar salaris als 
vro~dvrouw der gemeente Posterholt over de 
jaren 1936, 1937, 1938 en 1939, telkens f 322, 
dus in totaal f 1288 moeten uitbetalen; 

0. dat bedoeld Ambtenarengerecht bij uit
spraak van 21 Dec. 1940 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen - klaagster, 
thans eischeresse, ontvankelijk in haar be
roep *, doch hetzelve ongegrond heeft ver
klaard; 

* De desbetreffende overwegingen luiden: 
0. dat verweerder heeft betoogd, dat klaag

ster niet-ontvankelijk behoort te worden ver
klaard in haar beroep op het Ambtenarenge
recht, op dezen grand, dat zij niet is ambte
naar; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij onherroepelijk geworden uitspraak 
d.d. 15 Febr. 1937 echter reeds heeft beslist, 
dat klaagster is ambtenaar der eemeente Pos
terholt en mitsdien de exceptie van niet-ont
vankelijkheid, door verweerder opgeworpen, 
moet falen . 
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0. dat Mr. F. Visser voornoemd, als ge
machtigde van eischeresse, van die uitspraak 
in hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en opnieuw 
rechtdoende in hooger beroep te verstaan, 
dat B. en W. van Posterholt aan eischeresse 
als vroedvrouw der gemeente Posterholt over 
de jaren 1936, 1937, 1938 en 1939, telkens 
f 322, dus in totaal f 1288, moeten doen uit
betalen; 

0. dat Mr. R. Hoppener voornoemd, als 
gemachtigde van gedaagde, op de in de con
tra-memorie gestelde gronden heeft verzocht 
eischeresse te verklaren niet-ontvankelijk, al
thans ongegrond in haar bij dezen Raad in
gestelde beroep en mitsdien gedaagde toe te 
wijzen zijn in prima gedaan verzoek tot niet
ontvankelijk-verklaring, althans ongegrond
verklaring van eischeresse, klaagster in eer
sten aanleg, in haar vordering; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht te Roer

mond bij onherroepelijk geworden uitspraak 
van 15 Febr. 1937 heeft beslist, dat eische
resse door de gemeente Posterholt in open
baren dienst is aangesteld om als vroedvrouw 
aldaar werkzaam te zijn, althans geacht moet 
worden als zoodanig te zijn aangesteld, door 
welke beslissing deze Raad, evenals hij zulks 
was ten tijde van zijn uitspraak in een proce-

. dure tusschen dezelfde partijen d.d. 6 Jan. 
1938 (A. W. 1937/B. 35, A. B. 1938, biz. 319, 
Red.), gebonden is; 

0. dat hiermede echter geenszins is gezegd, 
dat de eerste rechter eischeresse terecht ont
vankelijk heeft verklaard in haar in eersten 
aanleg ingesteld beroep; 

0 . toch dat daarvoor, gelet op het bepaalde 
in de artt. 60, lid 2, j 0

• 58, lid 1, der Ambte
narenwet 1929, in casu mede een vereischte 
is, dat gedaagde geacht kan worden een wei
gering tot het nemen van een besluit of tot 
het verrichten van een handeling te hebben 
uitgesproken, hetwelk blijkens bedoeld art. 
60, lid 2, slechts dan het geval is, indien het 
betrokken orgaan, hier gedaagde, binnen den 
daarvoor bepaalden tijd of, waar een tijds
bepa!ing ontbreekt, binnen redelijken tijd een 
verplicht besluit niet genomen of een ver
plichte handeling n iet verricht heeft; 

0. nu dat in voormelde uitspraak van de
zen Raad van 6 Jan. 1938 is overwogen, dat 
o.m. reeds op I Maart 1937 een schriftelijke 
mededeeling aan eischeresse is gedaan van 
een besluit van gedaagde, dat deze niet te
rugkomt op een eerder door het College van 
B. en W. genomen besluit, behelzende o.a. 
om aan eischeresse salaris niet meer te doen 
uitbetalen, dus over welk tijdvak of op welke 
wijze dan ook, derhalve ook niet .via de ge
meente St. Odilienberg; 

0 . dat hieruit alreeds kan blijken, dat ge
daagde geenszins verplicht was op het in het 
schrijven van 28 Maart 1940 namens eische
resse gedane verzoek, tot uitbetaling van sa
laris ad f 1288, nog eens weer een besluit te 
nemen of een handeling te verrichten, ver
mits gedaagde, door zijn vroegere besluiten, 
van de weigering tot het doen uitbetalen van 

salaris aan eischeresse genoegzaam had doen 
blijken, en gedaagde dan ook, door dat schrij
ven niet te beantwoorden en aan het daarin 
vervatte verzoek niet te voldoen, niet geacht 
kan en mag worden een weigering te hebben 
uitgesproken, als bedoeld in voormeld art. 60, 
lid 2; 

0. dat mitsdien, met vernietiging van de 
beroepen uitspraak, deze Raad, doende het
geen het Ambtenarengerecht had behooren 
te doen, M. B. Geerlings-Ummels voornoemd 
alsnog niet-ontvankelijk moet verklaren in 
haar bij dat Gerecht ingesteld beroep, ver
mits ten deze ontbrak een besluit, handeling 
of weigering, waartegen het zoude kunnen 
zijn gericht; 

Uitspraak doende in naam van het Recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart M. B. Geerlings-Ummels voor-

noemd alsnog niet-ontvankelijk in haar ten 
deze bij het Ambtenarengerecht te Roermond 
ingesteld beroep. 

(A. B.) 

4 October z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van bet Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40 j O • art. 30.) 

Art. 40, dat kennelijk slechts doelt op 
de gevallen, waarin de arme inderdaad 
geacbt moet worden naar de nieuwe ge
meente te zijn overgegaan, is niet van 
toepassing in een geval, waarin de a rme 
door het gemeentebestuur zijner woon
plaats ten laste van die gemeente ge
plaatst is in een Tehuis voor Onbehu is
den elders. In dit geval moet hij inge
volge art. 30 geacht worden zich nog te 
bevinden in zijn aanvankelijke woon
plaats. 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandscbe Zaken, 

Gezien bet geschil betreffende betaling 
van de kosten van verpleging van H. J . 
Groenendijk; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
24 September 1941, no. 255); 

0. dat H. J. Groenendijk, ingezetene der 
gemeente Kamerik, op 15 Augustus 1938 
krachtens een tusschen het gemeentebestuur 
van Kamerik en de Vereeniging ,,Tehuis 
voor Onbehuisden" te 's-Gravenhage geslo
ten regeling, in het Tehuis dezer vereeniging 
werd opgenom en ; dat tijdens zijn verblijf in 
deze inrichting opneming van Groenendijk 
in een ziekeninrichting te 's-Gravenhage 
noodzakelijk werd, weshalve hij op xg Sep
tember 1938 op kosten v an den Gem eente
lijken Dienst voor M aatschappelijk Hulp
betoon te 's-Gravenhage werd opgenomen 
in het Gemeenteziekenhuis aan den Zuid
wal aldaar; dat Groenendijk tenslotte , na 
nog in eenige particuliere inrichtingen te 
zijn verpleegd, op 13 November 1939 we
derom in het evengenoemde ziekenhuis is 
opgenomen en aldaar op dienzelfden dag 
overleed; 
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dat het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
's-Gravenhage van oordeel is, dat zich hier 
een geval voordoet, als bedoeld in art. 40 
der Armenwet, daartoe aanvoerende, dat 
door het college van B . en W . der gemeente 
Kamerik, althans door den burgemeester 
daadwerkelijk is medegewerkt tot de komst 
van Groenendijk te 's-Gravenhage; dat im
mers aan deze komst is voorafgegaan een 
vraag van B . en W. van Kamerik aan het 
Tehuis voor Onbehuisden te 's-Gravenhage, 
of, en zoo ja, ender welke voorwaarden, 
Groenendijk voor rekening der gemeente 
Kamerik in dat Tehuis zou kunnen worden 
opgenomen; dat de Directie van het bedoel
de Tehuis in antwoord daarop heeft bericht, 
dat Groenendijk tegen een maandelijksche 
betaling van f 25 a lgeheele inwoning en ver
zorging zou kunnen verkrijgen; dat deze 
aanbieding inderdaad leidde tot de opne
ming van Groenendijk in het Tehuis voor 
Onbehuisden op 15 Augustus 1938 op de 
evenvermelde voorwaarde, namelijk .,tegen 
een maandelijksche vergoeding van f 25 voor 
algeheele inwoning en verzorging (genees
kundige verzorging inbegrepen"; dat even
wel de Directeur van het meergenoemde Te
huis heeft medegedeeld, dat de nadere om
schrijving van hetgeen ender .,verzorging" 
werd begrepen was geschied naar aanleiding 
van een bespreking, welke hij dienaangaan
de met den burgemeester van Kamerik had 
gehad ; dat hij bij deze bespreking, desge
vraagd, te kennen had gegeven, dat in geval 
van ziekte voor geneeskundige hulp zou 
worden gezorgd; dat de meergenoemde Di
recteur uitdrukkelijk verklaart, dat over op
neming in een zi~kenhuis met geen enkel 
woord is gerept; dat het namelijk van zelf 
sprak, dat de vergoeding van f 25 per maand 
slechts betrekking kon hebben op een ver
zorging in het Tehuis en een beding om voor 
dit bedrag tevens voor een kostbare verple
ging in een ziekenhuis te zorgen onaanvaard
baar zou zijn geweest; dat, nu vaststaat, dat 
eenige invloed vanwege het gemeentebestuur 
van Kamerik heeft medegewerkt tot de 
komst van Groenendijk te 's-Gravenhage en 
deze reeds korten tijd na zijn komst aldaar 
in een toestand verkeerde, welke ondersteu
ning ingevolge de Armenwet noodzakelijk 
maakte, het dan ook de gemeente Kamerik 
is, welke voor de betaling der voor Groenen
dijk te 's-Gravenhage door den Gemeente
lijken Dienst voor M aatschappelijk Hulpbe
toon aldaar gemaakte verplegingskosten aan
sprakelijk is; 

dat B. en W . van Kamerik daartegenover 
stellen, dat, nu Groenendijk in het Tehuis 
voor Onbehuisden te 's-Gravenhage was 
opgenomen tegen een maandelijksche ver
goeding van f 25 voor algeheele inwoning en 
verzorging (geneeskundige verzorging inbe
grepen), van hun college kwalijk kan worden 
verwacht, dat het, terwijl het bedoelde .,Te
huis" voor de geneeskundige verzorging van 
dezen ingezetene der gemeente 's-Gravenha
ge aansprakelijk is, de kosten daarvan voor 
rekening van zijne gemeente neemt; dat zij 

er ten overvloede nog op wijzen, dat art. 40 
der Armenwet in het onderhavige geval -
afgezi"en van het hiervoor aangevoerde - ze 
ker niet van toepassing is; dat, terwijl im
mers in casu sprake is van verplegingskos
ten, art. 40 over -hier geenszins in het ge
ding zijnde - ondersteuning handelt; dat 
daarentegen art. 39bis dier wet handelt over 
verpleging in een ziekeninrichting; dat bij 
K. B . van 18 Jan. 1936 echter is beslist, dat 
van toepassing van het re, juncto het 3e lid 
van art. 39bis geen sprake is, indien de op
miming aanvankelijk is geschied voor reke
ning van een derde, in casu het .,Tehuis", 
dat voor de geneeskundige verzorging van 
Groenendijk aansprakelijk is; 

0. dat art. 30, eerste lid, tweede volzin 
der Armenwet bepaalt, dat, indien de onder
steuning van een arme gepaard gaat met 
zijne plaatsing in een andere gcmeente, de 
arme met betrekking tot de voortzetting van 
de ondersteuning telkens geacht wordt zich 
te bevinden in de eerstbedoelde gemeente; 

dat zich een zoodanig geval hier voordoet, 
aangezien irrimers de armlastige H . J. Groe
nendijk door het gemeentebestuur van Ka
merik ten laste van die gemeente geplaatst 
is in het Tehuis voor Onbehuisden te 's-Gra
venhage; 

dat derhalve uit de vorengenoemde wets
bepaling volgt dat, ook toen de ondersteu
ning van Groenendijk te 's-Gravenhage 
moest worden voortgezet, hij niettemin ge
acht moest worden zich in de gemeente Ka
merik te bevinden; 

dat alreeds om deze reden art. 40 van de 
Armenwet, hetwelk kennelijk slechts doelt 
op de gevallen, waarin de arme inderdaad 
gaecht moet worden naar de nieuwe gemeen
te te zijn overgegaan, in deze niet van toe
passing is, daargelaten nog de vraag, of het 
hier niet !outer een geschil betreft tusschen 
de gemeente Kamerik en het Tehuis voor 
Onbehuisden over de uitlegging van de door 
hen aangegane regeling betreffende de op
neming van Groenendijk in dit Tehuis; 

Gezien de Armenwet; 
Heeh op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Neder!andsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien m et betrekking tot 
dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B.) 

7 O ctober z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101ter.) 

De door het schoolbestuur opgemaak
te begrooting is voor verlaging vatbaar, 
nu voor de school, die slechts drie ver
plichte Ieerkrachten telt, slechts drie Io
kalen in gebruik behoeven te worden 
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genomen, terwijl gang, entree en spreek
kamer niet noodzakelijkerwijze behoe
ven te worden verwarmd, zoodat zonder 
al te groot bezwaar op de posten ver
lichting, verwarming en schoonhouden 
kan worden bezuinigd. Ook het voor den 
concierge uitgetrokken bedrag moet aan 
den hoogen kant worden geacht. Uit 
<lien hoofde bestaat derhalve voor toe
passing van art. 101ter geen aanleiding. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der bijzondere lagere school, Molen
straat B 338 te Zevenaar, tegen dezerzijd
sche beschikking van 18 Juni 1941, No. 6773, 
Afdeeling Lager Onderwijs, houdende afwij
zing van het verzoek van den appellant om 
toepassing van art. 101ter, eerste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
deze school over het jaar 1941; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 24 September 1941, No. 250}; 

0 . dat, nadat het bestuur der bijzondere 
lagere school te Zevenaar, MolenstraatB338, 
overeenkomstig art. 101ter, 1e lid der Lager 
Onderwijswet 1920 had verzocht om ten be
hoeve van deze school de vergoeding, be
doeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1941 op een hooger be
drag per leerling vast te stellen, bij dezer
zijdsche beschikking van 18 Juni 1941 No. 
6773 , afdeeling L. 0., aan den adressant is 
te kennen gegeven, dat er geen termen be
staan voor inwilliging van zijn verzoek; 

dat daarbij is overwogen, dat het school
bestuur bij zijn adres een begrooting van uit
gaven heeft overgelegd, volgens welke een 
vergoeding, berekend naar het door den raad 
der gemeente Zevenaar overeenkomstig art. 
101, vijfde lid, der Lager Onderwijswet 1920 
voor het jaar 1941 beschikbaar gesteld be
drag van f 8 per leerling, voor deze school 
voor gewoon lager onderwijs met ± 112 
leerlingen niet tot een slui tende exploitatie
rekening zou kunnen leiden; dat evenwel 
met het Rijksschooltoezicht moet worden 
aangenomen, dat deze begrooting voor be
zuiniging vatbaa r is, hetgeen onder meer van 
den post voor ,,reparatien", doch inzonder
heid van de bedragen, in totaal f 700, uitge
trokken voor verlichting, verwarming en 
schoonhouden, geldt; 

dat bij doorvoering van deze bezuiniging 
het door den gemeenteraad vastgesteld be
drag voor de redelijke behoefte van deze 
school niet ontoereikend kan worden geacht; 
dat ook overigens niet is gebleken van ,,bij
zondere omstandigheden" in den zin van art. 
101ter der wet; 

dat van deze beschikking het schoolbe
stuur in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de opvatting waarop de bestreden be
schikking is gegrond, met name dat de post 
voor reparatien en de f 700 voor verlich
ting, verwarming en schoonhouden voor be
zuiniging vatbaar zouden zijn, niet overeen-

komstig de feiten is; dat hier volgt eene ge
detailleerde opgave van de onkosten der re 
paratien over 1940 ad f 127.38: 

Aan sanitair, waaronder stukge
vroren closetten . 

centrale verwarming en bliksem
afleider . 

schoonmaakartikelen, zeep, bor
stels enz. 

reparatie banken en orgel (voor 
zangonderwijs) 

tuinman 
schilder 
metselaar 
timmerman 
lysol . 

f 53.15 

25.20 

9.19 

12.94 
1.50 
5.40 
5.-

13.20 
1.80 

f 127.38 

dat hier wel is vermeld een post voor stuk
gevroren closetten, doch dat er tegenover 
staat, dat de andere onkosten ook zeer ge
ring zijn geweest; dat in 1941 deze post in 
totaal zeker wel f 200 zal worden; dat de 
centrale verwarming en de bliksembeveili
ging ieder jaar moeten nagezien worden ; dat 
wat aangaat den post van f 700 voor ver
lichting, verwarming en schoonhouden, hier
onder tevens volgt de desbetreffende gede
tailleerde opgave over 1940, ad f 796.24: 

Aan cokes (waarbij f 121.10 voor-
raad 1941) . 

electrisch licht . 
electrische schel . 
water 
salaris concierge, tevens stoker 

24.91 
1.25 

34.20 
310.-

f 796.24 

dat deze post ook in 1941 ongeveer hetzelfde 
bedrag zal zijn , zoodat met de veronderstelde 
f 700 niet eens wordt toegekomen; dat er 
weliswaar in December 1940 nog een partij 
cokes is aangekomen ad f 425.88, zoodat men 
zou kunnen opmerken, dat de in December 
aangekomen cokes (f 121.10) pas in 1941 
zijn gebruikt, <loch dat dit verschijnsel tel
ken jare voorkomt, zoodat moet aangenomen 
worden, dat bij den huidigen stand van ko
lenprijzen alleen reeds de verwarming van 
de school ongeveer f 400 kost; dat in den af
geloopen winter van 1 November to 1 Fe
bruari de schooldagen teruggebracht zijn tot 
4 in de week, zoodat des Vrijdagsavonds de 
verwarming uitging en des Maandagsavonds 
weer werd aangelegd; dat dit een groote be
zuiniging is geweest op het kolenverbruik, 
doch ook op het onderwijs; dat het kolen
verbruik gemakkelijk op deze wijze tot de 
helft ware terug te brengen, wanneer de on
derwijstijd in den winter eveneens tot de 
helft werd teruggebracht; dat de lokalen niet 
overmatig verhit zijn, integendeel; dat het 
personeel uit den aard der zaak niet gesteld 
is op groote warmte; dat m en echter be
denke, dat met vier leerkrachten er vier lo
kelen moeten worden verwarmd, een lange 
breede gang, een groot entree, een spreek
kamer en een groot gymnastieklokaal, in to
taal een kubieke ruimte, die te vergelijken 
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is met de kubieke ruimte van een zeer groat 
heerenhuis, dat bovendien aan alle kanten 
vrij staat; dat de concierge f 310 verdient; 
dat de redelijkheid om dit salaris te verlagen 
niet is in te zien; dat wanneer het niet mo
gelijk is de onkosten voor verlichting, ver
warming en schoonhouden (concierge) lager 
te stellen dan f 700 of zelfs f 800 en de on
kosten voor reparatien zich bewegen tus
schen 100 en 200 gulden, waarbij dan nag 
niet voorzien is in het onderhoud van leer
middelen en kleine administratieve onkos
ten, het duidelijk is, dat de exploitatie van 
de bijzondere lagere school te Zevenaar op 
de uitkeering van f 8 per leerling schrome
lijk te kart komt; dat alle jaren de Neder
landsch Hervormde Kerk dan oak honderden 
guldens heeft moeten bijpassen; dat geld 
voor groat onderhoud, als bijv. het schilde
ren van een lokaal of het geheele gebQuw er 
niet is; dat oak dit eenige jaren geleden, toen 
het gebouw in zijn geheel opnieuw geschil
derd is, de kerk heeft betaald; dat dit op 
zichzelf misschien niet zoo erg is, maar dat 
het niet de bedoeling der wet is, dat de 
schoolvereenigingen zelf uit eigen middelen 
ongeveer de helft van de exploitatiekosten 
zouden moeten betalen; dat zulks in dit ge
val nag meer naar voren springt, omdat reeds 
jarenlang een vierde leerkracht aan de 
school werkzaam is, die geheel en al buiten 
de vergoeding van het Rijk en de gemeente 
valt en dus tenslotte oak door de kerk be
taald wordt; dat de vergoeding van f 8 voor 
een school met een betrekkelijk klein aantal 
leerlingen (112) te laag is ; dat, indien het 
een school met 3 a 400 Jeerlingen was, het 
misschien we! zou gaan; dat dit !age cijfer 
voortvloeit uit het systeem der wet, dat toe
passelijk is op gevallen als _Zevenaar, waar 
geen openbare school bestaat en waarbij B. 
en W. zich dus kunnen orienteeren op een 
overeenkomstige gemeente in het land, waar 
men, am welke reden dan oak, op een goed
koope wijze de school exploiteeren kan; dat. 
ware er in Zevenaar oak een openbare school 
met ± 112 leerlingen, het gemeentebestuur 
zou ondervinden, dat de exploitatie daarvan 
meer dan f goo kost; 

0. dat op grond van de ingewonnen amb
telijke rapporten moet warden aangenomen, 
dat de door het schoolbestuur voor het jaar 
1941 opgemaakte begrooting, met toepas
sing van eene gepaste bezuiniging, ongetwij -
feld voor verlaging vatbaar is; 

dat met name voor deze school, die slechts 
drie verplichte leerkrachten telt, zoodat 
slechts drie Jokalen in gebruik behoeven te 
warden genomen, terwijl gang, entree en 
spreekkamer niet noodzakelijkerwijze behoe
ven te warden verwarmd, zonder al te groat 
bezwaar op de posten verlichting, verwar
ming en schoonhouden kan warden bezui
nigd; 

dat oak een bedrag van f 310, uitgetrokken 
voor den concierge, aan den hoogen kant 
moet warden geacht ; 

dat het Rij ksschooltoezicht de exploitatie
uitgaven dezer school voor 1941 heeft bere
kend op circa f 1002, zoodat een bedrag van 

f 8 per leerling voor de redelijke behoefte 
van deze school niet geheel voldoende is; 

dat aan de redelijke aanspraken van deze 
school wordt voldaan, wanneer de vergoe
ding, bedoeld in art. IOI der Lager 0nder
wijswet 1920 op een bedrag van f 8.25 per 
leerling wordt vastgesteld; 

Gezien de Lager 0nderwijswet 1920 ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordeuing No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algeineen Bestuur beslo
ten: 

met vemietigi::ig van de dezerzijdsche be
schikking van t8 Juni 1941, No. 6773, Af
deeling L . 0 ., de vergoeding, bedoeld in art. 
IOI der L ager 0nderwijswet 1920 ten be
hoeve van de bovengenoemde school over 
het jaar 1941 vast te stellen op f 8 .25 per 
Jeerling. 

(A. B.) 

8 October z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 299.) 

H et eerste lid van art. 10 der Veror
dening op de heffing eener belasting op 
de honden in de gem. Voorburg luidt: 
.,Aan den belastingplichtige, die tenge
volge v an het ontvallen van den kost
winner, ziekte, langdurige werkloosheid 
of andere bijzondere omstandigheden 
niet in staat is om de belasting geheel 
of ten deele te voldoen, kan op aan
vrage door den Raad geheele of gedeel
telijke ontheffing van den aanslag war
den verleend. 

Volgens deze bepaling kan een belas
tingplichtige aan het feit, dat hij tenge
volge van de daarin bedoelde omstan
digheden tot betaling van het bedrag 
van den aanslag of van een gedeelte 
daa rvan niet in staat is, niet het recht 
ontleenen om geheel of gedeeltelijk van 
zijn betalingsplicht te warden ontslagen, 
doch het is aan het vrije inzicht van den 
Gemeenteraad, en van dezen alleen, 
overgelaten om t e beslissen of aan een 
op dien grond steunend verzoek gevolg 
zal warden gegeven. 

Van een dergelijke beslissing van den 
Gemeenteraad staat geen beroep open. 

D e Hooge R aad, e nz .. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burg. der gem. Voorburg tegen de uit
spraak van den R aad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te 's-Gravenhage van 
31 Maart 1941 betreffende den aanslag van 
L. J. W. B. te Voorburg in de hondenbelas
ting van die gemeente over het jaar 1940; 

Gezien de stukken; 
0. dat in het eerste lid van art. IO van de 

Verordening op de heffing eener belasting 
op de honden in de gem. Voorburg is be
paald: 

.,Aan den belastingplichtige, die tenge
volge van het ontvallen van den kostwinner, 
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ziekte, langdurige werkloosheid of andere 
bijzondere omstandigheden niet in staat is 
om de belasting geheel of ten deele te vol
doen, kan op aanvrage door den Raad geheele 
of gedeeltelijke ontheffing van den aanslag 
worden verleend"; 

dat belanghebbende, stellende dat hij se
dert 10 Mei 1940 werkloos was en door 
Maatsch. Hulpbetoon werd ondersteund, zoo
dat hij niet in staat was aan zijn verplich
tingen te voldoen, aan den Raad cler ge
meente heeft verzocht hem van den voor
melden, hem opgelegden aanslag ontheffing 
te verleenen, doch de Raad bij besluit van 
28 Aug. 1940 op dat verzoek afwijzP.ncl ' 1eeft 
beschikt; 

dat, nadat belanghebbende daartegen in 
beraep was gekomen, de R . v. B. de beslis
sing van den Gemeenteraad heeft vemie
tigd en aan belanghebbende alsnog geheele 
ontheffing van den aanslag heeft verleend, 
na ter zake te hebben overwogen : 

dat de Burg. der gem. Voorb u rg in zijn 
vertoogschrift heeft aangevoerd, dat belang
hebbende in zijn beraep niet ontvankelijk is, 
omdat art. 10 van de verardening op de hef- . 
fing eener belasting op honden in de gem. 
Voorburg bepaalt, dat door den Raad aan 
den belastingplichtige, die tengevolge van 
met name genoemde omstandigheden niet 
in staat is om de belasting geheel of ten 
deele te voldoen, op aanvraag geheel of ge
deeltelijke ontheffing kan worden verleend; 
dat dus de bevoegdheid om al of niet ont
heffing te verleenen uitsluitend staat ter be
slissing van den Gemeenteraad, tegen welkc 
beslissing belanghebbende niet in beraep kan 
komen bij den R. v . B. voor de Dir. Bel.; 

dat echter art. 299 lid 4 van de Gemeente
wet zonder eenige beperk ing tegen de beslis
sing van den Gemeenteraad, betreffende ge
heele of gedeeltelijke ontheffing van den aan
slag beraep mogelijk maakt bij den R. v. B. 
voor de D ir. Bel.; 

dat het genoemd art. 299 weliswaar betrek 
king heeft op de belastingen, bedoeld in art. 
277 onder b, c en o der Gemeentewet, <loch 
dat art. 299 door art. 300 ook op de onder
werpelijke hondenbelasting toepasselijk is, 
omdat van deze belasting blijkens het des
betreffend aanslagbiljet van wege de ge
meente een kohier is opgemaakt; 

dat belanghebbende dus ontvankelijk is in 
zijn beraep; 

dat hij als grief tegen de bestreden uit
spraak heeft aangevoer-:1, dat hem ten on
rechte de gevraagde ontheffing in bovenge
noemde belasting is geweigerd; 

dat uit de dingtalen is komen vast te staan, 
dat belanghebbende sedert ro Mei 1940 wer
keloos is en door Maatschappelijk Hulpbe
toon wordt ondersteund ; 

dat hij blijkens het desbetreffende aangif
tebiljet den hand reeds op 27 Jan. 1940 be
zat, dus v66r dat hij werkeloos was geworden; 

dat art. 10 van opgemelde verardening op 
de heffing eener belasting op honden onder 
meer bepaalt, dat de Gemeenteraad geheele 
of gedeeltelijke ontheffing kan verleenen aan 
dengene, die wegens langdurige werkeloos-

heid niet in staat is om de belasting geheeI 
of ten deele te voldoen; 

dat belanghebbendes grief dus gegrand is 
en de bestreden uitspraak niet in stand kan 
1;,lijven;" 

0. dat de B u rgemeester tegen die uitspraak 
in cassatie aanvoert, dat de R. v. B. ten on
rechte is getreden in een beoordeeling van 
de vraag, of er voor het verleenen van ont
heffing op grand van de door belanghebben
de gestelde feiten aanleiding bestond, omdat 
blijkens de bewoordingen van art. ro der 
Verordening die vraag uitsluitend staat ter 
beoordeeling van den Gemeenteraad en art. 
299 der Gemeentewet hierin geen verande
ring brengt; 

0 . hieramtrent dat inderdaad volgens de 
aangehaalde bepaling van art. ro der Ver
ordening een belastingplichtige aan het feit, 
dat hij tengevolge van de daarin bedoelde 
omstandigheden tot betaling van het bedrag 
van den aanslag of van een gedeelte daarvan 
niet in staat is, niet het recht kan ontleenen 
om geheel of gedeeltelijk van zijn betalings
plicht te warden ontslagen, <loch het aan het 
vrije inzicht van den Gemeenteraad, en van 
dezen alleen, is overgelaten om te beslissen. 
of aan een op dien grand steunend ven:oek 
gevolg zal worden gegeven; 

dat de R. v. B. ten onrechte heeft geoor
deeld, dat ingevolge art. 299 lid 4 i. v. m. art. 
300 der Gemeentewet ook van een dergelijke 
beslissing van den Gemeenteraad beroep zou 
openstaan, vermits art. 299 lid 4, waar het 
spreekt van ,,ontheffing van den aanslag", 
niet op het oog heeft een wegens betalings
onmacht te verleenen kwijtschelding van de 
verplichting tot betaling van een volgens de 
bepalingen der betrekkelijke verordening 
verschuldigd belastingbedrag, als bedoeld in 
voormeld art. 10, <loch we! een geheele of 
gedeeltelijke tenietdoening van een aanslag, 
waaraan tengevolge van later opgetreden om
standigheden de grandslag geheel of ten deele 
is komen te ontvallen, zooals bv . ingevolge 
art. 4 van dezelfde verardening op een met 
inachtneming van zekere eischen ingediende 
aanvrage van den belastingplicht.ige moet 
worden verleend, indien deze den hand niet 
!anger dan tot 1 Juli van het belastingjaar 
in de gemeente houdt; 

dat derhalve de R. v. B. belanghebbende 
ten onrechte ontvankelijk heeft geacht in zijn 
beraep; 

Vemietigt de bestreden uitspraak; 
Verklaart belanghebbende alsnog niet-ont

vankelijk in zijn beraep tegen het besluit van 
den Gemeenteraad. 

(N. J.) 

zo October 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw enz. (Landarbeiderswet art. 
40.) 

In casu kan niet warden gezegd, dat 
door de onteigening een graoter geheel, 
waartoe de ter onteigening aangewezen 
perceelen behooren, de geschiktheid 
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voor het daarop uitgeoefend bedrijf zou 
verliezen, tlan wel dat de waarde daar
van te zeer zou worden gedrukt. Aan
gezien de overige door de reclamanten 
aangevoerde bezwaren geen voldoenden 
grond opleveren om niet tot de voorge
nomen onteigening te besluiten en bij 
de bepaling der schadeloosstelling met 
de belangen van de reclamanten zal 
worden rekening gehouden, wordt het 
besluit van Ged. Staten tot onteigening 
goedgekeurd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij; 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
14 Augustus 1941, Letter J, re Afdeeling, 
om ingevolge de Landarbeiderswet ten name 
van de Vereeniging ter bevordering van de 
verkrijging van onroerend goed door land
arbeiders te Finsterwolde, kring de gemeente 
Finsterwolde, te onteigenen de bij dit be
sluit aangewezen perceelen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 8 October 1941, no. 254); 

0 . dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 14 Augustus 1941, letter J, re 
Afdeeling, hebben besloten tot onteigening 
ten name van de Vereeniging ter bevorde
ring van de verkrij ging van onroerend goed 
door landarbeiders te Finsterwolde, kring de 
gemeente Finsterwolde, bij Koninklijk be
sluit van 13 April 1g27, no. 29, toegelaten 
als uitsluitend werkzaam ter bevordering 
van de verkrijging van onroerend goed door 
landarbeiders, van de perceelen bouwland, 
kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, 
sectie B, nos. 157 en 307, kadastraal groot 
onderscheidenlijk 7.08.40 en 0.40.80 ha., vol
gens het kadaster in eigendom toebehooren
de aan L. A. M. Hovinga te Oostwolder
polder, aangegeven op de kaarten, die inge
volge art. 109 der Landarbeiderswet ter se
cretarie van de gemeente Finsterwolde ter 
inzage hebben gelegen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de aanvrage van de genoemde ver
eeniging strekt ter verkrijging van gronden 
om te kunnen overgaan tot de uitgifte aan 
landarbeiders van los land in pacht; dat het 
bestuur der vermelde vereeniging ter secre
tarie der gemeente Finsterwolde tijdig heeft 
neerge!egd een schriftelijke verklaring, dat, 
ingeval geen o'lteigening plaats vindt, in 
meer dan 100 gevallen een aanvrage zou 
moeten worden afgewezen alleen op grond 
dat geen aanwijzing als bedoeld in art. 27, 
eerste lid, der Landarbeiderswet kan ge
schieden; dat de wettelijke termijnen en for
m aliteiten zijn in acht genomen en belang
hebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bezwaren tegen de aangevraagde onteigening 
te doen hooren; dat de curator van de eige
naresse der bovengenoemde perceelen als 
bezwaren tegen de aangevraagde onteigening 
heeft aangevoerd: 1. dat zijn curanda, als de 
eigendom van deze perceelen haar wordt 
ontnomen, groote schade zal li,iden, te meer 

omdat, daar zij zelf geen landgebruikster is, 
het geld, dat zij als schadeloosstelling zal 
ontvangen, niet opnieuw in land zal worden 
belegd; 2 ° . dat de echter deze perceelen ge
legen gronden eveneens aan adressants cu 
randa toebehooren; dat de bedoelde gronden, 
als de onderhavige perceelen worden ont
eigend, in de toekomst minder goed ver
huurd zullen kunnen worden dan thans het 
geval is, waardoor zijn curanda zal worden 
benadeeld; 3°. dat het land uitstekend ge
schikt is voor graanbouw, zoodat, als het 
wordt onteigend en dientengevolge niet !an
ger voor het telen van graan wordt gebruikt, 
de voedselvoorziening zal worden geschaad; 
dat de reclamant ten slotte nog uiteenzet, dat 
de vereeniging oorspronkelijk getracht heeft 
van hem een perceel grond te huren en hoe 
het komt, dat de onderhandelingen, welke 
daaromtrent zijn gevoerd, niet zijn geslaagd; 
dat de eerste twee bezwaren van den recla
mant hun oplossing zullen moeten vinden 
in de regeling der schadeloosstelling; dat hun 
college niet vermag in te zien, dat de voed
selvoorziening zal worden geschaad als de 
bovengenoemde perceelen niet meer aan 
landbouwers worden verhuurd voor het ver
bouwen van graan, maar aan landarbeiders 
voor het kweeken der producten, dat zij voor 
hun onderhoud noodig hebben; dat de te
genwoordige huurder der perceelen als be
zwaar aanvoert, dat hij schade zal lijden als 
tot ontegiening dezer perceelen wordt over
gegaan; dat met de belangen van dezen 
adressant bij de bepaling der schadeloosstel
ling rekening zal worden gehouden; dat de 
perceelen de geschiktheid bezitten voor het 
doe!, waarvoor de onteigening wordt aange
vraagd en derhalve daartoe dienen te wor
den aangewezen; dat hun College de inge
diende bezwaren, naar uit het vorenstaande 
blijkt, niet op de wet gegrond acht; 

0 . dat, blijkens nadere ambtsberichten, 
ingewonnen naar aanleiding van een schrij 
ven van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, het 
bovenbedoelde stuk poldergrond ter grootte 
van ± 7.5 ha. voor de uitgifte van los land 
in pacht aan landarbeiders bij uitnemend
heid geschikt is en in ieder geval voor dit 
doe! te verkiezen is boven in het hinnenland 
gelegen perceelen; 

dat het overblijvende, aan Mevrouw L. A. 
M. Hovinga in eigendom toebehoorende stuk 
grond, dat over den Kleiweg ligt, als een 
afzonderlijk perceel kan worden bereikt en 
verbouwd zonder nadeelige gevolgen voor 
de eigenares-verpachtster; 

dat derhalve niet kan worden gezegd, dat 
door de onteigening een grooter geheel, 
waartoe de ter onteigening aangewezen per
ceelen behooren, de geschiktheid voor het 
daarop uitgeoefende bedrijf zou verliezen 
dan we! dat de waarde daarvan te zeer zou 
worden gedrukt; 

dat de overige door de reclamanten aan
gevoerde bezwaren geen voldoenden grond 
opleveren om niet tot de voorgenoinen ont
eigening te besluiten; 

dat bij de bepaling van de schadeloosstel-
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ling met de belangen van de reclamanten zal 
worden rekening gehouden; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening no. 23/I940 van den Rijkscommjs
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan het besluit van Ged. Staten van Gro
ningen van 14 Augustus 1941, letter J, 1ste 
Afdeeling goedkeuring te verleenen. 

(A. B.) 

zo October 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Opv. enz. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
97.) 

Terecht is op de vergoeding ex art. 97 
in mindering gebracht de wedde van 
eene gehuwde onderwijzeres, aan wie 
niet de in het vierde lid onder a. be
doelde ontheffing is verleend. Daaraan 
doet niet af, dat zij, tevoren tijdelijk 
onderwijzeres, na haar huwelijk is blij 
ven Jes geven totdat eene opvolgster zou 
zijn benoemd, en dat zij na het huwelijk 
door het bestuur als boventallige leer
kracht was aangewezen, zoodat haar 
wedde uitsluitend ten laste der school
vereeniging is gekomen. De vraag, of 
er gewichtige redenen bestaan deze ver
mindering niet te doen plaats vinden, 
kan bij het onderhavig beroep niet wor
den beslist. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van de Vereeniging .,De Van-Olden
barneveltschool" te Rotterdam tegen de
zerzijdsche beschikking van 10 Juni 1941, 
No. B. 44, afdeeling L.O., tot vaststelling 
van de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1940 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar, Jagthuisstraat 14; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend la
ger onderwijs en het bewaarschoolonderwijs 
van 20 Aug. 1941, No. 22713): 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 1 Oct. 1941, No. 268); 

0. dat bij dezerzijdsche beschikking van 
rn Juni 1941, No. B. 44, afdeeling L.O., het 
bedrag der Rijksvergoeding over 1940 voor 
de van de Vereeniging .,De Van-Oldenbarde
veltschool" te Rotterdam uitgaande school 
voor gewoon lager onderwijs aan de J agt
huisstraat aldaar, is bepaald op f 13009.92 , 
verminderd met f 280.25 = f 12729.67; dat 
daarbij is overwogen, dat tot het geven van 
bijzonder schoolonderwijs onder meer wordt 
vereischt het bezit van het bewijs, bedoeld 
in art. rn7, eerste lid, onder c der Lager
Onderwijswet 1920; dat men zonder het be-

zit van dit bewijs onbevoegd is dat onderwijs 
te geven; dat B. en W . van Rotterdam het 
bedoelde bewijs aan de onderwijzeres E. W . 
M. Bonte op 24 Sept. 1940 hebben uitge
reikt; dat zij derhalve niet bevoegd was v66r 
dien datum in de gemeente Rotterdam bij
zonder schoolonderwijs te geven, zoodat de 
Rijksvergoeding voor haar salaris over de 
tijdvakken van 22 tot en met 27 Jan. 1940 
en van 12 tot en met 15 Febr. 1940 n iet kan 
worden toegekend; dat de Rijksvergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van art. 97 der La
ger-Onderwijswet 1920, behoort te worden 
bepaald op f 13009.92, gespecificeerd als 
volgt: 

G. van Kooten 
L. van Dam 
J. Brezet 
L. v. d. Meer 
W. C. L. van Andel 

totaal 

f 3207.
.. 2779.
.. 2992.
" 2158.
" 1873.92 

f 13009.92; 

dat de onderwijzeres W. J. Stiivel-Kugel 
blijkens de opgaven van het schoolbestuur 
gedurende het tijdvak van 1 Jan. tot en met 
31 Maart 1940 als zoodanig in dienst is ge
weest als boventallige leerkracht; dat deze 
onderwijzeres blijkens de opgaven van het 
schoolbestuur gehuwd is; dat dientengevolge 
haar wedde over het genoemde tijdvak krach
tens het vierde lid, onder a, van a rt. 97 der 
Lager-Onderwijswet 1920 in mindering be
hoort te komen op de Rijksvergoeding, aan
gezien de in deze bepaling bedoelde onthef
fing niet is verleend; dat mitsdien op de vol
gens het eerste lid van art. 97 dier wet vast
gestelde vergoeding voor deze school ad 
f 13009.92 in mindering behoort te worden 
gebracht de wedde van de onderwijzeres W. 
J. Stiivel-Kugel ad f 280.25, namelijk 3 
maanden van f 1121 's-jaars; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Me
vrouw W. J. Stiivel-Kugel als ongehuwde 
in 1939 tijdelijk onderwijzeres was en zich 
bereid heeft verklaard om na haar huwelijk, 
hetwelk eind December 1939 plaats vond, 
te blijven lesgeven totdat een opvolgster zou 
zijn benoemd, zulks ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs op de school; 
dat zij met ingang van 1 Jan. 1940 door het 
bestuur als boventallige leerkracht was aan
gewezen, zoodat haar wedde uitsluitend ten 
laste der Vereeniging is gekomen en deswege 
geen aanspraak op Rijksvergoeding is ge
maakt; dat het voor de Vereeniging een te
genslag is te moeten vernemen, dat een gelijk 
bedrag als aan haar uitbetaald in mindering 
wordt gebracht op de vergoeding wegens de 
wedden der andere onderwijzers; dat toch 
het niet-aanvragen van de vereischte ver
gunning het gevolg is van een onwillekeurig 
verzuim; 

0. dat op den in de bestreden beschikking 
vermelden grand de wedde van de tijdelijke 
onderwijzeres W. J. Stiivel-Kugel terecht op 
de Rijksvergoeding in mindering is gebracht; 

dat de vraag, of er gewichtige redenen be
staan deze vermindering niet te doen plaats 
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vinden, bij het onderhavige beroep niet kan 
worden beslist; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten; 

met ongegrondverklaring van het ingestel
de beroep het bedrag der Rijksvergoeding 
over 1940 voor de bovenvermelde school 
vast te stellen op het overeenkomstig de be
schikking van 10 Juni 1941, No. B . 44, af
deeling L. 0., verminderd bedrag van 
f 12,729.67. 

(A. B.) 

w October z94I. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Opv. enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 101ter.) 

Terecht is voor de toepassing van art. 
101ter buiten aanmerking gelaten de 
uitgave van het schoolbestuur voor eene 
vakonderwijzeres in nuttige handwer
ken, daar aan de onderhavige school, 
waar drie leerkrachten bevoegd zijn voor 
het geven van onderwijs in vak k ., het 
geven van <lit onderwijs ook zonder aan
stelling van een vakleerkracht zeer goed 
tot zijn recht kan komen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Roomsch-Katholieke bijzondere 
lagere school, Hnbertuslaan te Heythuysen, 
tegen dezerzijdsche beslissing van 18 Juni 
1941 , No. 7227, afdeeling L.O., waarbij over
eenkomstig art. 101ter der Lager-Onderwijs
wet 1920 voor deze school de vergoeding, be
doeld in art. 101 der wet, over het jaar 1941 
is vastgesteld op f 7.50 per leerling ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen v an Bestuur, gehoord (advies van 
1 Oct. 1941 , No. 263); 

0. dat de genoemde beschikking steunt op 
de overwegingen, dat aan de hand van een 
door het schoolbestuur in zijn adres opge
nomen begrooting van uitgaven moet worden 
aangenomen, dat het door den raad der ge
meente Heythuysen overeenkomstig art. 
55bis, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 voor het jaar 1941 vastgestelde bedrag 
van f 6.50 per leerling voor de redelijke be
hoefte van deze school voor gewoon lager 
onderwijs ontoereikend moet worden geacht; 
dat echter een verhooging van de vergoe
ding tot f 9.03 per leerling, zooals door het 
schoolbestuur wordt verzocht, niet noodig 
is, aangezien blijkens de stukken in den post 
voor ,,andere uitgaven voor den goeden gan g 
van het onderwijs" een bedrag van f 250 is 
begrepen voor de belooning van een vakon
derwijzeres in nuttige handwerken, welk be
drag in verband met de aanwezigheid van 

vier verplichte leerkrachten, die de onder
wijsbevoegdheid voor <lit vak bezitten, voor 
de toepassing van art. 101ter, buiten aan
merking moet worden gelaten; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat inderdaad aan zijne school vier verplich
te leerkrachten verbonden zijn, <loch slechts 
drie daarvan in het bezit zijn van de onder
wijsbevoegdheid voor vak k; dat het niet 
mogelijk is het onderwijs in vak k in alle 
klassen der school aan de overige verplichte 
leerkrachten op te dragen; dat de leerkracht 
van het eerste leerjaar niet de bevoegdheid 
voor vak k bezit; dat het niet mogelijk is, 
dat de leerkracht van het gecombineerde 2e 
en 3e leerjaar, gezien het groote aantal leer
lingen dezer leerjaren (54) aan de beide klas
sen tezamen Jes geeft in vak j of in vak k ; 
dat daarom, terwijl de tweede klasse van de 
klasse-onderwijzeres Jes ontvangt van vak j , 
de leerlingen van het derde leerjaar aan een 
andere leerkracht moeten worden toever
trouwd; dat het niet mogelijk is om het leer
jaar gedurende dien tijd samen te brengen 
met een ander leerjaar; dat het bestuur daar
om de oplossing daarin gezocht heeft, dat 
het aan het derde leerjaar handwerkonder
wijs doet geven door een vakleerkracht ; dat , 
wanneer het derde leerjaar onderwijs ont
vangt in vak j, om dezelfde reden het tweede 
leerjaar moet worden toevertrouwd aan een 
vakleerkracht; dat ook in het 4e en 5e leer
jaar m et t ezamen 52 leerlingen het onderwijs 
in de vakken j en k niet gecombineerd ge
geven kan worden; dat hier dan dezelfde 
moeilijkheden aanwezig zijn als bij de klas
sen 2 en 3, welke ook weer moeten worden 
opgelost door inschakeling van een vakleer
kracht voor vak j of vak k en zijn opgelost 
door ook het handwerkonderwijs van deze 
klassen aan een vakleerkracht op te dragen; 
dat onder deze omstandigheden de aanstel
ling van een vakonderwijzeres noodzakelijk 
kan genoemd worden; dat, ware het bestuur 
voor den goeden gang van het onderwijs 
overgegaan tot aanstelling van een vakleer
kracht voor vak j het aanspraak zou kunnen 
maken op de vergoeding, bedoeld in art. V 
van het B esluit no. I van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Op
voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
en van Binnenlandsche Zaken van 25 Maart 
1941; dat het t er bereiking van hetzelfde 
doel nu geen vakleerkracht voor vak j, maar 
een vakleerkracht voor vak k aanstelde; dat 
het dan toch niet redelij k zou zijn, dat, ter
wijl zulks mogelijk is, het bestuur niet de 
gelegenheid wordt gegeven d eze kosten uit 
de gemeentelijke vergoeding te dekken; dat 
het salaris van de vakleerkracht ad f 250 
per jaar voor ,6 lesuren per week niet te 
hoog kan genoemd worden; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat aan 
deze school, waar de leerkrachten van de 
leerjaren II en III, van de leerjaren IV en V 
en van de leerjaren VI en VII bevoegd zijn 
voor het geven van onderwijs in vak k, en 
de leerkrachten van het eerste leerjaar, van 
de leerjaren II en III en van de leerjaren 
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VI en VII bevoegd en geschikt zijn voor het 
geven van onderwijs in vak j, het geven van 
onderwijs in deze beide vakken ook zonder 
aanstelling van een vakleerkracht zeer goed 
tot zijn recht kan komen; 

dat derhalve bij het bestreden besluit de 
uitgave van het schoolbestuur voor een vak
onderwijzeres in nuttige handwerken voor 
de toepassing van art. rnrter der Lager On
derwijswet 1920 terecht buiten aanmerking 
is gelaten; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederl. Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

z4 October z94r. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 252.) 

De voorschriften betreffende de af
schrijving voor bezittingen, waarvan de 
kosten van aanschaffing, uitbreiding of 
verbetering ten laste van de kapitaal
rekening van het bedrijf zijn gebracht, 
zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van Ged. Staten. Het staat den Raad 
niet vrij, deze jaarlijks, buiten ,Ged. Sta
ten om, geheel op eigen hand te regelen. 

De gemeentewet somt de gevallen op, 
waarin beslissingen van den gemeente
raad aan de goedkeuring van Ged. Sta
ten zijn onderworpen, zoodat beslissin
gen, voortvloeiend uit een bedrijfsver
ordening, welke onder deze opsomming 
zouden vallen, vanzelf aan die goedkeu
ring zullen moeten worden onderworpen. 
Voor uitbreiding dier gevallen is geen 
plaats. 

Wei is art. 214 2e lid niet ten aanzien 
van de opneming van de boeken en de 
kas der afzonderlijk beheerde takken 
van dienst van toepassing verklaard, 
doch de eisch van mededeeling ook van 
de processen-verbaal van de opneming 
van de boeken en kas der bedrijven is 
met het oog op de door Ged. Staten uit 
te oefenen controle geenszins onredelijk 
of met de gemeentewet in strijd te ach
ten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den Re
geeringscommissaris voor de gemeente Haar
lem tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 19 M aart 1941, no. 108, 3c 
afdeeling A, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan de raadsbesluiten dd. 30 Oc
tober 1940, No. 10, en 26 Februari 1941, No. 
g, tot vaststelling, respectievelijk wijziging, 
van een verordening op het beheer van de 
takken van dienst, bedoeld in art. 252 der 
gemeentewet (algemeene Bedrijfsverorde
ning); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de . 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 9 Juli 1941, No. 158); 

0. dat de raad der gemeente Haarlem in 
zijne vergadering van 30 October 1940, on
der No. 10 heeft vastgesteld eene ,,algemeene 
bedrijfsverordening", waarvan de artt. 10, 1e 
lid, II en 14, 3e lid luiden als volgt: 

Artikel rn, re lid. 
1. De afschrijving voor elke bezitting of 

elke groep van bezittingen, waarvan de kos
ten van aanschaffing, uitbreiding of verbe
tering ten laste van de kapitaalrekening van 
het bedrijf zijn gebracht, wordt jaarlijks bij 
de vaststelling der bedrijfsbegrooting door 
den raad geregeld. 

Artikel 11. 
De gemeente verstrekt aan het bedrijf het 

noodige kapitaal t egen een door den raad, bij 
de vaststelling der bedrijfsbegrooting, vast 
te stellen rente-percentage. 

Artikel 14, 3e lid. 
3. B. en W. wijzen de ambtenaren aan, 

die met het afsluiten van de boeken en het 
opnemen van de kas zijn belast. Van het 
daarbij bevondene wordt proces-verbaal op
gemaakt en aan B. en W. ingezonden; 

dat, nadat Ged. Staten van Noordholland 
bij schrijven van 5 Februari 1941 No. 88 aan 
het gemeentebestuur hadden verzocht in d it 
ter goedkeuring aangeboden besluit o. m. de 
volgende wijzigingen aan te brengen, 

a. in art. 10, sub 1, de woorden na 
,,wordt" te vervangen door de woorden ,,ge
regeld volgens een onder goedkeuring van 
Ged. Staten vast te stellen tabel van af
schrijvingen, die ten minste eenmaal per vijf 
jaren wordt herzien"; 

b. in art. II de woorden ,,bij de vast
stelling der bedrijfsbegrooting" te vervangen 
door de woorden ,,onder goedkeuring van 
Ged. Staten"; 

c. in art. 14 na het woord ,,wethouders" 
op te nemen de woorden ,,en aan Ged. Sta
ten"; 

de raad in zijn vergadering van 26 Fe
bruari 1941, onder No. 9, de bedoelde ver
ordening heeft gewijzigd, echter niet op de 
hiervoren bedoelde punten; 

dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
19 Maart 1941, 3e Afdeeling A, No. 108, aan 
de besluiten van den raad der gemeente 
Haarlem van 30 October 1940, No. ro en 26 
Februari 1941, No. 9, tot vaststelling van re
gelen, als bedoeld in art. 252 der gemeente
wet voor de met name genoemde takken van 
dienst in die gemeente, de goedkeuring heb
ben onthouden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de raad aan hun verzoek geen ge
volg heeft gegeven op grond van de volgen
de overwegingen: ten 11anzien van a: dat het 
om practische redenen wenschelijk is de af
schrijvingen voor de bedrijven jaarlijks on
der de oogen te zien en dat Ged. Staten door 
hun toezicht op de gemeentefinancien met 
voldoende middelen zijn toegerust om eene 
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goede afschrijvingspolitiek voor de gemeente 
'te waarborgen; ten aanzien van b: dat, daar 
de goedkeuring van een besluit tot het vast
stellen van de rente van de aan de bedrijven 
verstrekte gelden niet valt onder de opsom
ming van art. 228 van de gemeentewet, Ged. 
Staten niet bevoegd zijn op deze wijze eene 
uitbreiding aan hun goedkeuringsrecht te 
.rerleenen; ten aanzien van c: dat, daar de 
gemeentewet eene verplichting tot het doen 
van kasopneming bij de bedrijven niet be
vat, Ged. Staten ook niet kunnen verlangen, 
dat een exemplaar van de processen-verbaal 
van kasopneming bij de bedrijven aan hun 
college wordt ingezonden; dat, wat betreft 
het bezwaar onder a, hun college van oor
deel is, dat de afschrijving op de bezittingen 
van takken van dienst als onderdeel van het 
financieel beheer der bedrijven behoort te 
worden opgenomen onder de regelen, be
doeld in art. 252, tweede zinsnede, der ge
meentewet, waarvan de goedkeuring aan hun 
college is opgedragen; dat, wat betreft het 
bezwaar onder b, het uitleenen van geld aan 
takken van dienst weliswaar niet valt onder 
art. 228, sub a, der gemeentewet, doch dat 
hun college niettemin van oordeel is, dat, 
in verband met art. 43 der Rekeningsvoor
schriften, in de Regelen, bedoeld in de 2e 
zinsnede van art. 252 dier wet, de door hem 
geeischte wijziging van art. 11 der Regelen 
niet kan worden gemist; dat, wanneer de 
onder a en b bedoelde bepalingen niet zou
den worden opgenomen in de verordeningen 
op de bedrijven, bij verschil van inzicht te 
dezer zake tusschen het gemeentebestuur en 
hun college het middel van onthouding van 
goedkeuring aan de begrooting der gemeen
te zou moeten worden gehanteerd, hetgeen 
niet de bedoeling van den wetgever kan zijn 
geweest, daar toch art. 252 der gemeentewet 
uitdrukkelijk voorschrijft, dat de takken van 
dienst zullen worden beheerd volgens door 
den raad, onder goedkeuring van Ged. Sta
ten, vastgestelde regelen ; dat, wat betreft 
het bezwaar onder c, dat, daar art. 214 der 
gemeentewet voorschrijft, dat de processen
verbaal van de opnemingen van kas en boe
ken van den ontvanger aan Ged. Staten 
moeten worden medegedeeld, niet kan wor
den aangenomen, dat in de gevallen, waarin 
voor een onderdeel der administratie van de 
gemeente krachtens art. 252 der gemeente
wet afzonderlijke regelen zijn gesteld, de pro
cessen-verbaal van kasopneming in dat geval 
niet zouden behoeven te warden medege
deeld; 

dat van deze beslissing de Regeeringscom
missaris van Haarlem in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de raad, hoewel met Ged. 
Staten van oordeel zijnde, dat een bepaling 
met betrekking tot de afschrijving op de be
zittingen van takken van dienst, in de ver
ordening ex art. 252 der gemeentewet niet 
kan worden gemist, niettemin heeft gemeend 
dat het in het belang van een soepele wer
king der verordening en met het oog op de 
omstandigheid, dat de afschrijvingen een 
zeer belangrijk gedeelte uitmaken van het 
totale budget der gemeente, gewenscht is de 

hoegrootheid van de bedoelde afschrijvingen 
jaarlijks, bij de behandeling der bedrijfsbe
grootingen, onder de oogen te zien; dat te
gen een zoodanige regeling geen bezwaar be
hoeft te bestaan, aangezien Ged. Staten door 
hun toezicht op de gemeentefinancien met 
voldoende middelen zijn toegerust om een 
goede afschrijvingspolitiek voor de gemeen
te te waarborgen; dat, wat aangaat het be
zwaar sub b, de motiveering van Ged. Sta
ten niet kan worden aanvaard, en we!, voor 
zoover deze betreft de onder b. bedoelde be
paling, omdat uit art. 14, derde lid der Be
grootingsvoorschriften 1931, juncto art. 43 
der Rekeningsvoorschriften 1931 duidelijk 
blijkt, dat de vraag of de gemeente heeft 
voldaan aan de in deze artikelen gestelde 
eischen, juist bij het onderzoek door Ged. 
Staten van de begrooting en rekening der 
gemeente en die harer bedrijven behoort te 
worden beantwoord, zoodat het dus logisch 
moet worden geacht, dat de verordening het 
aan de bedrijven in rekening te brengen ren
te-percentage voor verstrekte kapitalen, bij 
de behandeling der bedrijfsbegrootingen 
wenscht te zien vastgesteld; dat de onder a. 
en b. omschreven eischen naar zijne mee
ning bovendien niet voor inwilliging vatbaar 
kunnen worden geacht, aangezien het niet 
aangaat, dat Ged. Staten zich de goedkeu
ring wenschen voor te behouden op beslui
ten, welke uit de Algemeene bedrijfsverorde
ning voortvloeien; dat immers de gemeente
wet de gevallen opsomt, waarin beslissingen 
van den gemeenteraad aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen, zoodat 
beslissingen voortvloeiende uit deze veror
dening, welke onder de voormelde opsom
ming zouden vallen, vanzelf aan de goed
keuring van Ged. Staten zullen moeten wor
den onderworpen, doch dat voor een uitbrei
ding dier gevallen in deze verordening g:een 
plaats is; dat met betrekking tot den eisch, 
gesteld onder c., is op te merken, dat uit 
geen enkele bepaling der gemeentewet kan 
worden afgeleid, dat van de ingevolge art. 
14 der verordening opgemaakte processen
verbaal van kasopneming een exemplaar aan 
Ged. Staten behoort te worden gezonden; 
dat, ware zulks inderdaad de bedoeling van 
den wetgever, veeleer mag worden aangeno
men, dat bij art. 122, der gemeentewet het 
bepaalde van art. 2 14 dier wet mede voor 
de opneming van kas en boeken der afzon
derlijk beheerde takken van dienst van toe
passing zou zijn verklaard; dat in dit geval 
ook voor de takken van dienst de vorm, 
waarin de bedoelde processen-verbaal van 
kasopneming ingevolge art. 2 14, tweede lid 
der wet behooren te worden opgemaakt, zou 
zijn vastgesteld, hetwelk echter niet is ge
schied; 

0. met betrekking tot het bovenvermelde 
onder a genoemde bezwaar: dat ingevolge 
art. 252, 2e lid der gemeentewet de in het 
1e lid bedoelde takken van dienst beheerd 
worden volgens door den raad onder goed
keuring van Ged. Staten vastgestelde re
gelen; 

dat zulks medebrengt dat ook de voor-
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schriften betreffende de afschrijving voor 
bezittingen, waarvan de kosten van aan
schaffing, uitbreiding of verbetering ten 
laste van de kapitaalrekening van het be
drijf zijn gebracht, welke kosten een be
langrijk onderdeel van het beheer uitmaken, 
aan de goedkeuring van Ged. Staten zijn 
onderworpen,._ zoodat het den raad niet vrij
staat, deze jaarlijks, buiten Ged. Staten om, 
geheel op eigen hand te regelen ; 

dat daaraan niet afdoet, dat Ged. Staten 
door hun toezicht op de gemeentefinancien 
repressief in staat zijn een goede afschrij
vingspolitiek door de gemeente te bevorde
ren; 

0 . ten aanzien van het bezwaar onder b: 
dat de gemeentewet de gevallen opsomt, 
waarin beslissingen van den gemeenteraad 
aan de goedkeuring van Ged. Staten zijn 
onderworpen, zoodat beslissingen, voort
vloeiende uit de bedoelde verordening, welke 
onder de voormelde opsomming zouden val
len, vanzelf aan de goedkeuring van Ged. 
Staten zullen moeten worden onderworpen, 
doch dat voor eene uitbreiding van die ge
vallen geen plaats is; 

0. met betrekking tot het bezwaar sub c: 
dat art. 214, 2e lid der gemeentewet welis
waar niet ten aanzien van de opneming van 
de boeken en de kas der afzonderlijk beheer
de takken van dienst van toepassing is ver
klaard, doch dat de eisch van mededeeling 
ook van de processen-verbaal van de opne
ming van de boeken en de kas der bedrijven 
met het oog op de door Ged. Staten uit te 
oefenen .contr6le geenszins onredelijk of met 
de gemeentewet · in strijd is te achten; 

dat, hoewel dus de door Ged. Staten ge
opperde bedenking onder b niet tot weige
ring van goedkeuring behoor t te leiden, dit 
college voor het overige terecht aan de voor
melde raadsbesluiten zijn goedkeuring heeft 
onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H eeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening No. 23/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuui- beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

z4 October 1941. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat. (Wegenwet artt. 37 en 4 j 0

• 

art. 6.) 
De vraag, of Ged. Staten bij hun be

sluit tot vaststelling van den !egger al 
dan niet terecht hebben overwogen, dat 
reclamant in zijne bezwaren niet kan 
worden ontvangen, kan in beroep ter
zijde worden gelaten, nu art. 3 7 3e lid 
tegen de vaststelling van den !egger aan 
ieder be/anghebbende beroep toekent. 

Terecht is de onderwerpelijke weg op 
den !egger gebracht, nu daaraan door 
rechthebbenden met medewerking van 

den gemeenteraad de bestemming van. 
openbaren weg is gegeven. De gestelde 
voorwaarden ,,dat, zoolang de weg zand
weg blijft, deze niet mag worden aange
duid als rijwielpad ·en daarop ook geen 
verkeersbaan mag worden aangelegd tot 
het bijzonder gebruik voor rijwielen" 
moet geacht worden niet de bestemming 
tot openbaren weg te betreffen. Appel
lant kan de nakoming van deze verbin
tenis in rechte vorderen, doch hier is 
geen sprake van een beperking in het 
gebruik van den weg, welke op den we
genlegger moet worden vermeld. 

Nu blijkens een gemeenschappelijke 
regeling de gemeente A. zich verbonden 
heeft den weg voor hare rekening te on
derhouden en de gemeente E. zich heeft 
verbonden in de onderhoudskosten jaar
lijks een som bij te dragen, is er geen 
aanleiding tot een interpretatie als door 
de gemeente A. voorgestaan, als zou de 
overeenkomst de gemeente E . slechts. 
ontheffen van de Jasten van den onder
houdsplicht, doch deze verplichting zel
ve in stand houden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door Mr. A. 
Baron van Haersolte, te Amsterdam, en B_ 
en W. van Ede tegen het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 7 Febr. 1939, No. 
2II, tot vaststelling van den !egger der we
gen in de gemeente Ede; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 3 Januari 1940, No. 752(1939), 7 F e 
bruari 1940, No. 752 (1939) /22 en 9 Juli 1941. 
No. 752 (1939) /61); 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij 
hun besluit van 7 Februari 1939, No. 2II,. 
den door B. en W. der gemeente Ede op 13 
Juli 1937 in ontwerp opgemaakten !egger 
van de wegen, gelegen buiten de door Ged. 
Staten van Gelderland bij besluit van 20 
Februari 1934, No. 169, ingevolge art. 27, 
tweede lid, van de Wegenwet vastgestelde
bebouwde kom(men), van de wegen, bedoeld 
in art. 28 van de Wegenwet, welke deels bin
nen, deels buiten die bebouwde kom(men) 
zijn gelegen, alsmede van de toegangswegen 
naar stations, als bedoeld bij art. 70 van de 
Spoorwegwet, in rood gewijzigd, hebben 
vastgesteld , daarbij overwegende, dat welis
waar gedurende den daarvoor aangegeven 
tijd bij hun college bezwaarschriften zijn in
gediend en te r zitting, door een Commissie 
uit Ged. Staten op 24 Augustus 1938 gehou
den, bezwaren zijn ingebracht, doch dat geen 
van deze het ontwerp-wijzigingen betreft. 
zoodat de reclamanten in hunne bezwaren 
niet kunnen worden ontvangen; 

dat tegen deze vaststelling Mr. A. Baron 
van Haersolte, te Amsterdam, en B. en W. 
van Ede in beroep zijn gekomen; 

dat Mr. A. Baron van Haersolte aanvoert, 
dat hij handhaaft zijne bezwaren, zooals ver
vat in zijn request van 6 Augustus 1937 aan 
B. en W. der gemeente Ede en vervolgens in 
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zijn request van 24 Augustus 1938 aan Ged. 
Staten der provincie Gelder!and; dat hij 
bovendien zich bezwaard gevoelt door het 
besluit van Ged. Staten der provincie Gel
derland, hem in zijne bezwaren, vervat in 
zijn request van 24 Augustus 1938, niet
-0ntvankelijk te verklaren, aangezien die be
zwaren wel degelijk de ontwerp-wijzigingen 
betreffen; dat immers die ontwerp-wijzigin
gen op geheel onvoldoende wijze aan zijne 
bezwaren tegemoet kwamen; dat hij een hem 
in vrijen onbeperkten eigendom toebehoo
renden weg heeft bestemd (in een overeen
komst met de gemeente Ede blijkens acte, 
den 9den Mei 1935 voor Notaris R . Dinger 
te Lunteren verleden) tot openbaren weg 
met de uitdrukkelijke beperking, dat deze 
weg zou zijn ,,ter breedte van 4½ meter" en 
dat daarop ,,niet mag worden aangelegd een 
verkeersbaan voor rijwielen noch ook die 
weg als rijwielpad mag worden aangeduid"; 
dat B. en W. der gemeente Ede bij het op
maken van den ontwerp-legger deze beper
kende bepalingen volkomen hebben gene
geerd; dat hij daarop zijne bezwaren schrif
telijk en mondeling aan B. en W. of een door 
hen uit hun midden benoemde commissie 
heeft ingediend; dat overeenkomstig het be
paalde bij art. 34, sub 2, der Wegenwet B. en 
W. aan Ged. Staten daaromtrent advies 
hebben ingezonden; dat hij vergeefs getracht 
heeft inzage van dit advies te verkrijgen, 
zijnde hem zulks zoowel door B. en W . der 
gemeente Ede als ook door Ged. Staten van 
Gelderland geweigerd; dat echter bij bespre
kingen naar aanleiding van het door hem 
tegen de gemeente Ede aanhangig gemaakte 
rechtsgeding tot ontbinding van de overeen
komst aangegaan bij notarieele acte, voor 
Notaris R. Dinger verleden op 9 Mei 1935, 
de gemeente Ede zich er op heeft beroepen, 
dat haar advies aan Ged. Staten inhield te 
voldoen aan de door hem geopperde bezwa
ren, erkennende de gemeente, dat zij door 
het onvermeld laten der overeengekomen 
beperkingen op den ontwerp-legger aanvan
kelijk in gebreke was geweest; meenende 
echter de gemeente, dat deze wanpraestatie 
gepurgeerd was door haar advies aan Ged. 
Staten; dat, wat hiervan zij , hij, appellant, 
niet behoeft te dulden, dat in strijd met een 
duidelijke overeenkomst een weg, die vol
komen vrij particulier bezit was, wordt open
baar gemaakt zonder daarbij rekening te 
houden met de voorwaarden, door den eige
naar gesteld bij de bestemming tot openba
ren weg; dat -aan die voorwaarden slechts 
dan wordt voldaan, indien in den !egger de 
breedte van deft bedoelden weg op 4½ me
ter wordt vermeld en als beperking in het 
gebruik wordt opgenomen, dat de weg niet 
als rijwielpad mag worden aangeduid, noch 
daarop een verkeersbaan, bijzonderlijk voor 
rijwielen bestemd, mag worden aangelegd; 
weshalve de appellant heeft verzocht, hetzij 
de wegen No. 149, voorzoover loopende over 
het aan hem toebehoorend perceel Otterloo, 
sectie B 1n6 en No. 150, voorzoover Joopen
de over het aan hem toebehoorend perceel 
Otterloo, sectie B n13 en B n12, af te voe-

ren van den !egger der wegen in de gemeente 
Ede, hetzij de evengenoemde wegen af te 
voeren van den !egger der openbare wegen; 

dat B. en W. van Ede aanvoeren, dat in 
den door Ged. Staten vastgestelden !egger 
een onjuistheid voorkomt; dat de !egger na
melijk de gemeente Ede als onderhoudsplich
tige van weg No. 157 (weg Hoenderlo naar 
Arnhem) vermeldt, hoewel bij gemeenschap
pelijke regeling tusschen de gemeente Ede 
en de gemeente Arnhem is overeengekomen, 
dat de weg door Arnhem zal worden onder
houden en Ede een jaarlijksche bijdrage van 
f 500 in de onderhoudskosten zal verleenen; 
dat derhalve de kolommen VII en IX van 
weg No. 157 op den !egger onjuist zijn inge
vuld; 

0. t en aanzien van het door Mr. A. Baron 
van Haersolte ingestelde beroep: dat de 
vraag, of Ged. Staten bij hun bestreden be
sluit al dan niet terecht hebben overwogen, 
dat de reclamanten (onder wie Baron van 
Haersolte voornoemd) in hunne bezwaren 
niet kunnen worden ontvangen, in het on
derwerpelijke geschil ter zijde kan worden 
gelaten, nu a rt. 37, 3de lid der W egenwet 
tege n de vaststelling van den !egger aan ieder 
belanghebbende beroep toekent, zoodat om
trent des appellants grieven tegen den vast
gestelden !egger een beslissing behoort te 
worden genomen, onafhankelijk van de om
standigheid, of door hem al dan niet bezwa
ren bij Ged. Staten zijn ingediend, zoodat 
de desbetreffende overweging van Ged. Sta
ten voor het onderwerpelijke geschil van 
geenerlei belang is; 

0. ten aanzien van de bedoelde grieven: 
dat de ~ppellant van oordeel is, dat de 

door hem bedoelde wegen, onder Nos. 149 
en 150 op den !egger geplaatst, daarop ten 
onrechte voorkomen, althans voorzoover die 
wegen loopen over de hem in eigendom toe
behoorende perceelen kadastraal bekend ge
meente Otterloo, sectie B, onderscheidenlijk 
No. u16 en Nos. 1n3 en 1112; 

iiat echter deze wegen terecht op den !eg
ger zijn gebracht, nu daaraan overeenkom
stig art. 4, 1e lid onder III in verband met 
art. 5, 1e lid der Wegenwet door de recht
hebbenden, blijkens daarvan ten overstaan 
van Notaris R. Dinger te Lunteren d.d. 9 
M ei 1935 verleden acte, met medewerking 
van den gemeenteraad, de bestemming van 
openbare wegen is gegeven; 

dat daarbij nu wel de uitdrukkelijke voor
waarde is gesteld, dat, zoolang de weg zand
weg blijft, deze niet mag worden aangeduid 
als rijwielpad en daarop ook geen verkeers
baan mag worden aangelegd tot het bijzon
der gebruik voor rijwielen, doch dat deze in 
de voormelde acte opgenomen voorwaarde 
geacht moet worden niet de bestemming tot 
openbaren weg te betreffen, doch dat daar
mede veeleer is beoogd de gemeente te ver
plichten, de evenvermelde handelingen, 
waardoor aan het onbeperkt gebruik van den 
weg zou worden te kort gedaan, na te laten; 

dat de appellant de nakoming van deze 
verbintenis door de gemeente in rechte zou 
kunnen vorderen, doch dat hier geen sprake 
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is van een beperking in het gebruik van den 
weg, als in art. 6 der Wegenwet bedoeld, 
welke, naar luid van art. 30, Iste lid onder 
IV der wet op den wegenlegger moet warden 
vermeld; 

dat ook de vermelding daarop van de over
eengekomen breedte van den weg van 4,5 m 
onjuist zou zijn, aangezien het hier betreft 
onverharde wegen, terwijl ingevolge art. 30, 
Ie lid V, slechts van de verharding de breed
te dient te worden aangegeven; 

dat door de in kolom XI van den !egger 
opgenomen aanmerkingen, waarbij naar de 
tusschen de gemeente Ede en den appellant, 
blijkens de eerdervermelde acte, gesloten 
overeenkomst wordt verwezen, aan de be
zwaren van den appellant genoegzaam is te
gemoet gekomen; 

0. ten aanzien van het door B . en W. van 
Ede ingestelde beroep, dat, blijkens de door 
de appel!anten bedoelde met de gemeente 
Arnhem getroffen en door Ged. Staten van 
Gelderland op 27 Juli I922 goedgekeurde 
gemeenschappelijke regeling, de gemeente 
Amhem zich verbonden heeft den, onder No. 
I 5 7 op den !egger vermelden weg voor hare 
rekening te onderhouden, terwijl de gemeen
te Ede zich harerzijds o.m. heeft verbonden 
om jaarlijks in de onderhoudskosten van den 
weg een som van f 500 bij te dragen; 

dat de bewoordingen van deze overeen
komst duidelijk zijn en geen aanleiding ge
ven tot eene interpretatie als door het ge
meentebestuur van Arnhem, blijkens zijne 
tot den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, ingediende nadere 
memorie, voorgestaan, als zoude zij de ge
meente Ede slechts ontheffen van de lasten 
van den onderhoudsplicht, doch deze ver
plichting zelve in stand houden; 

dat aan het gemeentebestuur van Amhem 
kan worden toegegeven, dat de Wegenwet 
v66r haar wijziging bij de wet van II Maart 
I939 (Staatsblad No. 522) een overdracht 
van onderhoud door eene gemeente aan een 
andere gemeente niet kende, <loch dat het 
daaraan ontleende argument in deze faalt, 
daar het hier betreft eene gemeenschappe
lijke regeling v66r het in werking treden van 
de Wegenwet tot stand gekomen; 

dat moet warden aangenomen, dat v66r
dien zoodanige overdracht krachtens ge
meenschappelijke regeling tusschen twee ge
meenten we! rechtsgeldig kon geschieden, 
waaraan niet in den weg staat de bepaling 
van het toenmalige art. 23I (thans art. 268) 
der gemeentewet, inhoudende, dat behou
dens bestaande wettige verplichtingen van 
anderen, het onderhoud o.m. van de aan de 
gemeente behoorende wegen een gemeente
last is, aangezien, aangenomen zelfs, dat on
der bestaande wettige verplichtingen slecbts 
die zouden zijn te verstaan, welke v66r de 
invoering van de gemeentewet bestonden, 
dit artikel, blijkens zijne gescbiedenis, geen 
andere strekking had dan te voorkomen, dat 
het daar bedoelde onderhoud op bijzondere 
personen werd afgewenteld; 

dat in verband met een en ander de !eg
ger wijziging en aanvulling behoeft; 

L. I94I 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23II940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
t en: 

xe. het beroep van Mr. A. Baron van 
Haersolte ongegrond te verklaren ; 

2e. met handhaving van den door Ged. 
Staten vastgestelden wegenlegger voor het 
overige, bij weg No. I57 in kolom VII in de 
plaats ,,Ede" te lezen: Arnhem, en in ko
lom IX alsnog te vermelden: cle gemeente 
Ede draagt in het onderhoud van den weg 
jaarlijks f 500 bij. 

(A. B .) 

IS October I94I. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. (Beschikking 
S .-G. B. Z. 6 Sept. I940 (Venlo en 
Maasbree) art. 2.) 

Het voorschrift bepaalt, dat de ge
meente Maasbree gedurende twee jaren 
het recht behoudt van kosteloos gebruik 
van bet raadhuis, gelegen te Blerik en 
dat de roerende goederen in dit gebouw 
eigendom der gemeente Maasbree blij
ven. De uitlegging van het gemeentebe
stuur van Maasbree, dat in deze bepa
ling onder ,,raadhuis" zou moeten wor
den verstaan het complex van gebou
wen, waarin de verschillende afdeelin
gen der gemeentesecretarie van Maas
bree zijn ondergebracht, is niet juist; 
immers in den laatsten volzin is sprake 
van ,,dit gebouw", waaruit duidelijk 
blijkt, dat alleen het raadhuis zelf is be
doeld, en niet andere gebouwen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het geschil tusschen de gemeenten 
Venlo en Maasbree in verband met de uit
voering van dezerzijdsche beschikking van 
6 September I940, no. 2I239 B.B. betreffen
de toevoeging van een dee! der gemeente 
Maasbree aan de gemeente Venlo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
8 October 1941, no. 274); 

0. dat de dezerzijdsche beschikking van 6 
Sept. I940, No. 21239 B.B., betreffende toe
voeging van een dee! der gemeente Maas
bree aan de gemeente Venlo in paragraaf 2, 
derde lid, bepaalt, dat de gemeente Maas
bree gedurende twee jaren, te rekenen van 
bet tijdstip waarop deze beschikking in wer
king treedt, het recht behoudt van kosteloos 
gebruik van het raadhuis, gelegen te Elerick 
en dat de roerende goederen in <lit gebouw 
eigendom der gemeente Maasbree blijven ; 

dat over de uitvoering van deze bepaling 
een geschil is gerezen tusschen de gemeenten 
Maasbree en Venlo; 

dat het gemeentebestuur van Maasbree 
van oordeel is, dat krachtens de evengenoem-

20 
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de bepaling ook de roerende goederen, wel
ke aanwezig zijn in enkele, buiten het raad
huis gevestigde bureaux, eigendom der ge
meente Maasbree blijven, daarbij aanvoeren
de, dat in het gemeentehuis der oorspronke
lijke gemeente Maasbree alleen onderge
bracht waren de gemeentesecretarie en het 
bureau voor de afdeeling openbare werken; 
dat andere secretarie-afdeelingen, zooals de 
afdeeling Sociale Zaken , Ontvangerskantoor, 
kantoor Wethouder Sociale Zaken, de afdee
ling Armenzorg en het Politiebureau wegens 
plaatsgebrek waren ondergebracht in de ge
bouwen Kloosterstraat No. 13 en No. 15; dat 
de gemeente Maasbree met de meubelen van 
enkele afdeelingen ter secretarie niet kan vol
staan; dat het naar zijn meening de bedoe-

. ling is van paragraaf 2, 3e lid, der beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Einnenlandsche Zaken dd. 
6 Sept. 1940, No. 21239 E.E. , de gemeente 
Maasbree in het bezit te laten van voldoende 
meubelen en onder raadhuis wordt verstaan 
het complex van gebouwen, waarin de diverse 
afdeelingen zijn ondergebracht; dat deze be
doeling kan worden afgeleid uit de eerste 
alinea van het 3e lid van paragraaf 2, waar
in is bepaald, dat de gemeente Maasbree ge
durende twee jaren de beschikking houdt 
over het raadhuis, gelegen te Elerick; dat het 
thans nog de beschikking heeft gehouden 
over het gebouw Markt No. 1, omdat dit voor 
de administratie der verkleinde gemeente 
Maasbree voldoende ruimte biedt; dat in
dien er echter geen voldoende ruimte was ge
weest, de gemeente Maasbree naar zijne 
meening ook nog de beschikking had gehad 
over de andere gebouwen (Kloosterstraat 13 
en 15), behoorende tot het raadhuis; dat de 
2e alinea van het gemelde derde lid derhalve 
betrekking heeft op de roerende goederen in 
die gebou,wen ondergebracht; dat de gemeen
te Venlo mededeelt, dat het meubilair, waar
over de gemeente Maasbree overigens uit 
hoofde van de aangehaalde bepalingen kan 
beschikken, veel te ruim van opzet is; dat 
het daarentegen kan aantoonen, dat, indien 
de gemeente Maasbree alleen de beschikking 
krijgt over de meubelen van het gebouw 
Markt No. 1 Elerick, direct moet worden 
overgegaan tot het aankoopen van verschil• 
lende nieuwe meubelen onder meer een 
brandkast, een schrijfmachine en enkele sta
len registratuur-opbergkasten; 

dat het gemeentebestuur van Venlo daar
tegenover stelt, dat bet van oordeel is, dat 
het bedoelde meubilair naar de gemeente 
Venlo dient over te gaan, en wel omdat dit 
meubilair zich op 1 Oct. 1940 niet in het 
raadhuis te Elerick bevond; dat immers de 
bewoordingen van paragraaf 2, sub 3 slotzin 
der beschikking zijns inziens aan duidelijk
heid niets te wenschen overlaten en even
min omtrent de bedoeling, die bij de opne
ming dezer bepaling in de beschikking heeft 
voorgezeten; dat letterlijke toepassing dezer 
bepaling ook geen onbillijkheid schept ten 
opzichte der tegenwoordige, zeer verkleinde 
gemeente Maasbree; dat toch in het raad
huis, behalve de gemeentelijke administratie 

in engeren zin, onder meer gevestigd waren 
de bureaux van den diens: van openbare 
werken ; dat al het aanwezige meubilair van 
dezen dienst voor de nieuwe, verkleinde ge
meente, omvattende ± 4970 zielen, geen of 
zeer weinig beteekenis heeft; dat een teeke
naar of opzichter in de nieuwe verkleinde ge
meente niet is aangesteld, doch bij dezen 
dienst alleen enkele arbeiders werkzaam zijn; 
dat het gemeentebestuur van Maasbree dan 
ook, wanneer de hulp van een dergelijken 
deskundige bij de uitvoering van werken noo
dig is, de medewerking inroept van zijn col
lege, bestaande in het beschikbaar stellen 
van een zoodanige kracht voor den door het 
gemeentebestuur van Maasbree aan te ge
ven tijdsduur; dat een dergelijk verzoek na
melijll: al eens is gedaan en ook ingewilligd; 
dat de gemeente Maasbree niettemin al het 
meubilair, teekengereedschap, bureaube
hoeften enz. van gemeentewerken, aan zich 
heeft gehouden; dat bovendien het meubi
lair, waarover de verkleinde gemeente Maas
bree overigens uit hoofde van de aangehaalde 
bepaling kan beschikken, veel te ruim in op
zet is en, behalve dan enkele meubelstukken 
waarover het verschil van meening bestaat, 
eigenlijk bestemd is voor een gemeente van 
± 15000 zielen, zooals Maasbree v66r de 
splitsing omvatte; dat de gemeente Venlo, 
na den overgang van de afdeeling Elerick 
met zijn ± 10780 zielen naar Venlo, een aan
tal ambtenaren van Maasbree heeft overge
nomen, niet alleen voor de diensten van ge
meentewerken en -bedrijven (gas, water en 
electriciteit), doch ook voor den gemeente
lijk-administratieven dienst in engeren zin 
(secretarie); dat alle hierbedoelde ambtena
ren in de oude gemeente Maasbree de be
schikking hadden over het voor hen noodige 
meubilair, bureaubehoeften (als schrijfma
chine~, _kasten enz.), teekengereedschap enz.; 
dat ZlJ m de gemeente Venlo allen tewerkge
steld zijn, zonder dat voor hen kon worden 
beschikt over eenig meubelstuk of schrijfge
reedschap of wat dan ook; dat dit alles ter 
beschikking van de nieuwe gemeente Maas
bree in het raadhuis te Elerick is gebleven, 
dat voor zijn veel kleiner aantal raadsleden, 
ambtenarencorps enz. over de zich daarin 
bevindende roerende goederen de beschik
king heeft behouden; dat de gem. Venlo voor 
het onderbrengen van het personeel afkom
stig uit de gem. Maasbree, en thans in ha
ren dienst tewerkgesteld, verbouwingen heeft 
of zal moeten uitvoeren, nieuw meubilair, 
teekengereedschap, bureaubehoeften enz. 
enz. heeft of zal moeten aanschaffen, omdat 
hetgeen in ~it o~zicht te harer beschikking 
stond, was 1ngencht naar de behoeften in 
een ge1n:eente van 28000 inwoners, met een 
veel klemer aantal raadsleden, ambtenaren, 
beambten ~nz.; dat het meubilair, waarover 
het versch1l bestaat haar dan ook zeer van 
pas komt; dat uit dit alles moge blijken, dat 
de aangehaalde bepaling der beschikking 
woordelijk en naar den geest, aan de ver~ 
kleinde gemeente Maasbree een inventaris 
heeft willen laten voor zijn diensten die in 
ieder geval ruim voldoende voor ee~ derge-



307 15 0 CTOBEH, 1941 

lijke, zeer verkleinde gemeente zou zijn; dat 
in de vraag, of eenig meubel- of bureaustuk 
niet zou zijn te missen en feitelijk aan Venlo 
moest toevallen, de beschikking niet heeft 
willen treden om te voorkomen, dat te zeer 
in onderdeelen zou moeten worden afgedaald; 
dat dan echter ook daartegenover staat, dat 
alles, wat zich buiten dat raadhuis aan roe
rend goed, als eigendom der gemeente Maas
bree bevond, ook onvoorwaardelijk aan Ven
lo toekomt en daaromtrent ook evenmin in 
de beschikking uitzonderingen zijn opgeno
men; 

O. dat rrioet worden geoordeeld, dat de 
laatste volzin van het derde lid van para
graaf 2 der bovenvermelde beschikking, 
waarvan de bewoordingen duidelijk zijn, geen 
andere uitlegging toelaat dan dat slechts die 
goederen, welke in het raadhuis te Elerick 
aanwezig zijn, en niet ook die, welke zich in 
andere gebouwen der gemeente bevinden, 
eigendom der gemeente Maasbree blijven; 

dat de uitlegging, welke het gemeentebe
stuur van Maasbree voorstaat en welke hier
op neerkomt, dat in de bedoelde bepaling 
onder raadhuis zou moeten worden verstaan 
het complex van gebouwen, waarin de ver
schillende afdeelingen der gemeentesecreta
rie van Maasbree zijn ondergebracht, reeds 
hierom niet juist kan zijn, omdat in den 
laatsten volzin van het derde lid van para
graaf 2 sprake is van ,,dit gebouw", waaruit 
duidelijk blijkt, dat alleen het raadhuis zelf 
is bedoeld, en niet andere gebouwen; 

Gezien de dezerzijdsche beschikking van 
6 Sept. 1940, No. 21239 B.E.; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris . voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Eestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat het bepaalde in den laat
sten volzin van het derde lid van paragraaf 
2 der bovengenoemde beschikking aldus moet 
worden toegepast, dat slechts die roerende 
goederen, welke zich in het raadhuisgebouw 
te Elerick bevinden, eigendom blijven der 
gemeente Maasbree. 

(A. E.) 

15 October z94z. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet art. 43, Rv. art. 
56.) 

Art. 43 Onteig.wet is niet van open
bare orde. Derhalve had de Rechtb. aan 
requirant tot cassatie (eersten hypo
theekhouder) niet minder mogen toe
wijzen dan waarover partijen het eens 
waren geworden. (De tweede hypo
theekhouder was niet in cassatie geko
men, Red.). [Proc.-Gen. Berger boven
dien: de door de Rechtb. gevolgde be
rekening is onjuist.] 

Nu uit de overgelegde briefwisseling 
blijkt, dat de onteigende partij op niet 
afdoende gronden geweigerd heeft op 
het voorstel van requirant - om ter 

voorkoming van eene cassatieprocedure 
hem, niettegenstaande de beslissing der 
Rechtb., vrijwillig het bedoelde hoogere 
bedrag toe te kennen - moet zij geacht 
worden de kosten in cassatie noodeloos 
te hebben veroorzaakt en moet zij in 
deze kosten worden verwezen. 

De Stichting de Leidsche Spaarbank, op
gericht door het Departement Leiden van de 
Mij tot Nut van 't Algemeen d.d. 16 October 
1818, gevestigd te Leiden, eischeres tot cas
satie van een tusschen partijen gewezen von
nis der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Tweede Kamer, van 8 Mei 1941, adv. Mr. 
A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
1°. Pieter Adriaan Colijn, Eurgemeester van 
de Gemeente Alphen a. d. Rijn, wonende al
daar, op wiens naam het onteigeningsgeding 
volgens de wet wordt gevoerd ten behoeve 
van de Provincie Zuid-Holland, verweerder 
in cassatie, adv. Mr. A. F. Visser van IJzen
doorn; 2°. Dirk Marinus Einnendijk, wonen
de te Alphen a. d. Rijn, medeverweerder in 
cassatie, adv. Mr. H. E. Lagro; 3°. de Coo
peratieve Vereeniging ,,Coiiperatieve Eoe
renleenbank Alphen a. d. Rijn", gevestigd te 
Alphen a. d. Rijn, medeverweerster in cas
satie, niet verschenen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis blijkt: 
dat partij Colijn qq. bij inleidende dag

vaarding heeft gesteld, dat bij Koninklijk 
Eesluit van 26 Januari 1939 No. 31, den 
Raad van State gehoord, is bepaald, dat ten 
behoeve van den aanleg van het wegvak Ge
meeneweg-Rijnbrug van den weg Rijnbrug
Haarlemmermeerpolder, gelegen in de ge
meente Alphen a. d. Rijn, ten algemeenen 
nutte en ten name van de provincie Zuid
Holland zullen worden onteigend de percee
len, aangeduid op de grondteekeningen, welke 
ingevolge art. 12 der Onteig.wet ter secre
tarie der gemeente Alphen a. d. Rijn ter in
zage hebben gelegen; dat daartoe behooren 
van de perceelen, gelegen in de genoemde 
gemeente, kadastraal bekend Aarlanderveen 
Sectie C nos. 371 en 373, gedeelten groot 
onderscheidenlijk 38 are en 28 are 80 centi
are; dat het voormelde ter onteigening aan
gewezene volgens genoemd Kon. Besluit 
staat ten name van den medeverweerder in 
cassatie, partij Einnendijk; dat ter zake als 
schadeloosstelling wordt aangeboden f 7825, 
biedende de Provincie voorts een aantal na
der omschreven werken aan, met vordering, 
dat de Rechtbank de onteigening uitspreke 
met vaststelling van het bedrag der schade
loosstelling op even genoemde som; 

dat partij Einnendijk het aanbod in geld 
en werken heeft aanvaard; 

dat de eischeres tot cassatie, partij Leid
sche Spaarbank, heeft verzocht als tusschen
komende partij in het geding te worden toe
gelaten, met bepaling, dat het bedrag der 
schadeloosstelling met rente geheel recht
streeks door partij Colijn aan haar zal wor-



1941 ]5 OCTOBER 308 

den: voldaan, zulks op grand, dat zij van 
partij Binnendijk terzake van geleende gel
den te vorderen heeft f 30,000, rentende 
5½ % per jaar, met recht van eerste hypo
theek op een aantal door haar nader om
schreven perceelen onder de Gemeente Al
phen a. d. Rijn, waarander ook de bovenver
melde perceelen Aarlanderveen Sectie C nos. 
371 en 373; 

dat de medeverweerster in cassatie, partij 
Boerenleenbank, eveneens heeft verzocht als 
tusschenkomende partij te warden toegelaten, 
met verzoek dat van de aan partij Binnen
dijk opkomende schadevergoeding zooveel 
rechtens mogelijk en geoorloofd aan haar 
worde uitgekeerd, zulks op grand, dat zij op 
de zooeven genoemde perceelen recht van 
tweede en derde hypotheek heeft; dat op de 
door de tweede hypotheek gedekte vordering 
nog verschuldigd is f 6750 met de rente ad 
4½ % 's jaars sedert 1 Januari 1941, en. op 
de door de derde hypotheek gedekte vorde
ring verschuldigd is f 5000 met de rente ad 
4½ % 's jaars sedert 1 J anuari 1941; 

dat partij Colijn zich ten aanzien van de 
verzoeken tot tusschenkomst gereferee~d 
heeft aan bet oordeel der Rechtbank, zich 
echter verzettende tegcn bet verzoek tot 
rechtstreeksche uitbetaling der schadever
goeding aan intervenienten; 

dat partij Binnendijk op het verzoek van 
de Leidsche Spaarbank tot tusschenkomst 
heeft geantwoord, dat hij de hypothecaire 
vordering erkent, echter met dien verstande, 
dat de rente gewijzigd is in 3¾ %, zoodat hij 
verschuldigd is f 30,000 met de rente ad 3¾% 
van 31 December 1940 af; dat onjuist is het 
standpunt van interveniente, dat het bedrag 
van f 7825 ten volle aan haar behoort te war
den uitbetaald; dat waar de waarde van het 
bezit van hem, Binnendijk, door deskundigen 
geschat wordt op f 47000, de hypothecaire 
schuld f 30,000 bedraagt en de geheele scha
deloosstelling f 7825 beloopt, aan interveni-

30,000 X 7825 
ente toekomt - - ----- = f 4993.82 of, 

47000 
afgerand naar boven f 5000; 

dat Binnendijk voorts de twee door de 
tweede interveniente, partij Boerenleenbank, 
gestelde hypothecaire vorderingen heeft er
kend en heeft betoogd, dat aan deze toekomt 

11750 X 7825 
---- --- = f ~956.25 of, naar boven 

47000 
afgerond f 2000; 

dat partij Leidschc Spaarban.k vervolgens 
bij repliek heeft verklaard zich te vereenigen 
met de conclusie van partij Binnendijk; 

dat de Rechtbank in de hoofd2aak de ont
eigening uitsprekende, de schadeloosstelling 
heeft vastgesteld op f 782 5, met veraordee
ling van partij Colijn q .q. in de kosten van 
bet geding, en in de incidenten heeft bepaald, 
dat partij Binnendijk van de hem uit te kee
ren schadevergoeding zal betalen aan De 
L eidsche Spaarbank f 1464.07 en aan de Boe
renleenbank f 572.71, met veraordeeling van 
deze intervenienten in de kosten der inci
denten; 

dat ten aanzien der incidenten de Recht
bank heeft overwogen: 

,,dat eischer q .q. zich terecht verzet tegen 
rechtstreeksche uitbetaling der aan inter
venienten toekomende bedragen aan deze 
ze!f, daar een dergelijke wijze van uitbetaling 
der schadevergoeding niet steunt op de wet", 
overwegende zij vervolgens met betrekking 
tot de hoegrootheid dezer bedragen: 

,,dat de hypotheekhouder, indien slechts 
een dee! der met hypotheek bezwaarde gron
den onteigend wordt, niet op de geheele ~cha
devergoeding aanspraak kan maken, doch ook 
slechts op een dee! daarvan, en we! in ver
houding van de graotte van het onteigende 
gedeelte tot die van bet geheele complex, 
waarap de hypotheek rust; 

,,dat in bet onderhavige geval de graotte 
van bet geheele complex bedraagt 136587 M2, 
waarvan 6600 M 2 onteigend wordt, zoodat 
6600/136587 - deel der zekerheid wegvalt 
en derhalve iedere hypotheekhouder recht 
heeft op terugbetaling van dat deel zijner 
vordering ; 

,,dat de vordering van de Spaarbank met 
inbegrip der rente tot den dag der uitspraak 
bedraagt f 30375, die van de Boerenleenbank 
f n882, zoodat gedaagde verplicht is aan 
intervenienten van de schadevergoeding uit 

6600 
te betalen, aan de Spaarbank --- x 

136587 
f 30375 is f 1464.07 en aan de Boerenleenbank 

6600 
--- X f n882 is f 572.71"; 
136587 

dat de Rechtbank ten slotte nopens de kos
ten heeft overwogen: 

,,dat nu aan intervenienten aan.merkelijk 
minder toegewezen wordt dan waarop zij 
aanspraak maakten en bun vordering tot 
recbtstreeksche uitbetaling wordt afgewezen, 
zij in de incidenten als de in het ongelijk ge
stelde partijen moeten warden beschouwd en 
in de kosten der incidenten moeten warden 
veroordeeld ;" 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. of v. t. van de artt. 1,. 2, 3, 18, 24, 27, 28, 
34, 37, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 62 , 64 en 72a der 
Onteig.wet, 1208, 1209, 12u, 1224, 1226, 
1242, 1245, 1247, 1374 en 1375 B. W ., 48, 56, 
134, 140, 141, 247, 285, 286 en 287 Rv., 

doordat de Rechtbank in deze zaak, waarin 
eischeres, die een door eerste hypotheek ge
dekte vordering heeft op den onteigende, rus
tende op een hofstede met schuren, verdere 
getimmerten, erf, weg, uiterdijk en diverse 
perceelen weiland en water, zoomede twee 
arbeiderswoningen met erf en water, van 
welk complex slechts een gedeelte, te weten 
eenig weiland onteigend wordt, overeenkom
stig haar vordering als tusschenkomende par
tij is toegelaten, 

uit overweging dat, nu slechts een deel der 
met hypotheek bezwaarde granden onteigend 
wordt, eischeres slechts op een dee! der scha
devergoeding aanspraak kan maken, 

dit gedeelte op de wijze als in bet von.nis 
opgenomen, ten onrechte berekent in ver-
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houding van de grootte van het onteigende 
dee! tot die van het geheele complex, waarop 
de hypotheek rust, 

a . welke berekening in casu in het geheel 
niet mocht worden gemaakt daar tusschen 
de belanghebbende partijen op dit punt over
eenstemming bestond, waarbij de Recht
bank zich had aan te sluiten, nu de onteigen
de ten processe bij conclusie op het incident 
tot tusschenkomst had verklaard, dat aan 
eischeres van de totale schadevergoeding een 
bedrag van f 5000 toekomt, en eischeres bij 
repliek verklaard had zich met de conclusie 
van den onteigende te vereenigen, terwijl de 
onteigenende partij zich slechts verzette te
gen het gedaan verzoek tot rechtstreeksche 
uitbetaling der schadevergoeding aan inter
veniente(n); 

b. terwijl voorts de berekening, indien er 
voor haar nog plaats was, op onjuiste grond
slag is gemaakt, daar het volgens de wet niet 
aankomt op de verhouding van de grootte 
van het onteigend dee! tot die van het ge
heele complex, waarop de hypotheek rust, 
doch op de verhouding van de waarde van 
dat gedeelte tot het geheele complex, en de 
Rechtbank in ieder geval ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met de verhouding 
in waarde van het aan eischeres verbonden 
onderpand v66r en na de onteigening; 

0. omtrent onderdeel a van het middel: 
dat partij Binnendijk op het verzoek tot 

tusschenkomst van de Leidsche Spaarbank 
aan laatstgenoemde als aflossing op de hy
pothecaire schuld heeft aangeboden een be
drag van f 5000 van de totale schadeloosstel
ling ad f 7825, waarmede de Leidsche Spaar
bank zich heeft vereenigd, terwijl geen der 
overige partijen daartegen eenig bezwaar 
heeft gemaakt; 

dat echter de Rechtbank aan de Leidsche 
Spaarbank heeft toegewezen een bedrag van 
f 1464.07; 

dat evenwel, nu art. 43 der Onteig.wet niet 
is van openbare orde, de Rechtbank onder 
voorschreven omstandigheden aan de Leid
sche Spaarbank niet minder had mogen toe
wijzen dan waarover partijen het eens waren 
geworden ; 

dat derhalve dit onderdeel van het middel 
gegrond is en het bestreden vonnis op <lit 
punt moet worden vernietigd, terwijl onder
deel b van het middel buiten behandeling 
kan blijven; 

O. ten aanzien van de kosten van cassatie: 
dat de partijen Colijn en Binnendijk zich 

met betrekking tot het aan de Leidsche 
Spaarbank uit de schadeloosstelling toe te 
wijzen bedrag hebben gerefereerd aan het 
oordeel van den Hoogen Raad, de eerste on
der protest van kosten, de tweede met ver
zoek de Leidsche Spaarbank in de kosten van 
hem, Binnendijk, te veroordeelen; 

dat partij Leidsche Spaarbank de kosten 
ten laste van partij Binnendijk wil brengen, 
aangezien zij alvorens de cassatieprocedure 
aanhangig te maken, Binnendijk vruchteloos 
heeft voorgesteld, ter voorkoming daarvan, 
haar, niettegenstaande de beslissing der 
Rechtbank, vrijwillig een bedrag van f 5000 

uit de hem toegekende schadeloosstelling in 
mindering op haar vordering toe te kennen; 

0. dienaangaande, dat, nu uit de overge
legde briefwisseling blijkt, dat partij Binnen
dijk inderdaad op niet afdoende gronden ge
weigerd heeft op het voorstel van de Leid
sche Spaarbank in te gaan, zij geacht moet 
warden de kosten van het geding in cassatie 
noodeloos te hebben veroorzaakt, en in deze 
kosten moet warden verwezen; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage den 8en Mei 1941 in deze 
zaak tusschen partijen gewezen, doch alleen 
voorzooveel betreft het door den verweerder 
in cassatie onder 2° van de hem uit te keeren 
schadeloosstelling aan eischeres tot cassatie 
te betalen bedrag; 

En rechtdoende ten principale: 
Stelt <lit bedrag vast op f 5000; 
Veroordeelt den verweerder in cassatie 

onder 2° in alle kosten, op het beroep in cas
satie gevallen, (salaris f 350), aan de zijde 
van den verweerder in cassatie onder r 0 

(salaris f 25) en aan de zijde van verweerder 
in cassatie onder 3 ° (salaris nihil). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Bij arrest van 10 Juni 1864 W. 2595 (N. 

R. di. 67, § 17, bl. 125) oordeelde de Hooge 
Raad, dat de bedoeling van het tweede lid 
van art. 43 Onteig.wet niet is, om bij ont
eigening van een gedeelte van het verhypo
thekeerde goed, ook dan wanneer de als 
schadevergoeding toegekende som toereiken
de is om hem geheel te voldoen, den eersten 
hypotheekhouder te noodzaken zich met een 
evenredig dee! te vergenoegen en het overige 
aan de latere hypothecaire crediteuren (of 
aan den onteigende) over te laten. 

Indien Uw Raad bij deze, ook door Thor
becke (Onteigeningswet bl. 240) verdedigde, 
opvatting zoude volharden, zal onderdeel a 
van het middel reeds zonder meer tot cas
satie moeten leiden, omdat de Rechtbank 
dan immers zonder twijfel aan de Spaarbank 
het haar door Binnendijk aangeboden bedrag 
van f 5000 had moeten toewijzen, als blijven
de beneden de volle onteigeningssom, waar
op de Spaarbank ingevolge voormelde op
vatting recht zoude hebben gehad. 

Zooals de geeerde raadsman der Spaar
bank bij pleidooi opmerkte, schijnt voormeld 
arrest van den Hoogen Raad echter in het 
vergeetboek te zijn geraakt en vindt men in 
de onteigeningspraktijk (vg. Rb. Maastricht 
25 Nov. 1926 W. u663, N. J. 1928, 901; Rb. 
Middelburg 17 Nov. 1936, N. J . 193 7 No. 
279; Rb. Utrecht 6 Nov. 1940, N . J. 1941 No. 
145) de, blijkens onderdeel b van haar mid
del, in dezen ook door de Spaarbank aan
vaarde, opvatting, dat bij gedeeltelijke ont
eigening de hypotheekhouder niet recht heeft 
op de volle onteigeningssom, <loch slechts op 
een evenredig dee! daarvan. 

Uitgaande van deze opvatting, bestrijdt de 
Spaarbank in onderdeel b van het middel 
immers de juistheid van den grondslag der 
door de Rechtbank gevolgde berekening ter 
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vaststelling van het aan de Spaarbank toe
komend evenredig deel der onteigeningssom. 
In onderdeel a van het middel wordt daaren
tegen de overbodigheid van de door de 
Rechtbank gemaakte berekening betoogd en , 
naar het mij voorkomt, terecht, nu partijen 
het er over eens bleken te zijn, dat aan de 
Spaarbank het, haar door Binnendijk toege
dachte, bedrag van f 5000 zoude warden uit
betaald. De bepaling van art. 43 Onteige
ningswet geeft immers, ook naar mijne mee
ning, den rechter niet de bevoegdheid om de 
aanspraak van den hypotheekhouder te be
perken tot een geringer bedrag, dan dat 
waaromtrent de in het onteigeningsgeding 
betrokken partijen het eens zijn geworden, 
aangezien, naar de geeerde pleiter voor de 
Spaarbank m.i. terecht betoogde, de open
bare orde in geen enkel opzicht ermede ge
moeid is, op welke wijze partijen oordeelen, 
dat zij in een bepaald geval aan art. 43 Ont
eigeningswet uitvoering moeten geven. Ik 
meen daarom dat reeds op grond van het in 
onderdeel a van het middel betoogde de be
streden uitspraak niet in stand zal kunnen 
blijven en dat alsnog zal moeten warden be
paald, dat Binnendijk van de hem uit te 
keeren schadevergoeding aan de Spaarbank 
zal hebben uit te keeren een bedrag van 
f 5000. 

Deelt Uw Raad mijne meening ten aanzien 
van onderdeel a niet, dan zal, naar aanlei
ding van onderdeel b van het middel, moe
ten warden nagegaan, hoe de evenredigheid 
van het aan den hypotheekhouder toeko
mende bedrag moet warden bepaald. Het wil 
mij dan voorkomen, dat, al geeft de wet 
dienaangaande geene bepaalde voorschrif
ten, toch uit de omstandigheid, dat hypo
theek wordt verleend met het oog op de 
waarde van het onderpand en alleen bereke
ning naar waardeverhouding den hypotheek
houder in denzelfden economischen toestand 
laat, alsook uit het, bij pleidooi met voor
beelden gestaagde, feit, dat de evenredig
heid naar grootte tot willekeurige en onaan
vaardbare gevolgen leidt, mag warden afge
leid, dat de evenredigheid dient te warden 
bepaald naar de waarde van het onteigende 
gedeelte in verhouding tot de waarde van 
het geheele complex, waarop de hypotheek 
rust, en dat eene bepaling der evenredigheid 
naar de grootte van het onteigende in ver
houding tot de grootte van het complex 
slechts dan tot eene aannemelijke bereke
ning vermag te leiden, indien waarde en 
grootte van de te vergelijken objecten met 
elkander in overeenstemming zijn, hetgeen 
ten dezen, gezien den onderscheiden aard der 
verschillende bovengenoemde bestanddeelen 
van het verhypothekeerde complex (hof
stede, getimmerten, erf, weg, uiterdijk, wei
land, water, arbeidswoningen) stellig niet 
het geval is. Hadde de Recht bank de -j uiste 
berekening naar de waardeverhouding, ge
lijk zij door Binnendijk werd gevolgd, over
genomen, dan zoude zij vermoedelijk tegen 
toekenning van het door dezen aan de Spaar
bank aangeboden bedrag geen bezwaar heb
ben gemaakt. 

De verweerder Colijn heeft de bestreden 
beslissing niet uitgelokt en zich aan het oor
deel van den H. R. gerefereerd onder pro
test van kosten, zoodat m. i. geene kosten, 
door de behandeling van het cassatiegeding 
veroorzaakt, ten laste van <lien verweerder 
behooren te warden gebracht, terwijl zulks, 
naar mijne meening, evenzeer het geval is 
ten aanzien van de niet verschenen mede
verweerster, de Cooperatieve Boerenleen
bank te Alphen aan den Rijn. De mede-ver
weerder Binnendijk heeft weliswaar de be
streden beslissing evenmin uitgelokt en zich 
eveneens gerefereerd aan het oordeel van 
Uwen Raad, <loch uit eene aan Uwen R aad 
overgelegde briefwisseling blijkt, dat hij op 
niet afdoende gronden geweigerd heeft om 
ter voorkoming van deze cassatie-procedure 
alsnog na het vonnis der Rechtbank aan de 
Spaarbank overeenkomstig het door haar ge
daan voorstel de aangeboden f 5000 te vol
doen. Het komt mij voor, dat Binnendijk 
door deze houding de op dit cassatiegeding 
gevallen kosten noodeloos heeft veroorzaakt 
en daarom, bijaldien de H. R . zich met mijne 
conclusie mocht vereenigen, in alle kosten 
der overige partijen, in deze cassatie-proce
dure zal moeten warden veroordeeld. 

M ijne conclusie strekt mitsdien daartoe, 
dat de H . R . het bestreden vonnis moge ver
nietigen, <loch alleen voorzoover daarbij is 
bepaald het door Binnendijk van de hem uit 
te keeren schadevergoeding aan de Spaar
bank uit te keeren bedrag en voorzoover de 
Spaarbank daarbij als interveniente is ver
oordeeld in de kosten van het haar betref
fende incident, en dat de H. R., t en aanzien 
van deze beide punten ten principale recht
doende, moge bepalen, dat de mede-ver
weerder Binnendijk van de hem uit te kee
ren schadevergoeding zal betalen aan de 
eischeresse tot cassatie, te Stichting ,,De 
Leidsche Spaarbank", f 5000 en <lien mede
verweerder moge veroordeelen zoowel in de 
kosten van voormeld incident, als in alle 
kosten, op de behandeling van dit geding in 
cassatie gevallen. 

(N. J .) 

z6 October z94z. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 3, 2e lid sub b.) 

In art. 3, 2e lid sub b der Ambtena
renwet 1929 wordt onder ,,uitspraak" 
verstaan (zulks in tegenstelling tot de 
beslissing (of uitspraak) in art. 3, lid 3) 
een uitspraak, welke partijen niet bindt. 
In dit geval was een bindende uitspraak 
gegeven. 

Onder ,,advies" in hovengemelde 
wetsbepaling moet warden verstaan een 
advies, dat door het betrokken admini
stratieve orgaan aan een daarin bedoelde 
commissie mag warden en uitdrukkelijk 
is gevraagd, of tot het geven waarvan 
zoodanige commissie krachtens wettelijk 
voorschrift overigens bevoegd is. In dit 
geval was de commissie niet bevoegd 
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het advies te geven, dat zij aan boven
vermelde uitspraak heeft verbonden. 

Het op de uitspraak-en-advies der 
commissie gevolgde besluit was dus niet 
een besluit, als bedoeld in meergenoem
de bepaling; daartegen stond geen be
roep open bij den Centralen Raad van 
Beroep. 

Uitspraak in zake: 
W. de Bruijn, wonende te Rotterdam, kla

ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Dr. Mr. J. D. L. de Vries, adv. te Utrecht, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Mr. K. A. Soudijn, wonende te 
Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Rotterdam - ge

lef op het feit, dat de poetser bij de Rotter
damsche Electrische Tram W. de Bruijn wei
gert zich te onderwerpen aan de observatie, 
bedoeld in art. 1 7 van de Geneeskundige 
Controle (Gemeenteblad No. II5 van 1934) , 
overwegende, dat als gevolg hiervan het niet 
mogelijk is vast te stellen, of betrokkene al 
dan niet rechtmatig den dienst verzuimt, en 
gelet voorts op het Reglement Personeel 
Rotterdamsche Electrische Tram en in het 
bijzonder op de artt. 57 en 71 van dit Rgle
ment - d.d. 27 Fehr. 1941 hebben besloten 
W. de Bruijn voornoemd aan te zeggen onder 
meer: 1°. dat zij het voomemen hebben hem 
voorwaardelijk te straffen met ontslag uit 
den dienst; 2 °. dat de sub 1 °. bedoelde straf 
niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien 
hij zich binnen een termijn van een maand 
onderwerpt aan de geeischte observatie; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het Perso
neel der Rotterdamsche Electrische Tram, 
waarbij W. de Bruijn voornoemd beroep te
gen vorenbedoeld besluit had ingesteld, bij 
uitspraak, welke op 7 April 1941 in afschrift 
aan partijen is medegedeeld, heeft uitgespro
ken, dat aan de Bruijn de aangezegde straf 
niet behoort te worden opgelegd en, blijkens 
de desbetreffende overweging der uitspraak, 
heeft geadviseerd om de voorgenomen be
straffing te vervangen door een schorsing 
van de uitbetaling van de Bruijn's bezoldi
ging op grond van art. 57, tweede lid, van 
het Reglement Personeel R. E. T., zoolang 
hij in zijn weigering volhardt, namelijk om 
zich te onderwerpen aan den door de Com
missie van drie geneeskundigen, bedoeld bij 
§ XIII van evenvermeld Reglement, nood
zakelijk geoordeelden maatregel van con
trole : punctie; 

0. dat verweerder vervolgens d.d. 2 Mei 
1941 heeft besloten in vorenbedoelde uit
spraak te berusten en tevens het besluit 
heeft genomen overeenkomstig voormeld ad-

vies, waarvan op 20 Mei 1941 aan klager 
schriftelijk mededeeling is gedaan, luidende 
deze mededeeling: 

.,Hiermede bericht ik U, ter bevestiging 
van hetgeen U reeds mondeling is medege
deeld op 10 Mei j.l., dat B. en W. in bun 
vergadering van 2 Mei 1941 hebben beslo
ten, U, overeenkomstig de uitspraak van bet 
Scheidsgerecbt d.d. 7 April 1941, niet te straf
fen met voorwaardelijk ontslag uit den dienst. 

.,De voorgenomen bestraffing zal worden 
vervangen door een scborsing van de uitbe
taling van Uw bezoldiging, zulks op grond 
van art. 57, tweede lid, van bet Reglement 
Personeel R. E . T., zoolang U in Uw weige
ring, om U te onderwerpen aan een observa
tie, zooals die door den Geneeskundigen 
Dienst wordt noodig geacht, volbardt. 

,,De bedoelde schorsing is op 12 Mei in
gegaan." ; 

0. dat klager tegen laatstbedoeld besluit, 
namelijk tegen den getroffen maatregel tot 
looninbouding, bij dezen Raad in beroep is 
gekomen bij op 9 Juni 1941 ter griffie inge
komen klaagschrift en op den daarin aange
voerden grond kennelijk beeft bedoeld nietig
verklaring van dat besluit te vorderen; 

In rechte: 
0. dat, mede in verband met de ter zake 

door den gemacbtigde van verweerder ter te
rechtzi tting van dezen Raad opgeworpen ex
ceptie, allereerst beantwoording beboeft de 
vraag, of het aangevallen besluit van 2 Mei 
1941 is een besluit, als bedoeld in art. 3, lid 
2, sub b , der Ambtenarenwet 1929, derhalve 
of het door verweerder is genomen, nadat het 
voormelde Scheidsgerecbt, zijnde een kracb
tens algemeen verbindende regels optredend e 
commissie, in de zaak een advies of uitspraak 
heeft gegeven; 

0. dat met zoodanige ,,uitspraak" kenne
lijk is bedoeld een partijen niet-bindende uit
spraak, zulks in tegenstelling met de in bet 
derde lid van art. 3 bedoelde beslissing (of 
uitspraak) , waardoor partijen, behoudens be
roep op dezen Raad, we! zijn gebonden ; 

0 . dat het geen nader betoog beboeft, dat 
partijen door de op 7 April 1941 aan hen 
medegedeelde uitspraak - boudende, dat de 
aangezegde straf niet beboort te worden op
gelegd - waren gebonden, nu beroep daar
tegen niet is ingesteld, zoodat er in casu niet 
was een uitspraak, als in voormeld lid 2 be
doeld; 

0 . dat de Raad voorts van oordeel is, dat 
onder een advies in dat lid moet worden ver
staan een advies, betwelk door bet betrokken 
administratieve orgaan aan een daarin be
doelde Commissie mag worden en uitdrukke
lijk is gevraagd, of tot het geven waarvan 
zoodanige Commissie krachtens eenig wette
lijk voorscbrift overigens bevoegd is; 

0. nu dat uit het bepaalde in lid 1 van art. 
92 van het Reglement Personeel R. E. T., j 0

• 

de leden 2 en 3 daarvan volgt, dat voormeld 
Scheidsgerecht slechts bevoegd was - ver
mits bet beroep betrekking had op een voor
genomen disciplinaire straf - uit te spreken 
of een straf behoorde te worden opgelegd en, 
zoo ja, welke, <loch de bevoegdheid miste te 
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adviseeren, zelfs al zoude verweerder om een 
advies hebben gevraagd, en dan ook zijn ad
vies - zij het alleen in de overwegingen en 
niet in het dictum der uitspraak opgenomen 
- niet mag worden aangemerkt als een ad
vies, in meergemeld lid 2 bedoeld; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit niet was een besluit, als waarvan in lid 
2 van art. 3 der Ambtenarenwet 1929 sprake 
is, en dat voor klager beroep daartegen bij 
dezen Raad niet open stond, nu de Raad ook 
niet op grond van eenige andere wettelijke 
bepaling bevoegd is van zoodanig beroep 
kennis te nemen; 

0. dat klager derhalve niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in zijn beroep; 

Uitspraak doende in naam van het R echt! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
(A. B.) 

z7 October z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Opv. enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 72 jis artt. 73 en · 
75.) 

E en schoolbestuur mag verwachten 
dat, indien een aanvrage ex art. 72 aan 
de wettelijke eischen voldoet, het ge
meentebestuur overeenkomstig art. 75 
re lid daarop gunstig zal beslissen en 
dat de school binnen een redelijken ter
mijn zal tot stand komen. Onder de om
standigheden, welke op het vaststellen 
van dien termijn in ieder bepaald geval 
van invloed zijn, mogen niet worden ge
rekend de mogelijkheid, dat het gemeen
tebestuur niet overeenkomstig de wet
telijke voorschriften zal beslissen, of de 
mogelijkheid, dat, als het gemeentebe
stuur overeenkomstig de wet beslist, in
gezetenen gebruik zullen maken van hun 
recht van beroep. Nu in casu, aangezien 
het hier een reeds bestaande school be
treft, de opening onmiddellijk na het in
gevolge art. 75 1e lid te nemen raads
besluit zou kunnen plaats hebben, kan 
worden aangenomen, dat op dat tijdstip 
de 8 leerlingen, van wie werd beweerd, 
dat zij op het tijdstip der opening de 
school niet meer zouden bezoeken, in 
ieder geval nog dee! van de school zou
den uitmaken. Het bezwaar van appel
lanten is derhalve ongegrond. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door D . Dul
lemond en twee andere ingezetenen der ge
meente Oegstgeest tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 1 Juli 
1941, B . no. III3 (4e afdeeling) G.S. no. 123, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
D. Dullemond en 4 andere ingezetenen der 
gemeente Oegstgeest tegen het besluit van 
den raad dier gemeente van 26 Maart 1941, 
waarbij overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 aan het bestuur der 
Stichting voor Montessori-onderwijs te Lei-

den en omgeving, gevestigd te L eiden de 
medewerking is verleend voor de stichting 
van een bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Oegstgeest; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
8 October 1941, no. 2 76); 

0 . dat, nadat de raad der gemeente Oegst
geest bij zijn besluit van 26 Maart 1941 aan 
het bestuur der Stichting voor Montessori
onderwijs te Leiden en omgeving, gevestigd 
te L eiden, de gevraagde medewerking als be
doeld in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
had verleend voor de stichting en inrichting 
van een bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs te Oegstgeest, D. Dullemond en 4 
anderen, ingzetenen der gemeente Oegstgeest, 
van dit raadsbesluit in beroep zijn gekomen 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 1 Juli 
1941, B. no. 1113 (4e afdeeling) G.D. no. 123, 
dit beroep ongegrond hebben verklaard, daar
bij overwegende, dat de appellanten als be
zwaar tegen 's raads beslissing aanvoeren: 
dat op de bij de aanvraag gevoegde verkla
ring van het schoolbestuur, bedoeld in art. 
73, re lid, onder a, der Lager-Onderwijswet 
1920 voorkt>men handteekeningen voor 56 
kinderen, waarvan er 8 buiten beschouwing 
dienen te blijven, aangezien deze kinderen 
leerlingen zijn van de zoogenaamde brug
klasse of wel het 7e leerjaar van de onder
havige school, welke thans is ondergebracht 
in een tweetal door het schoolbestuur ge
huurde perceelen in de gemeente Oegstgeest; 
dat deze 8 leerlingen dus bestemd zijn om in 
den loop van dit jaar over te gaan naar in
richtingen voor gymnasiaal, middelbaar of 
uitgebreid lager onderwijs; dat de namen van 
deze 8 leerlingen mitsdien van de leerlingen
lijst, bedoeld in art. 73, re lid, a, der Lager
Onderwijswet 1920 behooren te warden af
gevoerd, aangezien van hen niet kan worden 
gezegd, dat zij de school der betrokken stich
ting nog zullen bezoeken, wanneer deze zal 
zijn geworden een gesubsidieerde bijzondere 
school; dat na afvoering van de namen dezer 
8 leerlingen er 48 leerlingen overblijven, die 
voor plaatsing op de betrokken school in 
aanmerking komen, zoodat, daar op grond 
van de laatstaangehaalde wetsbepaling voor 
een gemeente met een zielental als Oegstgeest 
een getal van 50 leerlingen bij schoolstichting 
wordt vereischt, de overgelegde ouderver
klaring niet aan den wettelijken eisch vol
doet; dat de appellanten er voorts op hebben 
gewezen, dat de school waarvoor thans over
heidsgelden worden aangevraagd, niet in een 
behoefte zal voorzien en geen levensvatbaar
heid zal hebben, zoodat het door het school
bestuur gedaan beroep op de openbare kas 
niet gerechtvaardigd is; dat hun college 
meent te moeten overwegen, dat, daar het 
laatstbedoelde bezwaar aangaande de levens
vatbaarheid der school niet op de wet steunt, 
en dus door hun college buiten beschouwing 
dient te worden gelaten, in beroep uitslui
tend moet worden beslist over de vraag, of 
de namen van de vorenbedoelde 8 kinderen, 
die thans de hoogste klasse der school bezoe-
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ken·, bij de beoordeeling van de verklaring, 
bedoeld in art. 73, 1e lid, a der Lager-Onder
wijswet 1920 buiten aanmerking behooren te 
blijven; dat, daargelaten in hoeverre het 
juist is, dat de ouderverklaringen, welke be
trekking hebben op leerlingen uit het 7e leer
jaar, ten aanzien waarvan de verwachting 
bestaat, dat zij binnenkort de school zullen 
verlaten, niet in aanmerking behooren te 
worden genomen, aangezien omtrent hen 
geen zekerheid bestaat, dat zij de school, na
dat deze een gesubsidieerde zal zijn gewor
den, zullen bezoeken, in het onderhavige ge
val, waar het bedoelde aantal ten hoogste 8 
zou kunnen bedragen en hierdoor het restee
rend aantal leerlingen slechts 2 beneden het 
wettelijk maximum zou dalen, dit verschil 
te gering is om aan deze algemeene verwach
ting de gevolgen te verbinden, gelijk de ap
pelanten bedoelen, als ware deze verwach
ting ten voile zekerheid; dater mitsdien geen 
aanleiding is om met de appellanten aan te 
nemen, dat er genoegzame zekerheid bestaat, 
dat in het onderha'vige geval het aantal leer
lingen, waarop ouderverklaringen betrekking 
hebben, inderdaad binnenkort zal dalen be
neden het wette1ijk minimum; dat, nu deze 
verklaring mitsdien aan het wettelijk voor
schrift voldoet-en blijkens de door het school
bestuur aan den raad overgelegde stukken 
ook overigens aan de vereischten, in art. 73 
der Lager-Onderwijswet 1920 vervat, is vol
daan, de raad derhalve de in art. 75, 1e lid, 
dier wet gevraagde medewerking terecht 
heeft verleend; dat het in overeenstemming 
met het advies van den Onderwijsraad hun 
college niet wenschelij k voorkomt om het 
maximum getal leerlingen per klasse, bedoeld 
in het 4e lid van art. 75 der wet, voor de 
openbare school voor gewoon lager onderwijs 
aan den Terweeweg te Oegstgeest te verla
gen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten D. 
Dullemond en twee andere der evengenoem
de ingezetenen in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat de gemeente Oegstgeest min
der dan 25.000 inwoners telt, de aangevraag
de school er een is voor gewoon lager onder
wijs en het minimum aantal leerlingen, dat 
hierbij voorgeschreven is, 50 bedraagt; dat 
de verklaring 56 namen van kinderen bevat; 
dat uit deze verklaring niet blijkt, dat 56 kin
deren de school zullen bezoeken op het mo
ment, dat de school als gesubsidieerde school 
geopend zal worden, daar onder deze 56 er 8 
zijn, die geplaatst zijn in het 6e en het 7e 
leerjaar, de zoogenaamde brugklasse, en van 
een leeftijd zijn, waarop in Oegstgeest ge
woonte is, dat de leerlingen van deze ouders 
het lager onderwijs verwisselen met het 
voortgezet onderwijs: uitgebreid lager onder
wijs, hoogere burgerschool, lyceum of gym
nasium; dat de aanvrage op 26 M aart 1941 
door den raad der gemeente Oegstgeest werd 
ingewilligd; dat uitvoering van het besluit 
kon verwacht worden met ingang van den 
nieuwen cursus, dit is September ; dat rede
lijkerwijze kon worden verwacht, dat de meer 
genoemde 8 leerlingen op grond van ,,het 
plaatselijk gebruik" niet meer leerlingen van 

het lager onderwijs zouden zijn na de zomer
vacantie ;" dat deze verwachting reeds uitge
sproken werd in het beroep, ingesteld bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland; dat nu reeds 
is bewezen, dat verschillende van die leer
lingen - het juiste getal kon niet worden 
nagegaan - plaats hebben gekregen op de 
bovengenoemde inrichtingen voor voortgezet 
onderwijs; dat het in de overwegingen van 
het besluit van Ged. Staten heet , dat er om
trent t en hoogste 8 leerlingen geen zekerheid 
bestaat, of ze de gesubsidieerde school nog 
kunnen bezoeken , dat ,,hierdoor het resteee
rend aantal leerlingen slechts 2 beneden het 
wettelijk maximum (bedoeld zal zijn: mini
mum) zal dalen", en dat ,,dit verschil te ge
ring is om aan deze algemeene verwachting 
de gevolgen te verbinden als ware deze ver
wachting ten volle zekerheid"; dat, al moge 
de gestelde verwachting niet ten voile zeker
heid hebben, zij, appellanten, niet de zeker
heid b ehoeven te verschaffen; dat de aan
vrage zoo moet zijn, dat die zekerheid blijkt 
uit de meergenoemde verklaring, althans in 
die mate, dat ,,redelijkerwijze" mag worden 
aangenomen, dat de zekerheid er is; dat het 
tegenovergestelde hier het geval is, waarbij 
het geen verschil maakt, of er 2 of meer leer
lingen ontbreken aan het voorgeschreven 
aantal van 50; dat uit het K . B. van 13 Oct. 
1931, No. 27, blijkt, dat het vermoedelijke 
t ijdstip van opening der school van beteeke
nis is; dat zij van oordeel zijn, dat ook voor 
Oegstgeest rekening moet worden gehouden 
met de omstandigheid, dat d e aanvang van 
den cursus en dus ook het tijdstip voor ope
ning eener school dienen samen te vallen; 
dat zij uit het genoemde K. B . aanhalen: ,,dat 
t en tijde van de door het schoolbestuur tot 
den gemeenteraad gerichte aanvrage geens
zins onwaarschijnlijk was, dat de op te rich
ten school niet v66r begin Sept. 1932 zou 
worden opengesteld" (in dit geval: Sept. 
1941); dat voor de waarde, die gehecht moet 
worden aan het ,,ter plaatse algemeen be
kend gebruik" zij verwezen naar het K. B . 
van 15 Nov. 1935 (S. No. 653); 

0 . dat de appellanten blijkens de stukken 
van meening zijn, dat in het onderwerpelijke 
geval niet voldaan was aan het voorschrift 
van art. 73, eerste lid, onder a, aangezien kon 
worden verwacht, dat van de opgegeven 56 
leerlingen er 8 op het tijdstip, waarop de 
school zou worden geopend, hetgeen huns in
ziens niet eerder zou geschieden dan op 1 
Sept. 1941, wegens overgang naar scholen 
voor voortgezet, middelbaar of gymnasiaal 
onderwijs de school niet zouden bezoeken ; 

dat er in dit verband evenwel op dient te 
worden gewezen, dat een schoolbestuur mag 
verwachten, dat, indien een aanvrage, als be
doeld in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920, 
aan de wettelijke eischen voldoet, het ge
meentebestuur overeenkomstig het bepaalde 
in art. 75, eerste lid, daa rop gunstig zal be
slissen en dat de school binnen een redelijkcn 
termijn zal tot stand komen; 

dat daarom ook onder de omstandigheden, 
welke op het vaststellen van dien termijn in 
ieder bepaald geval van invloed zijn, niet mo-
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gen worden gerekend de mogelijkheid, dat het 
gemeentebestuur niet overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften zal beslissen, of de 
mogelijkheid, dat, als het gemeentebestuur 
overeenkomstig de wet beslist, ingezetenen 
gebruik zullen maken van hun recht van be
roep; 

dat, daar in het hierbedoelde geval de aan
vrage werd ingediend op 28 Febr. 1941, de 
gemeenteraad van Oegstgeest derhalve, gelet 
op art. 75, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, uiterlijk op 28 Mei 1941 daarop moest 
beslissen, terwijl, aangezien het hier een 
reeds bestaande school betreft, de opening 
dan onmiddellijk na <lien datum zou kunnen 
plaats hebben; 

dat kan worden aangenomen, dat op een 
zoodanig tijdstip de bedoelde 8 leerlingen in 
ieder geval nog dee! van de school zouden 
uitmaken; 

dat reeds uit dezen hoof de het bezwaar van 
de appellanten niet kan opgaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

17 October 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

Wei heeft het gemeentebestuur van 
S. door de verhuiskosten van den arm
lastige voor rekening van zijne gemeen
te te nemen, <liens vertrek naar A. mo
gelijk gemaakt <loch van ,,afschuiving" 
is in dezen geen sprake, daar de arm
lastige, toen hij van S. naar A. verhuis
de, reeds ± 3 maanden werk had in A., 
terwijl het hier geen werk van tijdelij 
ken aard betrof. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, · 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
P . J. Joma; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 9 Oct. 1940, No. 557); 

0 . dat P . J. Joma op 19 Mei 1939, na op 
28 Febr. 1939 in dienst te zijn gekomen bij 
de Naamlooze Vennootschap Spaan en 
Bertram, te Amersfoort, op kosten van de 
gemeente Steenwijk vandaar naar de ge
meente Amersfoort verhuisde, in welke ge
meente hij op 26 Juni 1939 om ondersteu
ning verzocht, nadat hij op 17 Juni 1939 door 
de Naamlooze Vennootschap Spaan en Bert
ram was ontslagen; 

dat het bestuur der Instelling voor Maat-

schappelijk Hulpbetoon te Amersfoort van 
oordeel is, dat hier aanleiding is voor de toe
passing van art. 40 der Armenwet, aanvoe
rende, dat blijkens de door de gemeente
lijke arbeidsbeurs in zijne gemeente met de 
gemeente Steenwijk omtrent Joma in Maart 
1939 gevoerde briefwisseling omtrent een 
eventueele vergoeding van het Rijk wegens 
reiskosten voor buiten-woonplaats-werken, 
de gemeentelijke Arbeidsbeurs te Amers
foort, zich op het standpunt heeft gesteld, 
dat aan de gemeente Steenwijk niet kon 
worden verstrekt een verklaring, als bedoeld 
in de circulaire van den Minister van So
ciale Zaken d.d. 24 Juni 1935, No. 600 A. B., 
afdeeling W. en S., alinea 2 sub V, wijl hier 
nog een voldoend aantal tabakswerkers als 
werkloos ingeschreven stond; dat reeds daar
uit en op <lien tijd der gemeente Steenwijk 
bekend was, dat de tewerkstelling van Joma 
een zeer tijdelijke moest zijn en dat zijn ver
huizing naar de gemeente Amersfoort nood
zakelijk moest medebrengen een verschui
ving van den last der na'bije ondersteuning 
van zijn gezin van Steenwijk naar de ge
meente Amersfoort en dus ten laste van zijn 
dienst; dat naar zijne meening de gemeente 
Steenwijk aan P. J . Joma dan ook geen 
verhuiskosten had behooren te verstrekken, 
toen de Directeur der Arbeidsbeurs teAmers
foort op goede gronden weigerde de verkla
ring af te geven, dat er zijnerzijds geen be
zwaar was tegen de tewerkstelling van Joma 
voomoemd; dat zijns inziens hier niets ter 
zake doet, dat bet plan tot verhuizing van 
den betrokkene zelf zou zijn uitgegaan en er 
geen pressie door B. en W. zou zijn uitge
oefend; dat, toen Joma op 25 Juni 1939 bij 
het Bureau voor Sociale Zaken te Amers
foort een aanvraag deed om steun ingevolge 
de Rijkssteunregeling voor werkloozen, hij 
verklaarde, dat hij het besluit om in Amers
foort te gaan werken mede had genomen op 
grond van het feit, dat de Agent der Arbeids
bemiddeling te Steenwijk hem had beloofd, 
dat hij bij eventueele werkloosheid niet in 
den steek zou worden gelaten; 

,dat B. en W. van Steenwijk daartegen 
aanvoeren, dat zich op 4 Maart 1939 bij den 
Agent der Arbeidsbemiddeling te Steenwijk 
de in deze gemeente woonachtige werklooze 
sigarenmakers P. J. Jorna, R. van Hien en 
Jan Zomermaand, vervoegden, met de me
dedeeling, dat zij als bolknaksigarenmakers 
tewerkgesteld konden worden bij de Naam
looze Vennootschap Nederlandsche Sigaren
fabrieken voorheen Spaan en Bertram te 
Amersfoort; dat zij tengevolge van hunne 
werkloosheid als sigarenmakers reeds gerui
men tijd steun hadden getrokken ingevolge 
eene van Rijkswege gesubsidieerde steunre
geling en niet in staat waren de reiskosten 
naar Amersfoort te betalen, weshalve zij ver
zochten vergoeding van reiskosten van 
Steenwijk naar Amersfoort en terug en tege
moetkoming in de meerdere kosten, welke de 
uitwoning in Amersfoort voor hen mee
bracht, een en antler overeenkomstig het be
paalde in de circulaire van den Minister van 
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Sociale Zaken van 24 Juni 1935, No. 600 
A. B ., afdeeling W. en S.; dat de genoemde 
Agent zich op 6 Maart 1939 per brief heeft 
gewend tot den Directeur van de Arbeids
beurs te Amersfoort, met het verzoek eene 
verklaring te willen zenden, waaruit bleek, 
dat tegen tewerkstelling van de bovenge
noemde sigaren:nakers geen bezwaar be
stond, nadat hij zich telefonisch in verbin
ding had gesteld met den personeelschef van 
de Naa mlooze Vennootschap Spaan en 
B ertram omtrent de vraag, of er kans van 
slagen was om de evenbedoelde v erklaring 
te verkrijgen van de Arbeidsbeurs te Amers
foort; dat de genoemde chef mededeelde, dat 
te Amersfoort geen voor de fabriek geschikte 
sigarenmakers, bolknakmakers, in Amers
foort werkloos waren; dat het hun dan ook 
ten zeerste verwonderde, dat door den Direc
teur van de Arbeidsbeurs te Amersfoort be
richt werd, dat deze bezwaar maakte tegen 
de plaatsing van de genoemde sigarenma
kers bij de gemelde Naamlooze Vennoot
schap, aangezien bij zijn dienst nog werk
zoekende sigarenmakers (bolknakmakers) 
waren ingeschreven; dat ongeveer m edio 
Mei de echtgenoote van J oma zich aan het 
B ureau voor Sociale Zaken om inlichtingen 
vervoegde betreffende eventueel verhuizen 
naar Amersfoort, met de mededeeling, dat 
haar man aldaar werk kon houden, omdat de 
sigarenindustrie in Amersfoort beter floreer
de dan te Steenwijk ; dat op haar verzoek om 
een bijdrage te mogen ontvangen in de kos
ten van verhuizing, hierop door hen gunstig 
is beslist; dat op haar vraag, of Joma zich 
bij eventueele werkloosheid wederom te 
Steenwijk kon vestigen als haar man werk
loos werd, toestemmend is geantwoord, <loch 
nimmer is verklaard, dat bij eventueele arm
lastigheid het gezin van wege de gemeente 
S teenwijk zou warden ondersteund; dat uit 
het schrijven van den Directeur van den 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbem iddeling d.d. 19 M ei 1939, No. 
444, afdeeling A.B., ook voldoende moge 
blijken, dat de betrokken sigarenmakers we! 
op eene langdurige tewerkstelling bij d e 
Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Sigarenfabrieken voorheen Spaan en Bert
ram konden rekenen, aangezien de genoem 
de Naamlooze Vennootschap een groot ge
deelte van de t e Amersfoor t aanwezige werk
zoekende sigarenmakers niet wilde tewerk
stellen; dat zij ten zeerste ontkennen, dat 
van hun kant ecnige pressie is uitgeoefend 
op het verhuizen naar de gemeente Amers
foort van het gezin Joma; dat het plan tot 
verhuizen van Joma zelf is uitgegaan; dat zij 
bovendien opmerken, dat de t ewerkgestelde 
R. van Rien ongeveer tezelfder tijd met Jor
na naar Amersfoort is verhuisd en alsnog te
werkgesteld is bij de meergenoemde Naam 
looze Vennootschap, terwij l J. Zomermaand, 
voomoemd, die te Steenwijk is blijven wo
nen, eerst 16 Sept. 1939 bij de meergenoem
de Naamlooze Vennootschap ontslag heeft 
genomen , wegens weder tewerkstelling bij de 
Naamlooze Vennootschap Tabaksplant in die 

gemeente; dat hieruit derhalve mede volgt, 
dat de werkzaamheden bij de fabriek te 
Amersfoort niet van zeer tijdelijken aard zijn; 
dat in het onderhavige geval dan ook geen 
sprake is van afschuiving van een armlas
tige, maar van medewerking verleenen bij de 
plaatsing van arbeidskrachten in een andere 
gemeente, waarop bij voortduring door hoo
gere autoriteiten wordt aangedrongen; 

0. dat weliswaar het gemeentebestuur van 
Steenwijk, door de v erhuiskosten van Jorna, 
voornoemd, voor rekening van zijne ge
meente te nemen, <liens vertrek naar Amers
foort heeft mogelijk gemaakt, <loch dat er 
onder de omstandigheden, zooals zij zich hier 
hebben voorgedaan, geen grond bestaat om 
tot toepassing van art. 40, 2e lid, der Armen
wet over te gaan; 

dat immers de armlastige, toen hij op 
19 Mei 1939 van Steenwijk naar Amersfoort 
verhuisde, reeds sedert 28 Febr. 1939 werk 
had in deze laatste gemeente, terwijl, naar 
door het gemeentebestuur van Steenwijk 
aannemelijk is gemaakt, het hier geen werk 
van tijdelijken aard betrof; 

dat het bestuur van de Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Amersfoort 
zich voorts nog heeft beroepen op de ver
klaring van den armlastige, dat hij het be
sluit, om in Amersfoort te gaan werken, 
mede had genomen op grond van het feit , dat 
de Agent der Arbeidsbemiddeling te Steen
wijk hem had beloofd, dat hij bij eventueele 
werkloosheid niet in den st eek zou warden 
gelaten, doch dat de ambtenaar van de ge
meentesecretarie van Steenwijk, die Joma 
aldaar heeft te woord gestaan, ten overstaan 
van den Kantonrechter te Steenwijk onder 
eede heeft verklaard een zoodanige toezeg
ging aan den armlastige niet te hebben ge
daan; 

dat t en slotte de omstandigheid, dat d e 
Directeur van de Arbeidsbeurs te Amers
foort geweigerd heeft om de verklaring af te 
geven, dat er zijnerzij ds geen bezwaar be
stond tegen de tewerkstelling van Joma bij 
de h ierboven genoemde, te Amersfoort ge
vestigde Naamlooze Vennootschap, reeds 
hierom niet tot een andere beslissing in deze 
vermag te leiden, nu ondanks deze weige
ring van den evengenoemden ambtenaar de 
tewerkstelling van Joma in de gemeente 
Amersfoort niettemin is doorgegaan; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 2311940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier n iet voor
doet en <lit artikel mitsdien met betrekking 
tot <lit geschil geen toepassing kan vinden. 

(A. B .) 
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20 October z94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verord. Rijkscommissaris tot 
uitoefening v. d. regeeringsbevoegdhe
den in Nederland, v. 29 Mei 1940, art. 1; 
Verordening gemeente Utrecht op het 
openbaar verkeer met middelen ter 
voorkoming of verstoring van zwanger
schap, art. 2). 

Terecht verwierp de Kantonrechter 
het verweer van verdache dat hij toe
stemming had van de Duitsche over
heid, op grond dat deze toestemming 
niet vermag te bewerken, dat de ver
bodsbepaling van art. 1 der verordening 
der gemeente Utrecht op het openbaar 
verkeer met middelen ter voorkoming 
of verstoring van zwangerschap, wordt 
ter zijde gesteld, nu niet is gebleken, dat 
de autoriteiten, die verdachte toestem
ming verleenden, de bevoegdheid had
den wettige verordeningen als de onder
havige verordening, op te heffen. 

Op het beroep van S. A. P ., van beroep 
winkelier, wonende te Utrecht, requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Utrecht van 27 Mei 1941, 
waarbij requirant ter zake van ,,in de ge
meente Utrecht in een winkel in den zin van 
art. 1 der Winkelsluitingswet 1930 S. 460, 
eenig middel tot voorkoming of verstoring 
van zwangerschap ten verkoop voorhanden 
hebben", met aanhaling van de artt. 1, 2 en 
3 der verordening op het openbaar verkeer 
met middelen ter voorkoming of verstoring 
van zwangerschap in de gemeente Utrecht, 
vastgesteld 6 Juli 1939, afgekondigd 3 Oct. 
1939, art. 24 der wet van 15 April 1886 S. 64, 
artt. 195, 198, 199, en 229 der Gemeentewet 
en de verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied, tot 
uitoefening van de Regeeringsbevoegdheden 
in Nederland van 29 Mei 1940 is veroordeeld 
tot eene geldboete van een gulden en vervan
gende hechtenis van twee dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, hierop 
neerkomende, dat hij toestemming der Duit
sche militaire autoriteiten had verkregen om 
de middelen bij de telastlegging bedoeld, 
voorhanden te hebben voor Duitsche mili
tairen onder overlegging v a n twee verkla
ringen, luidende: 

a. Bescheinigung. Der S .A. P. erhalt von 
der Ortscommandantur die Erlaubnis, an 
Angehorige der Deutschen Wehrmacht aus 
seinen Geschaft: Zadelstrasse Nr. 31, Sani
tatsbedarf (auch Schutzmittel) zu verkaufen. 

D er Ortskommandant: 
i.A. 

w.g. onleesbaar. 
Hauptmann. 

gedateerd 16 Maart 1941. 

b. Bescheinigung. Es wird hiermit be
scheinigt, <lass die Dienststelle der Feldpost 

No. 16775 im M onat Juni , Juli und Septem
ber 1940 von Herm S. A. P. P raservativs ge
liefert bekommen hat. 

O.U., den 7. Mai 1941. 
Dienststelle der Feldpost No. 16775. 

w.g. onleesbaar. 
Stabsarzt. 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant bewezen is verklaard met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op 7 April 1941 des namiddags omstreeks 
4 uur te Utrecht in perceel Zadelstraat 31 in 
een winkel, als bedoeld in art. 1 der Winkel
sluitingswet 1930 S. 460, middelen tot voor
koming van zwangerschap (preservatifs en 
Ramses-ringen) ten verkoop voorhanden 
heeft gehad; 

dat art. 1 der verordening op het openbaar 
verkeer met middelen ter voorkoming of ver
storing van zwangerschap der gemeente 
Utrecht luidt: 

H et is verboden in een winkel in den zin 
van art. 1 der Winkelsluitingswet 1930 S . 
460 of op een andere voor het publiek toe
gankelijke plaats, hetzij aan personen, niet 
genoemd in art. 24obis Sr., eenig middel tot 
voorkoming of verstoring van zwangerschap 
blijvend of tijdelijk af te staan, hetzij eenig 
zoodanig middel ten verkoop of ter versprei
cling voorhanden te hebben; 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del, dat het hiema vervatte verweer ook reeds 
voor den Kantonrechter is gevoerd en deze 
dit heeft verworpen op grond dat deze toe
stemming niet vermag te bewerken, dat de 
verbodsbepaling van art. 1 der verordening 
der gemeente Utrecht op het openbaar ver
keer met middelen ter voorkoming of ver
storing van zwangerschap, wordt ter zijde 
gesteld, nu niet is gebleken, dat de autoritei
ten, die v~rdachte toestemming v erleenden, 
de bevoegdheid hadden wettige verordenin
gen als de onderhavige verordening, op te 
heffen; 

dat deze weerlegging juist en derhalve het 
middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Wijnveldt, die opmerkt: 

,,De strafuitsluitingsgrond, welke requirant 
aanvoert, kan m. i. niet tot cassatie leiden, 
om de reden door den Kantonrechter ver
meld, al is met het betoogde blijkbaar bij 
de strafmaat rekening gehouden, daar deze 
rechter overwoog, dat in verband met de om
standigheden, waaronder de overtreding is 
gepleegd, in het bijzonder, dat aan verdachte 
door de Duitsche autoriteiten, zij het dat 
deze geen wetgevende bevoegdheid hadden, 
toestemming is verleend tot het leveren, later 
zelfs tot het uit zijn winkel verkoopen van 
middelen t er voorkoming van zwangerschap, 
behoort de straf te worden opgelegd, zooals 
die hierboven is bepaald. 

Gezien § 2 der Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied tot uitoefening van de regeeringsbe
voegdheden in Nederland van 29 Mei 1940 
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{Verord.blad, stuk I, no. 3 d.d. 29 Mei 1940), 
luidend : • 

,,(1) Het tot nu toe geldende Nederland
-sche recht blijft van kracht voor zoover het 
verenigbaar is met de bezetting en niet in 
strijd is met de bepalingen van het decreet 
van den Fiihrer betreffende de uitoefening 
van de regeeringsbevoegdheden in Nederland 
(Duitsch Rijkswetblad, dee! I , blz. 778). De 
voor het bezette Nederlandsche gebied gel
dende verordeningen van den Opperbevel
hebber van het leger blijven voorloopig in 
kracht. 

(2) Alle rechtsvoorschriften moeten v66r 
de bekendmaking aan den Rijkscommissaris 
worden voorgelegd. De bekendmaking moet 
worden geschorst wanneer de Rijkscommis
saris dit wenscht. 

(3) De Rijkscommissaris behoudt zich 
bet recht voor om aan de hem ondergeschikte 
Duitsche organen de bevoegdheden volgens 
alinea 2 over te dragen.", 

acht ik de beslissing des Kantonrechters 
juist. Mij is niet bekend, dat gebruik is ge
maakt van de bevoegdheid genoemd in het 
derde lid, en evenmin, dat, voor het geval de 
Ortskommandantur Utrecht den Rijkscom
missaris niet ondergeschikt zou zijn, er voor
schriften bestaan krachtens welke eerstge
noemde autoriteit de bevoegdheid bezat, zsf
standig de gemeente-verordening buiten wer
king te stellen. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
bet beroep." 

(N. J.) 

20 October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 261; Gemeentewet 
art. 168; Alg. Pol.Ver. van Helmond 
art. 8). 

Een artikel is niet onverbindend, in
<lien het uitgaat buiten het onderwerp, 
dat het hoofdstuk waarin het voorkomt 
blijkens zijn opschrift bedoelt te regelen, 
zoodat waar in art. 8 der A.P.V. van 
Helmond, voorkomend in het hoofdstuk 
,,om het gebruik van gemeentegrond" 
zelf slechts sprake is van ,,grond, tot 
openbaar gebruik bestemd", daarmede 
niet implicite behoeft te worden be
<loeld, dat die grond eigendom moet zijn 
van de gemeente. 

Terecht besliste de Rechtbank, dat 
het verbod van genoemd art. 8 de huis
houding d_er gemeente betreft en kenne
lijk is gemaakt met het oog op de open
bare orde of den welstand in de gemeen
te, zoodat de beperking van het gebruik 
van den eigendom, door het verbod op
gelegd, valt binnen de bepaling van art. 
168 der Gemeentewet en mitsdien niet 
in strijd is met art. 625 B. W. 

De bepaling van genoemd art. 8 lui
dend: ,,Behoudens ........ is het verboden 
tenzij met schriftelijke vergunning van 
B. en W. in, aan of over grond of water 
tot openbaar gebruik bestemd te bou
wen enz." houdt niet in een volstrekt 
verbod om aan of over grond of water 

tot openbaar gebruik bestemd te bou
wen enz. <loch is alleen gericht tot hen, 
die van B. en W. daartoe geen schrifte
lijke vergunning hebben gekregen; het 
niet-verleend zijn van dergelijke ver
gunning moet in de telastlegging worden 
gesteld; nu zulks niet is geschied levert 
het telastgelegde en bewezen verklaarde 
niet op het strafbaar feit van genoemd 
art. 8. (Anders: implicite Adv.-Gen. 
Wijnveldt). 

Op het beroep van H . C . N., winkelier, 
wonende te Helmond, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Roermond van 15 April 1941, waarbij in 
hooger beroep met vernietiging van een door 
den Kantonrechter te Helmond op 24 Oct. 
1940 gewezen vonnis requirant terzake van 
het ,,in de gemeente Helmond over grond 
tot openbaar gebruik bestemd, iets plaatsen 
of ophangen", met aanhaling der artt. 8, lid 
1, 155 en 157 der Alg. Politieverordening 
1924 der gemeente Helmond, art. 168 der 
Gemeentewet en de artt. 23 en 91 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van tien gulden 
en een vervangende hechtenis van tien dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende : 

,,1. Het vonnis der Rechtbank is onvol
doende gemotiveerd immers, ondanks de 
schuldigverklaring, is niet uitdrukkelijk uit
gesproken dat art. 8 der Alg. Pol.-Verorde
ningen der Gemeente Helmond oak van toe
passing is op gronden welke niet in eigen
dom toebehooren aan de Gemeente en om 
welke redenen dit dan het geval zou zijn. 
Verdachte toch heeft uitdrukkelijk een be
roep gedaan op de niet-toepasselijkheid van 
art. 8 op gronden, die niet aan de Gemeente 
in eigendom toebehooren. 

2. Art. 8 der Alg. Pol.Verordeningen der 
Gemeente Helmond is onverbindend, daar 
het treedt buiten de grenzen in art. 168 der 
Gemeentewet gesteld, en is mitsdien in strijd 
met art. 625 B. W. Immers art. 8 beteekende 
een volkomen uitholling van bet eigendoms
recht van gronden, die niet aan de Gemeente 
doch aan particulieren toebehooren en die 
tot openbaren weg zijn geworden. 

Volgens de te ruime redactie van art. 8 i~ 
het den eigenaren van den grond oak verbo
den in de ruimte boven dien grond tot in 
het oneindige toe een voorwerp op te han
gen; de veiligheid van bet verkeer, kan door 
voorwerpen, die reeds een tie ntal meters ha
ven den grond hangen niet warden gescbaad. 
Art. 8 immers stelt geen enkele grens. Het 
laatste lid van art. 8 spreekt uitsluitend over 
vlaggen, wimpels, vlaggestokken, spionnen 
en bloemhekjes, hetgeen de te ruime redactie 
van art. 8 lid 1 niet goedmaakt"; 

0. dat bet eerste middel feitelijken grond
slag mist, aangezien de Rechtbank na de be
wezen verklaring nag heeft overwogen, dat 
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de raadsman van verdachte ter terechtzit
ting in hooger beroep in de eerste plaats als 
verweer heeft aangevoerd, dat de betreffen
de bepaling, zijnde art. 8, 1ste lid der Alg. 
Politieverordening der gemeente Helmond is 
te vinden in het hoofdstuk ,,Over het ge
bruik van gemeentegrond" en dat die bepa
ling dus alleen betrekking kan hebben op 
grond, welke eigendom is van de gemeente 
en niet op grond welke, gelijk ten dezen 
wordt gepretendeerd, in eigendom toebehoort 
aan verdachte zoodat het ten dezen onver
bindend is; 

0. wat dit verweer betreft, dat niet het 
opschrift van het hoofdstuk der verordening, 
waarin het artikel is opgenomen, beslissend 
is voor het al of niet verbindend zijn der des
betreffende bepaling, daar immers een zoo
danig artikel niet onverbindend is, indien 
bet uitgaat buiten het onderwerp, dat be
doeld hoofdstuk blijkens zijn opschrift be
doelt te regelen, zoodat, waar in bet artikel 
zelf slechts sprake is van ,,grond, tot open
baar gebruik bestemd", daarmede niet im
plicite behoeft te worden bedoeld, dat die 
grond eigendom moet zijn van de gemeente 
en mitsdien - daargelaten de vraag of de 
grond in kwestie eigendom was van de ge
meente Helmond of van verdachte - het 
voomoemd beroep op onverbindendheid niet 
kan opgaan; 

dat deze weerlegging juist is en derhalve 
dit middel niet tot cassatie kan leiden; 

0. ten aanzien van het tweede middel, dat 
bet hierin vervatte verweer ook reeds voor 
de Rechtbank is gevoerd en de Rechtbank 
dit heeft verworpen op grond, dat een ver
bod als het onderhavige gelijk omschreven in 
art. 8 1ste lid der Alg. Politieverordening der 
gemeente Helmond betreft de huishouding 
der gemeente en kennelijk is gemaakt met 
het oog op de openbare orde of den welstand 
in de gemeente, zoodat de beperking van het 
gebruik van den eigendom, door het verbod 
opgelegd, valt binnen de bepaling van art. 
168 der Gemeentewet en mitsdien niet in 
strijd is met art. 625 B. W.; weshalve ook 
uit dezen boofde bet bedoelde verbod niet 
onverbindend is; 

dat ook deze weerlegging juist en derhalve 
dit middel ook ongegrond is; 

0. ambtshalve: 
dat art. 8, 1e lid van de Alg. Politieveror

dening 1924 der gemeente Helmond, voor
zoover hier van belang luidt: Behoudens bet
geen te dezen aanzien bepaald is in de bouw-
verordening ...... is het verboden tenzij met 
schriftelijke vergunning van B. en W. in, aan 
of over grond of water tot openbaar gebruik 
bestemd, te bouwen, iets te planten, te plaat
sen of op te hangen; 

dat deze bepaling dus niet inhoudt een vol
strekt verbod om aan of over grond of water 
tot openbaar gebruik bestemd te bouwen, iets 
te planten, te plaatsen of op te hangen, doch 
alleen is gericht tot hen, die van B. en W. der 
gemeente Helmond daartoe geen schriftelijke 
vergunning hebben verkregen; 

dat dientengevolge in de telastelegging, 
wil daarin bet hier bedoelde strafbare feit 

2ijn omsc~reven, moet worden gesteld, dat 
aan den verdachte een zoodanige vergunning 
door B. en W. niet is verleend; 

dat, nu zulks niet is geschied, het telaste
gelegde en bewezen verklaarde feit niet op
levert het strafbare feit van art. 8, 1e lid van 
de Alg. Politieverordening, zoodat het be
streden vonnis niet kan worden gehandhaafd; 

Vemietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover het bewezen verklaarde straf
baar is verklaard en gequalificeerd, de ver
dachte strafbaar is verklaard, en dezen des
wege straf is opgelegd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. O.; 

0. dat het bewezen verklaarde ook niet 
elders strafbaar is gesteld; 

Ontslaat den verdachte te dier zake van 
alle rechtsvervolging. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt merkte t. a. v. het 
eerste mid de/ o.a. op: ,,Ik zie ..... . geen re-
den om het woord ,,gemeentegrond" in dien 
titel (nl. van het derde hoofdstuk der Ver
ordening: ,,van bet gebruik van gemeente
grond", Red.) zoo eng op te vatten als reg. 
voorstelt, en de Rechtbank veronderstellen
derwijs aanneemt. Zeker kan onder ,,gemeen
tegrond" terrein worden verstaan, dat aan de 
gemeente in eigendom toebehoort, doch deze 
term heeft m. i. evenzeer een ruimere betee
kenis. Er kan immers ook onder verstaan 
worden ,,grond welke behoort tot het gebied 
waarover de gemeente zich uitstrekt", het
geen een geheel andere, een publiekrechtelij
ke, verhouding meebrengt dan die van eige
naar. 

Dit is bij dezen titel van het derde boofd
stuk dan ook ongetwijfeld de bedoeling, zoo
als blijkt uit alle bepalingen van dit gedeelte 
der verordening". 

De Adv.-Gen. concludeerde tot verwerping 
van het beroep, stilzwijgend voorbijgaande 
aan de quaestie, die den H . R. reden gaf bet 
vonnis te vemietigen. Red.]. 

(N. J.) 

20 October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet R. 0 . art. 56; Land
bouwcrisiswet 1933 art. 31). 

Onder het opzettelijk handelen in 
strijd met een der bij of krachtens de 
artt. 9, 10, n, 12, 12b en 29a derLandb.
Crisiswet i933 vastgestelde voorschrif
ten, strafbaar gesteld in art. 31 lid 2 
dezer wet kan slecbts worden verstaan 
een handelen, dat niet alleen tegen een 
zoodanig voorschrift indruischt en dus, 
indien zonder bet bedoelde opzet ge
pleegd, strafbaar zou zijn ingevolge art. 
31 lid 1, doch dat tevens opzettelijk in 
strijd met een zoodanig voorschrift is 
begaan, of met andere woorden bij het 
plegen waarvan de dader er zich van 
bewust is geweest, dat hij een bij zoo
danig voorschrift opgelegde verplichting 
schond. 

Nu in de telastlegging van strijd met 
eenige wettelijke norm geen melding 
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wordt gemaakt, kan het woord ,.opzet
telijk" hier dus niet met een zoodanige 
norm in verband worden gebracht; 
iedere uitlegging der telastlegging, welke 
meer daarin leest dan dat het slachten 
door req. willens en wetens is gepleegd, 
moet, als zijnde met de bewoordingen 
daarvan onvereenigbaar, worden afge
wezen. Derhalve levert, wat ook de be
doeling van den steller van de dagvaar
ding moge geweest zijn, het aan req. te
lastgelegde op een handelen in strijd met 
een der voorschriften - in casu het 
art. 1 Slachtverbod Varkens 1940 II -
vastgesteld bij of krachtens de Landb.
Crisiswet 1933 met uitzondering van het 
voorschrift van art. 29b, hetgeen straf
baar is krachtens art. 31 lid 1 en we! 
volgens het derde lid als overtreding. 

(Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt). 
Als overtreding had de zaak bij den 

Kantonrechter aanhangig moeten wor
den gemaakt. Daar req. daarop echter 
geen beroep deed kon de Pol.rechter in
gevolge art. 349 lid 2 Sv. van de zaak 
kennis nemen. Echter stond volgens de 
artt. 56 en 68 Wet R. 0. tegen <liens 
vonnis hooger beroep niet open, zoodat 
het Hof req. in zijn beroep niet ont
vankelijk had moeten verklaren. 

Op het beroep van J. V., veehouder, wo
nende te Westwoud, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof t e Am
sterdam van 13 Mei 1941, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd behalve ten aanzien van 
de benaming van het bewezen verklaarde en 
de in verband daarmede aangehaalde wets
artikelen een m ondeling vonnis van den P o
litierechter bij de Arr.-R echtb. te Alkmaar 
van 3 Febr. 1941, houdende requirants ver
oordeeling tot drie weken gevangenisstraf 
wegens het opzettelijk handelen in strijd met 
een krachtens art. 9 der Landbouwcrisiswet 
1933 vastgesteld voorschrift, hebbende het 
Hof ten aanzien van voormelde uitzondering 
het vonnis vernietigd en met aanhaling van 
de artt. 9 en 31, 2de lid der L andbouwcrisis
wet 1933, art. 1 van het besluit van den Seer.
Gen., wnd . H oofd van het D epartement van 
L andbouw en Visscherij van 6 Sept. 1940/142 
verordeningsblad stuk 26 en art. 1 Slachtver
bod 1940 varkens II , het bewezen verklaar
de gequalificeerd als volgt : ,,handelen in 
strijd m et een der krachtens de Landbouw
crisiswet 1933 vastgestelde voorschriften"; 
(gepleit door Mr. P . B. M . ten B osch). 

D e H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende ,,s. of v. t. van art. 31 Landbouwcrisis
wet en artt. 3 50, 358, 364 en 415 Sv., 

doordat het Hof van toepassing heeft ge
acht het 2e lid van art. 31 der Landbouw 
Crisiswet en deswege gevangenisstraf heeft 
opgelegd, hoewel de telastelegging met geen 
woord melding maakt van strijd met eenige 

wettelijke norm en het woord ,,opzettelijk" in 
de telastelegging dus niet met eenige wette
lijke norm in verband kan worden gebracht, 
hetgeen voor de toepassing van gemeld arti
kel evenwel vereischt is, en de tot bewijs ge
bezigde feiten de bewezenverklaring, als door 
het Hof geformuleerd, niet rechtvaardigt, 
daar uit niets blijkt, dat verdachte met de 
voorschriften der Landbouw Crisiswet en van 
het Varkensbesluit 1940 II bekend was; 

zoodat het Hof, waar het aan het bewezen
verklaarde een benaming heeft gegeven, die 
overeenkwam met het 2e lid van art. 31 der 
Landbouw Crisiswet en dus, waar het be
wezenverklaarde in hoofdzaak gelijk is aan 
de telastelegging, een telastelegging heeft 
aangenomen die gegrond was op lid 2, in 
plaats van lid 1 van gemeld artikel, heeft be
raadslaagd en beslist op grond van een te
lastelegging, die niet aan de orde was, en 
bovendien op grond der bewijsmiddelen, de 
telastelegging, als door het Hof uitgelegd, 
niet bewezen had mogen achten, 

en het Hof in elk geval - waar de telaste
legging slechts een overtreding, en niet een 
misdrijf gold en tegen het vonnis van den P o
litierechter dus geen hooger beroep, maar cas
satie openstond en de Politierechter, abusie
velijk veroordeeld hebbende wegens misdrijf, 
den verdachte, zooals uit het proces-verbaal 
der terechtzitting blijkt, een onjuist rechts
middel aan de hand heeft gedaan - het v on
nis van den Politierechter op grond van die 
verkeerde mededeeling nietig had moeten 
verklaren, waaraan niet afdoet, dat in wer
kelijkheid het hooger beroep van verdachte 
niet-ontvankelijk was, omdat zulks den ver
dachte niet kan worden tegengeworpen, nu 
dit beroep was ingesteld op grond van de 
verkeerde mededeelingen, door den P olitie
rechter gedaan;" 

0 . dat aan requiran t en zijn medeverdachte 
bij dagvaarding is t elaste gelegd, dat zij te 
Westwou d op of omstreeks 17 Nov. 1940, al
thans in de maand Nov. 1940, tezamen en in 
vereeniging opzettelijk 6, althans eenige var
kens hebben geslacht, althans dat zij ten tijde 
en ter plaatse als voormeld ieder a fzonderlijk 
opzettelijk eenige varkens hebben geslacht ; 

0. dat de Politierechter het telastegelegde 
feit, gepleegd op 17 Nov. 1940 m et <lien ver
stande, dat het door verdachten t ezamen en 
in vereeniging is gepleegd, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld heeft bewe
zen verklaard ; 

0. wat het middel betreft en a mbtshalve, 
dat onder het opzettelijk handelen in st rijd 
met een der bij of krachtens de artt. 9, 10, 
n, 12, 12b en 29a der Landbouwcrisiswet 
,933 vastgestelde voorschriften, stra fbaar ge
steld in het tweede lid van art. 3 1 dezer wet, 
slechts kan worden verstaan een handelen, 
dat niet alleen tegen een zoodanig voorschrift 
indruischt en dus, indien zonder het bedoelde 
opzet gepleegd, strafbaar zou zijn ingevolge 
het eerste lid van het artikel, doch dat te
vens opzettelijk in strijd met een zoodanig 
voorschrift is begaan, of met andere woor
den bij het plegen waarvan de dader e r zich 
van bewust is geweest dat hij een bij zooda-
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nig voorschrift opgelegdeverplichtingschond; 
dat, nu in de telastlegging van strijd met 

eenige wettelijke norm geen melding wordt 
gemaakt, het woord ,.opzettelijk" hier dus 
niet met een zoodanige norm in verband kan 
worden gebracht, en iedere uitlegging der 
telastlegging, welke meer daarin leest dan 
dat het slachten door requirant willens en 
wetens is gepleegd, als zijnde met de bewoor
<lingen daarvan onvereenigbaar, moet worden 
afgewezen; 

dat derhalve, wat ook de bedoeling van 
den steller van de dagvaarding moge zijn ge
weest, het aan requirant telastgelegde ople
vert een handelen in strijd met een der voor
schriften - in casu het aangehaalde art. 1 

Slachtverbod Varkens 1940 II - vastgesteld 
bij of krachtens de Landbouw-Crisiswet 1933 
met uitzondering van het voorschrift van art. 
29b, hetgeen strafbaar is krachtens het eerste 
lid van art. 31 en we! volgens het derde lid 
als overtreding; 

dat dientengevolge de zaak niet bij den 
Politierechter doch bij den bevoegden kan
tonrechter aanhangig had moeten worden ge
maakt, doch waar requirant hierop geen be
roep heeft gedaan, de Politierechter ingevol
ge art. 349 lid 2 Sv. terecht daarvan kennis 
heeft genomen; 

dat evenwel volgens de artt. 56 en 68 der 
Wet R . 0 . tegen het vonnis van den Politie
rechter hooger beroep niet openstond, zoo
d at het Hof requirant in zijn beroep niet 
ontvankelijk had moeten verklaren en het 
verder door requirant aangevoerde buiten be
spreking kan blijven; 

Vemietigt het bestreden arrest en 
R echtdoende ingevolge art. 105 der Wet 

R. 0., 
Verklaart requirant niet ontvankelijk in 

zijn hooger beroep tegen voormeld vonnis 
van den Politierechter. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die op
merkte : 

,,lk ben van meening, dat zoowel de Poli
tierechter als het Hof hebben aangenomen, 
dat requirant ,.opzettelijk" heeft gehandeld, 
en dus gezondigd was tegen art. 31 lid 2 der 
Landbouwcrisiswet 1933. Dit blijkt uit de 
benaming welke de Politierechter aan het 
bewezen verklaarde heeft gegeven, en wat 
het Hof aangaat uit het aanhalen van art. 31 
lid 2 dier wet, waarbij dan nog komt, dat 
het Hof de gronden uit het vonnis in eersten 
aanleg ovemam. 

Bij de verbetering van de benaming heeft 
het Hof echter blijkbaar het woord ,,opzette
lijk" verzuimd te vermelden. Dit verzuim 
moge, gezien art. 441 Sv. alsnog hersteld 
worden. Al maakt de telastelegging niet mel
ding van bepaalde wettelijke normen, welke 
requirant door zijn handeling zou hebben 
overtreden, zoo valt daaruit niet de gevolg
trekking te maken, dat het woord ,.opzette
lijk" in die telastelegging niet met eenige 
wettelijke norm in verband zou kunnen wor
den gebracht. Art. 261 Sv. stelt niet den 
eisch, dat ook het juiste wetsartikel daarbij 
vermeld wordt. M. i. heeft dus het Hof niet 

beraadslaagd en beslist naar aanleiding van 
lid 1, maar naar aanleiding van lid 2 van 
art. 31 der meergenoemde wet. 

Hiermede vervalt dan ook het tweede on
derdeel van het middel, want de P olitie
rechter heeft aangenomen, dat een misdrijf 
gepleegd was, en dus terecht, zooals hierbo
ven is weergegeven, medegedeeld, dat tegen 
zijn uitspraak hooger beroep openstond. 
Ware dit anders dan had inderdaad het Hof 
een niet-ontvankelijk verklaring moeten uit
spreken. Wat dit onderdeel betreft, wil ik 
bovendien nog opmerken, dat op niet-nale
ving van art. 364 Sv. geen nietigheid is ge
steld, (H. R. 9 Jan. 1928, W. u807; N. J . 
1928, 244). Die formaliteit behoort niet meer 
tot het strafgeding, zooals reeds onder de 
vorige wet is uitgemaakt (art. 227 oud, H . R . 
19 Febr. 1912, W. 9302). 

Ook een onjuiste mededeeling, weike i. c. 
mijns inziens niet geschied is, zou - hoe 
onaangenaam ook voor den betrokkene -
niet tot cassatie kunnen leiden. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

(N. J.) 

20 October z94z. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. 
Pol. Verordening van Amsterdam artt. 
5, 261 A). 

De verordening geeft hier een rege
ling betreffende hetgeen op of aan voor 
het publiek toegankelijke plaatsen a l of 
niet mag geschieden, heeft derhalve be
trekking op de openbare orde en valt dus 
binnen het door art. 168 Gem.wet afge
bakend terrein. 

Gelet op inhoud en strekking van dit 
artikel moet worden aangenomen, dat 
dit slechts doelt op gevallen, waar men 
de automaten of toestellen ter plaatse 
aanwezig heeft om daar voor spel te 
dienen, zoodat ingevolge art. 221 Gem.
wet terecht het geven van vergunning is 
voorbehouden aan den Burgemeester. 

Het verleenen van ontheffing van 
bovenvermeld verbod was inderdaad 
door art. 5 der verordening oorspronke
lijk voorbehouden aan B. en W. hetgeen 
het verbod niet-verbindend deed zijn, 
doch geen wetsvoorschrift vereischt dat, 
toen genoemd art. 5 werd gewijzigd en 
daarmede de fout was hersteld, art. 26x A 
opnieuw werd afgekondigd. 

Op het beroep van J . S., winkelier, te Am
sterdam, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 22 April 1941, waarbij re
quirant ter zake van: ,.Het op een voor het 
publiek toegankelijke plaats een automaat 
of toestel, bestemd voor spel, aanwezig heb
ben", met aanhaling van de artt. 261 A, 350 
lid 1 en 5 der Alg. Politieverordening van 
Amsterdam, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van een gulden en een dag 
vervangende hechtenis. (Gepleit door Mr. 
P. S. Noyon). 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

R equirant stond terecht voor den Kanton
rechter te Amsterdam, verdacht, dat hij te 
Amsterdam op althans omstreeks 24 Jan. 
1941, in den door hem gedreven winkel I in 
het gelijkstraatsche gedeelte van perceel 
Staalstraat no. 13, zijnde een voor het ~u
bliek toegankelijke plaats, zonder verg n
ning van den Burgemeester van Amsterd m 
een hieronder nader omschreven voor -s e1 
bestaande automaat of toestel aanwezig htjeft 
gehad. Vorenbedoelde automaat of toeiel 
was een z.g. ,,fruitautomaat", bestaande in 
een gesloten, grootendeels dichte, kast et 

. binnenwerk; door elk van drie naast elk ar 
aan de voorzijde, in de kast daartoe aan e
brachte, raampjes kon men van een van drie 
zich in verticalen stand naast elkander in de 
kast bevindende cylinders van ongeveer ge
lijke grootte een gedeelte van den omtrek 
zien, welke omtrek bij elken cylinder bekleed 
was met een band of strooken, waarop onder 
elkaar voorstellingen waren aangebracht, zoo 
van een appel, een citroen; door in een hier
toe strekkende gleuf een penning van een 
bepaalde soort (van welke verdachte meer 
exemplaren had) in de kast te brengen en 
vervolgens een hiertoe strekkende hefboom 
om te halen, werden de drie cyijinders voor 
eenigen tijd in ronddraaiende beweging ge
bracht; indien nu de cylinders - bij het tot 
stilstand komen - bepaalde standen ten op
zichte van elkaar innamen dan, (en dim 
alleen) kwamen uit een daartoe strekkende 
-andere gleuf in de kast een of meer pennin
gen naar buiten, die gebruikt konden worden, 
om op voorzegde wijze de cylinders telkens 
weer te doen draaien; de standen, die mede
brachten, dat de omtrekken der voormelde 
cylinders voor de voormelde raampjes een 
bepaalde combinatie van drie bepaalde af
beeldingen of van twee bepaalde afbeeldin
gen en een blanco vertoonden, en dus daar
aan te herkennen waren, waren aangegeven 
-op de kast; nu bevond zich onder elk der drie 
raampjes een remknop, door indrukking 
waarvan de cylinder achter dat raampje tot 
stilstand kon worden gebracht; derhalve kon 
men, na op voorzegde wijze de cylinders in 
beweging te hebben gesteld, door het indruk
ken van een of meer der drie remknoppen, 
het moment van stilstaan van een of meer 
der cylinders beinvloeden en er naar streven , 
dat de drie cylinders, na elk tot stilstand te 
zijn gekomen, onderling een van de vorenbe
doelde bepaalde standen innamen, waarbij 
een of meer penningen uit de kast kwamen 
rollen. 

Bij schriftelijk vonnis van 22 April x94x 
achtte de K antonrechter dit feit bewezen, 
m.d.v. dat het gepleegd was op 24 Jan. x94x, 
en veroordeelde requirant op grond van de 
artt. 261a en 350 lid 1 en 2 der Alg. Pol.ver
.ordening van Amsterdam tot betaling van 
een geldboete van f 1 bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door hechtenis 
van een dag. 

In cassatie voerde requirants raadsman bij 
_pleidooi als middelen hiertegen aan: 

L. 1941 

,,S. en v. t. der artt. 146 Grondwet, 168 
Gemeentewet, 5, 26m en 350 lid 1 Alg. Pol.
verordening van Amsterdam, 351, 352 en 398 
Sv. door het bewezen verklaarde strafbaar te 
verklaren, ofschoon het daarbij toegepaste 
art. 26m der Alg. Politieverordening van 
Amsterdam onverbindend is, daar het ook 
omvat het aanwezig hebben van speelappa
raten voor doeleinden, die geen enkel gevaar 
kunnen opleveren voor de openbare orde. 
zedelijkheid en gezondheid of de huishouding 
der gemeente; zijnde het bewezenverklaarde 
evenmin krachtens eenige andere wetsbepa
ling strafbaar. 

2. S. en v. t. der artt. 209a en 221 Ge
meentewet, 5, 26m en 350 lid 1 Alg. Politie
verordening van Amsterdam, 351, 352 en 398 
Sv. door het bewezenverklaarde strafbaar te 
verklaren, ofschoon het daarbij toegepaste 
art. 26m der Alg. Politieverordening van 
Amsterdam, dat met art. 5 dezer verordening 
een ondeelbaar wilsbesluit van den gemeen
telijken wetgever vormt, onverbindend is, 
daar voomoemd art. 5 het verleenen van dis
pensatie van het verbod van art. 261a aan 
den Burgemeester opdraagt, niettegenstaan
de het verbod van laatstgenoemd artikel zich 
niet beperkt tot het aanwezig hebben van 
speelapparaten als openbare vermakelijk
heid, doch ook omvat het aanwezig hebben 
voor andere doeleinden, tot welke de uitvoe
ringsbevoegdheid van den Burgemeester zich 
niet uitstrekt; zijnde het bewezenverklaarde 
evenmin krachtens eenige andere rechtsbe
paling strafbaar. 

3. S . en v. t . der artt. 146 Grondwet, 168, 
199 en 205 Gemeentewet, 5, 26 m en 350 lid 
1 Alg. Politieverordening van Amsterdam, 
351, 35:l en 398 Sv. door het bewezen ver
klaarde strafbaar te verklaren, ofschoon het 
toegepaste art. 26m Alg. Poltieverordening 
van Amsterdam niet opnieuw is vastgesteld 
en afgekondigd nadat zijn inhoud door wij
ziging van art. 5 bij Raadsbesluit van 25 
Nov. 1937. Gem.blad 1937, afd. 3 volgno. II7 
geldigheid had verkregen; zijnde het bewe
zenverklaarde evenmin krachtens eenige an
dere wetsbepaling strafbaar". 

Het in deze zaak bedoelde art. 261A der 
Alg. P olitieverordening van de Gemeente 
Amsterdam luidt : 

,, 1. Onverminderd het ten deze in art. 
254bis Sr., alsmede het in de loterijwet 1905 
bepaalde, is het verboden, op of aan den 
openbaren weg, of op of aan voor het publiek 
toegankelijke plaatsen, winkels daaronder 
begrepen, automaten of toestellen, bestemd 
voor spel, ook ander dan hazardspel, aanwe
zig te hebben. 

2 . Het b epaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van biljarts", 
een bepaling vastgesteld bij raadsbesluit van 
I 7 Juli 1934. 

Inderdaad gaat deze bepaling verder, zoo
als bij pleidooi betoogd is, dan de verorde
ning der Gemeente Rotterdam, welke be
sproken werd in het arrest van 6 F ebr. 1939 
(1939, no. 496) daar zij zich niet beperkt tot 
apparaten, waarmede prijzen kunnen warden 
behaald, en het aanwezig hebben zonder 

21 
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meer verbiedt, ongeacht dus tot welk doel 
men zich van speelautomaten voorzien heeft. 
Zoo kan men de bepaling op zich zelve ten
min~te lezen. 

De Kantonrechter achtte het artikel niet in 
strijd met art. 168 der Gemeentewet en de 
bewoordingen van meergenoemd art. 261 A 
niet algemeen, omdat de woorden ,,aanwezig 
te hebben" naar zijn oordeel slechts kunnen 
betrekking hebben op het aanwezig hebben 
voor spel, in verband met het daaraan voor
afgaande verbod om automaten of toestellen 
bestemd voor spel op of aan den openbaren 
weg, of op of aan voor het publiek toeganke
lijke plaatsen aanwezig te hebben en in ver
band met het feit, dat deze bepaling voor
komt in het vijfde Hoofdstuk der Alg. Politie 
Verordening van Amsterdam onder het op
schrift ,,Bepalingen betreffende de zeden", 
en de bewoordingen der bepaling geen aan
leidi ng geven tot de opvatting, dat de ge
meentewetgever meer heeft willen verbieden, 
dan voor hem met het oog op dat te be
reiken doe! noodig is; dat deze bedoeling van 
den gemeentewetgever blijkt uit het thans 
nieuw geredigeerde art. 5, vijfde lid. 

Met deze beschouwing kan ik mij vereeni
gen. Het valt niet te ontkennen, dat allerlei 
speelapparaten denkbaar zijn en oak in wer
kelijkheid bestaan, als b.v. krachtmetings
automaten, apparaten, waarbij men een knik
ker een bepaalden loop moet doen volgen, 
enz. waarvan men oppervlakkig niet zal kun
nen inzien, dat zij gevaar voor de openbare 
orde, zedelijkheid en/of gezondheid zullen 
opleveren, doch dit neemt niet weg, dat de 
Gemeentewetgever van antler oordeel kan 
zijn en zulks op zeer goede gronden. Het aan
wezig hebben van dergelijke apparaten toch 
kan aanleiding geven tot een voor een ge
meente ongewenschte speelwoede onder het 
publiek. Bovendien, en dit lijkt mij belang
rijker, leert de ervaring, dat het vemuft van 
hen die dergelijke speelapparaten beschik
baar stellen voortdurend toestellen beden
ken, welke de grenzen van het algemeen ver
boden hazardspel zoo dicht naderen of even 
overschrijden, dat telkens weer nieuwe en 
omslachtige procedures noodig zijn om over 
elk apparaat een uitspraak te verkrijgen ten 
einde beslist te zien of daarmede al dan niet 
hazardspel wordt bedreven. Deze Gemeente
wetgever heeft dit willen voorkomen. 

De bedoeling van den Gemeentewetgever, 
waarover de Kantonrechter spreekt, en waar
voor hij bovenvermelde gronden opsomt, 
blijkt naar het mij voorkomt oak nag uit het 
tweede lid van art. 261 A, waar de in koffie
huizen e . d. aanwezige biljarts kennelijk war
den uitgezonderd. ,,Aanwezig hebben" heeft 
dus de beperkte beteekenis, welke de Kan
tonrechter aannam, zoodat ik met hem de 
bepaling verbindend acht. Ik meen dus, dat 
het eerste middel niet tot cassatie kan leiden, 
mede gezien het arrest van Uwen Raad van 
13 Jan. 1936 (1936, no. 279). 

Het subsidiair voorgedragen tweede mid
del betrekt art. 5 der Verordening in deze 
procedure. Zooals deze bepaling vroeger luid
de gaf het eerste lid aan B . en W. dispensatie 

bevoegdheid. Mede op grand van het boven
aangehaalde arrest van 6 Febr. 1939, waarbij , 
omdat de bepaling der Rotterdamsche ver
ordening openbare vermakelijkheden betrof, 
waarvan slechts de Burgemeester dispensa
tie kon geven, is dit artikel gewijzigd door 
de gemeente, in dien zin dat dispensatie 
slechts aan den Burgemeester toekwam. 

Ik kan niet inzien, zooals het tweede mid
del wil, dat daarmede de dispensatie voor an
dere doeleinden t en onrechte aan B. en W . is 
onttrokken, daar zooals ik bij het eerste mid
del uiteenzette, de bepaling van art. 261 A 
juist op spelen ziet, en het aanwezig hebben 
voor andere doeleinden er niet door getrof
fen wordt. 

Het derde middel betreft een formeel be
zwaar, ook voor den Kantonrechter uiteen
gezet. Toen betoogde requirant, dat de artt. 
261 A en 5 van de Alg. Politieverardening 
van Amsterdam een onsplitsbaar wilsbesluit 
vormen ; dat het geheele besluit onverbindend 
is verklaard; dat derhalve art. 261 A opnieuw 
had behooren te warden afgekondigd, en 
daama art. 5 vijfde lid had moeten warden 
vastgesteld. 

De Kantonrechter overwoog daaromtrent, 
dat de onverbindend verklaring een gevolg 
was van de onjuiste delegatie van de be
voegdheid tot het verleenen van ontheffing 
of vergunning aan B . en W. in art. 5 der Alg. 
Politieverordening van Amsterdam; dat deze 
onjuistheid is hersteld door wijziging en af
kondiging van genoemd artikel; dat een on
verbindendverklaring van art. 261 A der Alg. 
Politieverordening van Amsterdam op grand 
van deze onjuistheid in art. 5 der Alg. Po
litieverardening van Amsterdam slechts is 
geschied op grand van de aanneming van een 
onsplitsbaar wilsbesluit bij den maker der 
verordeningen, doch dit niet ten gevolge 
heeft, dat eerstgenoemd artikel zelf mate
rieel of en vooral formeel onjuist was, zoo
dat een herstel van de formeele vereischten 
noodig voor een gemeentelijke verordening 
niet noodig zijn. 

Met deze opvatting kan ik mij vereenigen, 
waarbij ik nog moge wijzen op het arrest van 
3 Juni 1912 (W. 9354). M. i. is een geheel 
nieuwe vaststelling en afkondiging geheel 
overbodig. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en lui
dende: (zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten taste 
van requirant, met qualificatie en strafop
legging als voormeld, is bewezen verklaard: 
dat hij enz. (zie Conclusie); 

0. dat art. 261 A der Alg. Politieverorde
ning van Amsterdam luidt: (zie Conclusie) ; 

welk artikel ingevolge art. 5, lid 5 der ver
ordening niet van toepassing is op hem, die 
handelt met vergunning van den Burgemees
ter, terwijl op overtreding van voormeld ver-
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bod bij art, 350, lid 1 straf is gesteld; 
0. dat ter ondersteuning van het eerste 

middel is aangevoerd: a. dat voormeld ver
bod niet is beperkt tot apparaten waarmede 
prijzen kunnen warden behaald, en b . dat 
het zich niet bekommert om het doe! waar
mede de apparaten aanwezig zijn; 

dat, daargelaten nag hetgeen ten aanzien 
van b. naar aanleiding van het tweede mid
del wordt overwogen, het middel niet op
gaat, daar de verordening hier een regeling 
geeft betreffende hetgeen op of aan voor het 
publiek toegankelijke plaatsen al of niet mag 
geschieden, derhalve betrekking heeft op de 
openbare orde, en dus valt binnen het door 
art. 168 der Gemeentewet afgebakend ter
rein; 

0 . omtrent het tweede middel : 
dat de Kantonrechter naar aanleiding van 

het toen gevoerd verweer, dat de bewoordin
gen van voormeld art. 261 A algemeen zijn, 
dat ,,aanwezig hebben" oak als doe! kan heb
ben vervoer, bewaring, enz., en dat volgens 
de Gemeentewet voor deze gevallen niet aan 

. den Burgemeester het verleenen van vergun
ning kan warden overgelaten maar B . en W. 
daarvoor zijn aangewezen, heeft overwogen: 
(zie Conclusie); 

dat, gelet op inhoud en strekking van art. 
261 A voormeld, moet warden aangenomen, 
dat dit slechts doelt op gevallen, waar men 
de automaten of toestellen ter plaatse aan
wezig heeft om daar voor spel te dienen, zoo
dat ingevolge art. 221 der Gemeentewet te
recht het geven van een vergunning als bo
ven vermeld is voorbehouden aan den Bur
gemeester en het middel tevergeefs tegen bo
venaangehaalde beslissing van den Kanton
rechter opkomt; 

0 . ten aanzien van het derde middel: 
dat de Kantonrechter in het bestreden von

nis heeft overwogen: (zie Conclusie); 
dat inderdaad het verleenen van onthef

fing van bovenvermeld verbod door de ver
ordening oorspronkelijk was voorbehouden 
aan B. en W., hetgeen , gelet op het boven 
overwogene, het verbod niet-verbindend deed 
zijn, doch geen wetsvoorschrift vereischt dat, 
toen bovengenoemd art. 5 werd gewijzigd, en 
daarmede de fout was hersteld, art. 261 A op
nieuw werd afgekondigd; 

dat derhalve oak de bij dit middel bestre
den beslissing van den Kantonrechter juist is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

21 October 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Dep. van Ju
stitie. (Wet op de weerkorpsen art. 1; 
K. B .. 2 Juli 1g38 S. 247 art. 18). 

Al moge de Regeering bij de voorbe
reiding der wet van II Sept. 1936 S. 206 
aanvankelijk van meening zijn geweest, 
dat organisaties als particuliere nacht
veiligheidsdiensten voor toelating zon
der meer in aanmerking zouden kunnen 
komen, zoo is zij toch aan die meening 
niet gebonden als ware deze in de wet 

neergelegd. Het stand der Regeering 
derhalve volkomen vrij bij de totstand
koming van het K. B. van 2 Juli 1938 
S. 247 haar aanvankelijke meening te 
herzien. Derhalve kan de bevoegdheid 
van den Minister van Justitie, om aan 
de toelating van een part. nachtveilig
heidsdienst alle zoodanige voorwaarden 
te verbinden, welke hij ter verwezen
lijking van de doeleinden van de Wet 
op de Weerkorpsen noodig acht, zoo
mede om bij niet genoegzaam voldoen 
aan de gestelde vereischten een verleen
de toelating in te trekken, bezwaarlijk 
warden betwist. 

De S ecretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie; 

Gezien het beroep, ingesteld door E. van 
der Lee, te 's-Gravenhage, tegen de beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie van 13 December 
1940, Directoraat-Generaal van Politie, af
deeling Algemeene Dienst B, no. 2009, hou
dende intrekking van de toelating van den 
door E. van der Lee, voormeld, uitgeoefen
den particulieren nachtveiligheidsdienst; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 26 Maart 1941, no. 91, en 26 Juli 1941, 
no. 91/65); 

0verwegende, dat de Secretar is-Generaal 
van het D epartement van Justitie bij even
genoemde beschikking heeft ingetrokken de 
aan den Eersten Gecombineerden Nachtvei
ligheidsdienst bij beschikking van 30 No
vember 1939, 5de afdeeling, No. 2027, ver
leende toelating als particuliere nachtveilig
heidsdienst, zulks uit overweging, dat bij de 
toelating van den Eersten Gecombineerden 
Nachtveiligheidsdienst te 's-Gravenhage is 
overwogen, dat het niet uitgesloten behoefde 
te warden geacht, dat de onderwerpelijke 
dienst, althans wanneer een aantal verande
ringen in opzet en inrichting werden aan
gebracht, aan de aan zoodanigen dienst te 
stellen vereischten zou weten te voldoen; 

dat blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten de voorgeschreven verbeteringen niet of 
althans niet in voldoende m ate zijn aange
bracht, dat in het afgeloopen jaar klachten 
van verschillenden aard tegen den onderwer
pelijken dienst zijn gerezen en dat de !eider 
van dezen dienst, ondanks herhaalde waar
schuwingen van het Hoofd van plaatselijke 
politie te 's-Gravenhage, in gebreke is ge
bleven aan <liens aanwijzingen nopens de 
uitoefening van de bewaking en de controle 
daarop gevolg te geven; 

dat het vorenstaande o. m. tot de conclu
sie leidt, dat degene, die met de leiding van 
den Eersten Gecombineerden Nachtveilig
heidsdienst is belast, niet beschikt over d e 
bekwaamheid en geschiktheid, welke rede
lijkerwijze van hem kunnen warden gevor
derd, terwijl het feit, dat hij bij een gehou
den controle aan de politie onjuiste en on
volledige gegevens omtrent de uitgeoefende 
bewaking heeft verstrekt en dat hij zijn her
haalde beloften tot medewerking niet is na-
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gekomen, tevens twijfel zouden kunnen doen 
rijzen aan zijn betrouwbaarheid: 

dat de meergenoemde dienst met name 
niet voldoet aan de vereischten, gesteld bij 
artikel 4, eerste lid, artikel 5, artikel 6, arti
kel 7, artikel II, sub d, artikel 15, eerste lid, 
artikel 16 en artikel 17 juncto artikel 12, 
eerste lid, sub b, van de beschikking van den 
Minister van J ustitie van 20 M aart 1939, 
5de afdeeling, No. 1650 G; 

Overwegende, dat van deze beschikking 
E . van der Lee, te 's-Gravenhage, als direc
teur van den E ersten Gecombineerden 
Nachtveiligheidsdienst, in beroep is geko
men; 

Overwegende, dat de R aad van State, af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, ter 
zake gehoord, bij brieven van die afdeeling 
van 26 Maart 1941, No. 91, en 16 Juli 1941, 
No. 91 /65, den ondergeteekende het advies 
van die afdeeling heeft doen kennen, verge
zeld van een ontwerp-besluit, luidende als 
volgt: 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie; 

Gezien het beroep, enz.; 
D en Raad van State, afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 26 Maart 1941, No. 91, en 16 Juli 1941, 
No. 91 /65); 

0. enz. (gelijk aan de eerste 4 overw. van 
het besluit. Red.). · 

dat van deze beschikking E. van der Lee, 
te 's-Gravenhage, als directeur van den Eer
sten Gecombineerden Nachtveiligheids
dienst, in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de intrekking van de op 30 November 
1939 gegeven beschikking in strijd is met de 
strekking van de Wet op de Weerkorpsen; 

dat immers de strekking van deze wet, 
zooals deze onomstootelijk blijkt uit de ge
schiedenis van het tot stand komen daarvan, 
deze is, dat particuliere machtsvorming, die 
onder bepaalde omstandigheden een gevaar 
voor de openbare orde kan opleveren, worde 
tegengegaan; · 

dat de verbodsbepaling slechts daarom 
zeer ruim is gesteld, om werkelijk aan alle 
particuliere machtsvorming een einde t e ma
ken (Memorie van Antwoord Tweede Ka
mer op artikel 1, aanhef) ; 

dat het ontwerp .,geenszins is bedoeld" 
voor organisaties als nachtveiligheidsdien
sten, vrijwillige verkeerspolitie, enz. (e. I. 
blz. 4), welke .,geheel buiten de strekking 
van het ontwerp vallen" (e. l. blz. 5); 

dat dan ook in de voormelde Memorie van 
Antwoord ondubbeizinnig wordt medege-

• deeld, dat de inrichting van den tot stand te 
brengen algemeenen maatregel van bestuur 
in het algemeen zoo gedacht is, dat .,in de 
eerste plaats een aantal organisaties, welke 
geheel buiten de strekking van het ontwerp 
vallen als nachtveiligheidsdiensten, vrijwil
lige verkeerspolitie, enz. worden uitgesloten 
bij een algemeene omschrijving en dat daar
nevens andere organisaties, welke op zich 
zelf wel onder het ontwerp vallen, doch door 
haar opzet en concrete samenstelling de 
handhaving der openbare orde t en goede ko-

men, a lthans voor deze orde geen bezwaar 
opleveren, onder de noodige voorwaarden 
worden erkend en toegelaten" (bl. 5) , terwijl 
even verder nog eens herhaald wordt, .,dat 
particuliere nachtveiligheidsdiensten en vrij
willige verkeerspolitie zonder meer in den 
algemeenen maatregel van bestuur zullen 
kunnen worden uitgezonderd en organisaties 
van ordecommissarissen bij groote openbare 
vergaderingen en demonstraties, en schut
t ersgilden daarentegen onder bepaalde voor -
waarden kunnen worden toegelaten"; 

dat het mitsdien in strijd met de strek
king van de wet is , dat bij de uitvoering van 
de wet de organisaties van de nachtveilig
heidsdiensten, die geheel buiten de strek
king vielen en slechts pro forma er onder 
vielen, opdat de gevreesde organisaties van 
particuliere machtsvorming niet door d e ma
zen van de wet zouden glippen, aan een com
plete regeling betreffende opzet en inrich 
ting, financieele draagkracht, behoefte, ar
beidsvoorwaarden e.d., punten, welke niets 
met het doeleinde der wet uitstaande hebben, 
worden onderworpen; 

dat - indien al voorwaarden zouden war
den gesteld ten aanzien van nachtveilig
heidsdiensten - deze dan nog slechts moe
ten dienen om het doel van de wet - mis
bruik van particuliere machtsvorming tegen 
de Overheid in - te voorkomen; 

dat dan ook ten aanzien van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, vrijwillige 
burgerwachten, weerbaarheids- en schiet 
vereenigingen in het Koninklijk besluit van 
2 Juli 1938 (Staatsblad No. 247) zoodanige 
voorwaarden betreffende cont r61e op de be
wapening, het houden van marschen, het be
waren van m unitie, het verbod van lidmaat
schap van lieden van revolutionnaire gezind
heid e.d. gesteld zijn; 

dat de vorenbedoelde voorwaarden betref
fende opzet, inrichting, financieele draag
kracht, -behoefte, arbeidsvoorwaarden e.d. 
niets te m aken hebben met de belangen, wel
ke de wet beoogt t e dienen; 

dat het opleggen van zoodanige voorwaar
den blijkens het vemietigingsbesluit der 
Kroon van 23 November 1927 (S taatsblad 
No. 363) in strijd is met het algemeen be
lang; 

dat evenzeer als het stellen van deze voor
waarden detoumement de pouvoir oplevert, 
zoo ook het intrekken van een toelating 
wegens beweerde niet-naleving van zulke 
v oorwaarde n; 

dat hij mitsdien uit dezen hoofde verzoekt 
de intrekking te vemietigen; 

dat hij subsidiair bestrijdt, dat de voorge
schreven verbeteringen niet of, gelet op de 
omstandigheden, althans niet in voldoende 
mate zijn aangebracht; 

dat zijn advocaat inzage heeft gevraagd 
van de ambtsberichten, waarop de beroepen 
beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Justitie steunt; 

dat aan zijn advocaat deze inzage van de 
stukken is geweigerd, hoewel op herhaald 
verzoek kort v66r het verstrijken van den 
beroepstermijn aan zijn advocaat inzage is 
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verstrekt van het schrijven van den hoofd
commissaris van politie te 's-Gravenhage 
aan den Heer Procureur-Generaal van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage dd. r9 No
vember 1940, No. 18727, doss. 86, en voorts 
van een rapport van den commissaris van po
litie te Wassenaar, dd. 13 November 1939, 
No. 168 R. 1939; 

dat deze gedeeltelijke weigering van inza
ge van de stukken, die betrekking hebben 
op een administratiefrechtelijke procedure, 
hem onjuist voorkomt en in strijd met een 
goeden rechtsgang; 

dat hij zich, behalve tot de meest vol
strekte ontkentenis van de juistheid van de 
overwegingen, die aan de beroepen beslis
sing ten grondslag liggen, dus moet beperken 
tot een weerlegging van de opmerkingen, ge
maakt in de stukken, die aan zijn advocaat 
ter inzage zijn verstrekt; 

dat enz. (volgt weerlegging der opmerkin
gen. Red.); 

Overwegende, dat we! is waar, nadat de 
appellant op 19 Juli 1940 door den toenma
ligen hoofdcommissaris van politie te 's-Gra
venhage op verschillende tekortkomingen in 
zijn dienst was gewezen, bij meer dan een 
gelegenheid in het najaar van 1940 is geble
ken, dat door den appellant aan de in het 
belang der politiezorg door het hoofd van 
de plaatselijke politie verstrekte aanwijzin
gen nog niet of op onvoldoende wijze was 
gevolg gegeven, in het bijzonder met betrek
king tot de uitoefening van de noodige con
trole van de in den dienst werkzame bewa
kers en ten aanzien van de verhouding tus
·chen het totaal der te bewaken objecten en 
het totaal aantal van de met de bewaking 
daarvan belaste bewakers, doch dat, mede 
gelet op de moeilijke tijdsomstandigheden, 
waaronder des appellants dienst moest wor
den uitgeoefend, hieruit niet noodzakelijker
wijze kan worden afgeleid, dat de appellant 
niet over de noodige bekwaamheid en ge
schiktheid beschikte, welke redelijkerwijze 
van hem konden worden geeischt en hij niet 
bereid was op loyale wijze aan de hem ge
geven aanwijzingen ter verbetering van den 
dienst gevolg te geven; 

dat onder de gegeven omstandigheden 
voor de intrekking van de toelating op grond 
van het niet voldoen van den onder de lei
ding van den appellant gestelden dienst aan 
de bij de beschikking van den Minister van 
Justitie van 20 Maart 1939, 5de afdeeling, 
No. 1650 G, gestelde vereischten op 30 De
cember 1940 nog niet voldoende klemmende 
redenen aanwezig waren; 

dat daarbij komt, dat, blijkens de geschie
denis van de totstandkoming van de wet, 
het aanvankelijk niet in de bedoeling lag de 
toelating van organisaties. als de onderwer
pelijke, aan voorwaarden te binden, zoodat 
van de bevoegdheid tot intrekking van de 
toelating op grond van niet-naleving van die 
voorwaarden een zeer omzichtig gebruik 
moet gemaakt worden; 

Gezien de Wet op de Weerkorpsen, het 
Koninklijk besluit van 2 Juli 1938 (Staats
blad No. 247) en de beschikking van den 

Minister van Justitie van 20 Maart 1939, 
5de afdeeling, No. 1650 G; 

Heeft op grond van § 1 der Verordening 
No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen B estuur besloten: 

de beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie van 
13 December 1940, Directoraat-Generaal 
van Politie, Algemeene Dienst B, No. 2009, 
tot intrekking van de bij de beschikking van 
30 November 1939, 5de afdeeling, No. 2027, 
aan den Eersten Gecombineerden Nachtvei
Jigheidsdienst als particulieren nachtveilig
heidsdienst verleende toelating te vernieti
gen. 

's-Gravenhage, den . ... . ...... . .. . 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

Overwegende, dat de ondergeteekende zich 
in zooverre met het aangeboden ontwerp
besluit kan vereenigen, als dit strekt tot ge
grondverklaring van het beroep, doch dat 
tegen de motiveering bedenkingen bestaan 
met name tegen de rechtsoverweging, welke 
luidt: 

.,dat daarbij komt, dat, blijkens de geschie
denis van de totstandkoming van de wet, het 
aanvankelijk niet in de bedoeling Jag de toe
lating van organisaties, als de onderwerpe
Jijke, aan voorwaarden te binden, zoodat van 
de bevoegdheid tot intrekking van de toela
ting op grond van niet-naleving van die 
voorwaarden een zeer omzichtig gebruik 
moet worden gemaakt"; 

dat toch beslissend is niet de geschiedenis 
der wet, doch de wet zelf, welker bewoor
dingen ten deze duidelijk zijn ; 

dat, al moge de Regeering bij de voorbe
reiding van genoemde wet aanvankelijk van 
meening zijn geweest, dat organisaties, als 
de onderwerpelijke, voor toelating zonder 
meer in aanmerking zouden kunnen komen, 
zij aan die meening niet is gebonden a/s ware 
deze in de wet neergelegd; 

dat het der Regeering dan ook volkomen 
vrijstond bij de totstandkoming van den al
gemeenen maatregel van bestuur tot uitvoe
ring van de Wet op de Weerkorpsen haar 
aanvankelijke meening te herzien, hetgeen 
ook inderdaad het geval is geweest blijkens 
hetgeen door de Ministers van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken en van Defensie bij 
de aanbieding van het ontwerp-algemeene 
maatregel van bestuur tot uitvoering van de 
Wet op de Weerkorpsen in de desbetreffen
de voordracht is betoogd; 

dat derhalve de bevoegdheid van den Mi
nister van Justitie, om aan de toelating van 
een particulieren nachtveiligheidsdienst alle 
zoodanige voorwaarden te verbinden, welke 
hij ter verwezenlijking van de doeleinden 
van de Wet op de Weerkorpsen noodig acht, 
zoomede om bij niet genoegzaam voldoen 
aan de gestelde vereischten een verleende 
toelating in te trekken, bezwaarlijk kan wor
den betwist; 
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Overwegende, dat mitsdien de geciteerde 
overweging behoort te vervallen; 

Overwegende, dat het advies van de afdee
ling Geschillen van Bestuur van den Raad 
van State voor het overige wordt overgeno
men; 

Gezien de Wet op de Weerkorpsen, het 
Koninklijk besluit van 2 Juli I938 (Staats
blad No. 247) en de beschikking van den 
Minister van Justitie van 20 Maart 1939, 
5de afdeeling, No. 1650 G; 

Heeft op grand van § 1 der Verardening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, betreffende de be
voegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de Nederlandsche Departementen van 
Algemeen Bestuur, besloten: 

de beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie van 
13 D ecember I940, Directoraat-Generaal 
van Politie, afdeeling Algemeene Dienst B , 
No. 2009, tot intrekking van de bij de be
schikking van 30 November 1939, 5de af
deeling, No. 2027, aan den Eersten Gecom
bineerden Nachtveiligheidsdienst verleende 
toelating, te vernietigen. (A. B.) 

22 October 1942. ARREST var. den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

D e H. R. vat het in art. 2, letter f , der 
onderhavige verardening vermelde ge
ven van gelegenheid tot schaatsenrijden 
op in dezen zin, dat daaronder verstaan 
moet warden het schaatsenrijden waar
toe een ondernemer de gelegenheid ver
schaft. 

Het geven van gelegenheid tot schaat
senrijden, ook in dezen zin verstaan, is 
niet een vermakelijkheid als bedoeld in 
art. 277, letter i , Gem.wet. Immers het 
schaatsenrijden moet warden beschouwd 
als een sport , waarvan de beoefening op 
zich zelf door het spraakgebruik geens
zins als vermakelijkheid wordt aange
duid, en dit is niet anders, indien die 
beoefening plaats vindt op een baan, 
daartoe door een ondernemer beschik
baar gesteld. 

De onderhavige verordening, voor
zoover zij het geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden aan belasting onder
werpt, is derhalve in strijd met art. 277, 
letter i, Gem.wet. 

De Hoage Raad, enz.; 
Gezien bet beroepschrift in cassatie van 

-den Inspecteur der Gemeentebelastingen te 
Leiden tegen de uitspraak van den Raad van 
Beraep voor de Directe Belastingen aldaar 
van 20 Febr. I941 betr. de belasting der gem. 
Leiden op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden, voor bet seizoen 1939/ 
1940 gevorderd van de vereeniging Leidsche 
IJsclub aldaar; 

Gehoord enz.; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Inspecteur, zich heeft ge
wend tot den R . v. B .; 

0. dat van de onderwerpelijke verardening 
art. I luidt: 

.,Er wordt in de gemeente Leiden ten be
hoeve van de gemeente een belasting gehe
ven op tooneelvertooningen en andere ver
makelijkheden", 

art. 2, voor zoover dat voor de onderwer
pelijke procedure belang heeft : 

.,Voor de toepassing van deze verardening 
wordt onder vermakelijkheden verstaan: 

a. enz.; 
f. wedstrijden, feesten, veld- en andere 

openluchtspelen, het geven van gelegenheid 
tot schaatsenrijden of ralschaatsen rijden 
daaronder begrepen; 

g. enz.; 
i. alle andere uitvoeringen, vertooningen, 

voorstellingen en vermaak, welke naar haar 
aard met de sub a tot en met k genoemde op 
een lijn kunnen warden gesteld"; 

en art. 5: .,De belasting is verschuldigd 
door den ondernemer der vermakelijkheid, 
door dengene op wiens naam of voor wiens 
rekening zij plaats heeft en door hem, die 
daarvoor een gebouw, tent, localiteit, tuin, 
erf of ander terrein ten gebruike geeft en 
we! door elk hunner voor het geheel, in dier 
voege, dat de betaling door een der belasting
p!ichtigen de anderen bevrijdt"; 

0. dat belanghebbende voor den R. v. B . 
als bezwaar heeft aangevoerd, dat de gemeen
te krachtens art. 277 sub i. der Gemeentewet 
gerechtigd is eene belasting te heffen .,op 
tooneelvertooningen en andere vermakelijk
heden" doch onder andere vermakelijkheden 
niet verstaan kan warden .,het geven van ge
legenheid tot schaatsenrijden", zoodat de on
derhavige verordening, dit we! doende hui
ten de aan de gemeente gegeven bevoegd
heid is getreden en in zooverre derhalve ver
bindende kracht mist, en de op grand daar
van geheven belasting ten onrechte is gehe
ven; 

0. dat de R. v. B., na te hebben vastge
steld, dat belanghebbende gedurende het 
winterseizoen I939/I940 op een bij haar in 
exploitatie zijnde ijsbaan ge!egenheid heeft 
gegeven tot schaatsenrijden, het hierboven 
weergegeven bezwaar van belanghebbende 
juist heeft verklaard, zulks op de volgende 
granden: 

.,dat toch .,bet geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden" niet als vermakelijkheid 
kan warden beschouwd; 

dat immers bet geven van gelegenheid' tot 
een vermakelijkheid niet vereenzelvigd kan 
warden met een vermakelijkheid; 

dat b.v. bet geven van gelegenheid tot 
tooneelvertooningen - wat iedere schouw
burgexploitant doet - op zich zelf geens
zins een vermakelijkheid is; 

dat de vermakelijkheid, ter zake waarvan 
belasting kan warden geheven, immers niet 
gelegen is in het hebben of de exploitatie van 
den schouwburg (bet geven van gelegenheid 
tot tooneelvertooningen) maar in de ver
schillende tooneelvertooningen zelf die ge
houden warden; 

dat naar 's Raads oordeel even zoo min het 
geven van gelegenheid tot schaatsenrijden 
als een vermakelijkheid kan warden aanJ:?;e
merkt; 
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dat blijkens de opsomming, die art. 2 der 
onderhavige verordening overigens van ver
makelijkheden i;eeft, dit wetsvoorschrift ken
nelijk van dezelfde gedachte uitgaat, waar 
daarin toch onder vermakelijkheden worden 
verstaan tooneel-, bioscoop- en andere voor
stellingen, zang- en muziekuitvoeringen, bals 
en danspartijen enz., doch nergens het ge
ven van gelegenheid tot zoodanige vermake
lijkheden; 

dat een en antler te meer klemt, omdat de 
Gemeente, blijkens het vertoogschrift van 
den Inspecteur, het individueele schaatsen
rijden zelf niet als een vermakelijkheid wil 
zien beschouwd, immers niet aan vermake
lijkheidsbelasting heeft willen onderwerpen; 

dat het ge!egenheid geven tot iets, wat op 
zich zelf - ook naar het oordeel der Ge
meente - geen vermakelijkheid is, toch kwa
lijk als een vermakelijkheid kan worden be
schouwd; 

dat, al zou aan den Inspecteur moeten 
worden toegegeven, dat, aangezien art. 277i. 
der Gemeentewet de beteekenis van het 
woord ,,vermakelijkheden" in geen enkel op
zicht beperkt, aan den gemeentelijken wet
gever de bevoegdheid toekomt belasting te 
heffen op al datgene, dat in taalkundigen 
zin wordt omvat door het begrip ,,vermake
lijkheden", waaronder onder meer moet war
den begrepen die gelegenheid, waarbij ecn 
aantal personen tezamen komt, ten einde zich 
zelf door eigen bezigheid vermaak te ver
schaffen, dit geenszins medebrengt, dat een 
gelegenheid, waarbij - zooals hier het geval 
is - een aantal personen te zamen komt, t en 
einde te schaatsen of te leeren schaatsen, het
geen ook naar het oordeel der Gemeente geen 
vermakelijkheid is, doch een sport; 

dat naar 's Raads oordeel zoodanige gele
genheid voor de beoefening der schaatssport 
of het aanleeren daarvan geen vermakelijk
heid is; 

dat hieraan niet afdoet het feit, dat van 
tijd tot tijd muziek ten gehoore wordt ge
bracht, nu, krachtens het verhandelde ter zit
ting van den Raad is komen vast te staan, 
dat deze van geheel ondergeschikten aard is; 

dat hieraan evenmin afdoet, dat ter sti
muleering van de schaatssport een enkele 
maal een onderlinge wedstrijd tusschen de 
leden van appellante wordt georganiseerd, of 
dat, met het zelfde doe!, door eenige leden, 
die in de schaatssport zeer bedreven zijn, een 
demonstratie van hun kunnen wordt gege
ven, daar ook dit geheel van bijkomstige be
teekenis is; 

0. dat de Inspecteur in cassatie stelt: S., 
althans v. t. van art. 277 der Gemeentewet 
en de artt. 2 en s der onderwerpelijke ver
ordening, en tot toe!ichting daarvan aan
voert: 

vooreerst dat de R. v. B. ten onrechte het 
geven van gelegenheid tot schaatsenrijden 
niet als eene vermakelijkheid heeft be
schouwd, waarbij de Raad aan de woorden 
der verordening eene uitlegging heeft gege
ven, die duidelijk in strijd is met de bedoe
ling; 

en vervolgens, dat de R . v. B. verzuimd 
heeft te beslissen, of het geven van gelegen-

heid tot schaatsenrijden op eene ijsbaan valt 
onder veld- en andere openluchtspelen, en 
evenzeer verzuimd heeft te beslissen, of dit 
ijsvermaak valt onder de bepaling van art. 2 

sub i der verordening, omdat de beteekenis 
van het woord vermaak in geen enkelen zin 
beperkt is, en in den gewonen zin onder ver
maak ook te begrijpen is de gelegenheid, die 
de Leidsche IJsclub aan haar leden en bezoe
kers geeft om op hare baan aan het ijsver
maak dee! te nemen; 

0. dienaangaande : 
dat de H. R. het in art. 2, letter i, der ver

ordening vennelde geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden niet opvat in den zin, dien de 
R. v. B. daaraan gehecht heeft, doch in dezen 
zin, dat daaronder verstaan moet worden het 
schaatsenrijden waartoe een ondernemer de 
gelegenheid verschaft; 

dat dus de eerste grief van den Inspecteur 
gegrond is, doch dat zulks niet tot cassatie 
van de bestreden uitspraak kan leiden, aan
gezien het geven van gelegenheid tot schaat
senrijden, ook in den zin waarin de H . R . dat 
verstaat, niet is eene vermakelijkheid als be
doeld is in art. 277, letter i, der Gem.wet; 

dat toch het schaatsenrijden moet worden 
beschouwd als eene - bij uitstek nationale 
- sport, waarvan de beoefening op zich zelf 
door het spraakgebruik geenszins als venna
kelijkheid wordt aangeduid, en dat dit niet 
anders is, indien die beoefening plaats vindt 
op eene baan, daartoe door een ondernemer 
beschikbaar gesteld; 

dat immers, naar van algemeene bekend
heid is, veeltijds, en in het bijzonder in de 
groote steden, buiten de zoogenaamde ijsba
nen de gelegenheid tot schaatsenrijden niet 
in dien omvang bestaat, dat een ieder, die 
d;it wenscht, zich op behoorlijke wijze daar
aan kan wijden; 

dat voorts de gelegenheid tot schaatsenrij
den door de aanwezigheid van eene ijsbaan 
ook aanmerkelijk vergroot wordt in dit op
zicht, dat bij intreden van vorst eene ijsbaan 
eerder berijdbaar pleegt te zijn dan andere 
wateren; 

dat vervolgens eene ijsbaan de ge!egenheid 
biedt tot het beoefenen van de ijssport in ver
schillende bijzondere vormen, zooals kunst
rijden en ijshockey, waartoe andere ijsvlak
ten zich in den regel niet leenen; 

dat nu we! omstandigheden denkbaar zijn, 
waaronder op eene ijsbaan een element van 
vermaak zoozeer op den voorgrond treedt, 
dat het begrip vermakelijkheid van toepas
sing wordt, maar dat de R . v . B . uit hetgeen 
hij te dezen heeft vastgesteld, terecht is ge
komen tot de gevolgtrekking, dat dit hier 
niet het geval was; 

0. dat de verordening derhalve, voor zoo
ver zij het geven van gelegenheid tot schaat
senrijden aan belasting onderwerpt, in strijd 
is met art. 277, letter i, der Gem.wet, en dat 
in verband daarmede de R. v. B. beslissingen, 
als waarvan in de tweede grief melding wordt 
gemaakt, niet behoefde te nemen; 

dat het beroep in cassatie dus vruchteloos 
is ingesteld ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 
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22 October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 282). 

(Aanslag van de Staatsmijnen in de 
zakelijke bedrijfsbelasting der gem. 
Heerlen ook voor arbeiders die, na te 
H. in de schacht te zijn afgedaald, in 
het grondgebied eener andere gemeente 
werken en daarna weer naar H . terug
keeren.) 

Alleen die arbeiders kunnen in den 
aanslag worden betrokken, die in het 
bedrijf van belangh., voorzoover dit 
wordt uitgeoefend op of onder het 
grondgebied der gem. H., werkzaam zijn 
geweest, d. w. z. effectieven arbeid heb
ben verricht; onder dit laatste kan niet 
worden begrepen het enkel in de schacht 
afdalen en zich ondergronds naar het 
werk onder het grondgebied eener an
dere gemeente begeven en vandaar weer 
terugkeeren. Derhalve kunnen arbei
ders, die slechts onder een andere ge
meente effectieven arbeid hebben ver
richt, niet geacht worden werkzaam te 
zijn geweest in het bedrijf binnen de 
gem. H., ook al hebben zij gebruik ge
maakt van de aldaar zich bevindende 
schacht. 

Dat de onroerende goederen, waarvan 
voor de uitoefening van hetbedrijfnood
zakelijkerwijs door alle arbeiders moet 
worden gebruik gemaakt, zich uitslui
tend en bestendig binnen de gem. H. 
zouden bevinden, brengt nog niet mede 
dat de elders werkende arbeiders, door 
van die onroerende goederen gebruik te 
maken, geacht moeten worden ook te 
H. effectieven arbeid te verrichten. 

Een ondememing oefent haar bedrijf 
uit overal waar zij bestendig onroerende 
goederen ter beschikking heeft en voor 
haar bedrijf aanwendt; onverschillig is 
of de aldaar plaats vindende werkzaam
heden t. o. v . hetgeen elders in de on
derneming wordt verricht als de uit
oefening van een zelfstandig onderdeel 
van het bedrijf moeten worden be
schouwd. 

De strekking van art. 282 Gemeente
wet brengt mede dat ieder der gemeen
ten, binnen welke het bedrijf wordt uit
geoefend - ook die binnen welke zich 
de eenige ~chacht van de mijn bevindt 
- , tot heffing der belasting bevoegd is 
slechts voorzooverre de arbeiders in die 
gemeente in het bedrijf werkzaam zijn. 

Ook het middel, gericht tegen de door 
den R. v. B. gevolgde wijze van bereke
ning van het aantal arbeiders dat tot 
grondslag van de heffing moet worden 
genomen, kan niet slagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burg. der Gem. Heerlen tegen een uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 7 Nov. 
1940 betreffende den aanslag van ,,De 
Staatsmijnen in Limburg" te Heerlen in de 
zakelijke belasting op het bedrijf der Gem. 
Heerlen over het belastingjaar .. .... , 

Gehoord enz.; Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening op de heffing 

eener zakelijke belasting op het bedrijf van 
bovengenoemde Gemeente luiden: 

Art. 1. 1. In de gemeente Heerlen wordt 
eene zakelijke belasting op het bedrijf gehe
ven van ondernemingen of inrichtingen, wel
ke daarvoor volgens het bepaalde bij art. 
242 e (lees: 282) der gemeentewet in aan
merking komen. 

2. Ook publiekrechtelijke lichamen wor
den in deze belasting betrokken. 

Art. 5. Maatstaf voor de heffing is het 
gemiddeld aantal arbeiders hetwelk in het 
voorafgaande kalenderjaar in de ondeme
ming of inrichting is werkzaam geweest. 

Het gemiddeld aantal arbeiders wordt be
rekend door de som van het totaal aantal 
werkdagen, waarop de in aanmerking komen
de arbeiders in het afgeloopen kalenderjaar 
zijn werkzaam geweest, te deelen door het 
aantal dagen, waarop het bedrijf in dat jaar 
in werking was. 

Hierbij worden de volgende regelen in acht 
genomen: 

·a. het jaar wordt gesteld op 305, de maand 
op 25 en de week op 6 werkdagen; 

b. verzuimdagen (ziekte- en verlofdagen 
inbegrepen) worden als werkdagen be
schouwd; 

c. de ziekte-dagen van personen die in 
verband met ongeval of ziekte gedurende het 
geheele jaar zonder onderbreking niet in het 
bedrijf zijn werkzaam geweest, worden niet 
medegerekend. 

De belastingplichtigen bedoeld in art. 4 
zijn gehouden jaarlijks het aldus berekend 
gemiddeld aantal arbeiders op t e geven bij 
een gedagteekend en onderteekend aangifte
biljet. 

Bovendien zijn zij verplicht daarbij in te 
vullen, een volgens door B. en W. vast te stel
len model, ingerichten staat, waarin onder 
meer worden opgegeven het aantal maanden, 
werkdagen of werkuren en het loon van ieder 
lid van het personeel en de dagen waarop in 
dat jaar is gewerkt. 

Op schriftelijk verzoek kan een belasting
plichtige van de inlevering van dezen staat 
worden vrijgesteld, indien hij ten genoegen 
van het Hoofd der afd. Belastingen door het 
ter inzage geven van boeken, lijsten of an
dere bescheiden of op andere wijze, voldoen
de gegevens beschikbaar stelt voor de vast
stelling of de beoordeeling v an den aanslag. 

De vrijstelling ken voor niet meer den een 
belastingjaar worden verleend en kan ook 
dan tusschentijds steeds worden ingetrokken, 
in welk geval de staat alsnog binnen een na
der te bepalen termijn moet worden inge
leverd. 

Onder nadere verrekening bij den defini
tieven aanslag, kan telken jare een voorloo
pige aanslag plaats hebben, naar het op bo
venbedoelde wijze berekend gemiddeld aan
tal arbeiders in het afgeloopen kalenderjaar. 

dat de belanghebbende in bovengenoemde 
belasting is aangeslagen voor een bedrag van 
f .... . . , berekend naar een gemiddeld aantal 
van 5580 arbeiders; 
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dat belanghebbende tegen dezen aanslag 
bezwaar heeft gemaakt, doch de Raad der 
Gem. Heerlen den aanslag heeft gehand
haafd; 

dat belanghebbende daarop van deze be
schikking in beroep is gekomen en de R . v. 
B. in de bestreden uitspraak heeft overwo
gen: 

,,dat appellante bezwaar maakt tegen den 
opgelegden aanslag, omdat deze door de ge
meente is opgelegd voor alle arbeiders van 
het Centraal Bureau der Staatsmijnen en van 
de Staatsmijn Emma, onverschillig, op of 
onder het grondgebied van welke gemeente 
deze werkten; 

,,dat appellante deze opvatting onjuist 
acht, omdat: 

a. de uitoefening van het mijnbedrijf niet 
alleen daar plaats vindt, waar het centrum 
van het bedrijf is gevestigd; 

b. bij bedrijfsuitoefening in verschillende 
gemeenten, de ondememing niet voor de ge
heele bedrijfsuitoefening in de belasting kan 
warden betrokken door de gemeente, waar
binnen het centrum van het bedrijf is geves
tigd, doch die gemeente slechts tot heffing 
bevoegd is, voor zoover de bedrijfsuitoefe
ning op haar gebied plaats vindt en dus voor 
zoover de arbeiders werkzaam zijn in die 
gemeente; 

,,dat appellante zich op het standpunt 
stelt, dat voor den onderhavigen aanslag in 
aanmerking komen: 

r. alle arbeiders op het Centraal Bureau 
werkzaam; 

2. alle arbeiders der Staatsmijn Emma, die 
ondergronds alleen onder het grondgebied 
der gem. Heerlen werken; 

3. de arbeiders der Staatsmijnen Wilhel
mina en Hendrik voor zoover deze onder
gronds werken alleen onder het grondgebied 
der gem. Heerlen; 

,,dat appellante mededeelt, dat over 1933 
op of onder het grondgebied Heerlen aldus 
gedurende 1,176,422 arbeidsdagen is gewerkt 
door 3857 arbeiders en volgens haar de aan
slag moet warden bepaald op f ...... ; 

,,dat de gemeente in haar vertoogschrift 
tegen deze bezwaren nader aanvoert: 

1. dat oak al zou zij niet alleen bevoegd 
zijn tot heffing dezer belasting, zij toch in 
elk geval daartoe gerechtigd is; 

2. dat de arbeiders, die te Heerlen in de 
mijn afdalen doch ondergronds onder een 
ander grondgebied werken, oak te Heerlen 
werkzaamheden verrichten als bedoeld in 
art. 282 der Gemeentewet; 

3. dat het mijnbedrijf in den zin van dit 
art. 282 niet wordt uitgeoefend in de ge
meente, onder wier grondgebied de arbeiders 
alleen maar ondergronds werken, omdat er 
aldaar geen zelfstandig onderdeel van het 
mijnbedrijf, geen vaste inrichtingen bestaan; 

4. dat de plaats, waar alleen ondergronds 
wordt gewerkt, niet van invloed is op de 
keuze van woonplaats voor de arbeiders; 

5. dat voor de Staatsmijn Emma de be
drijfsuitoefening in haar vollen omvang al
leen te Heerlen plaats vindt; 

6. dat het systeem van appel!ante niet toe-

laat een behoorlijke opgave van het aantal 
arbeiders te verstrekken; 

7. dat het niet de bedoeling der wet is ge
weest belastingheffing toe te staan aan ge
meenten, die theoretisch geenerlei k,,sten 
hebben; 

8. dat de door de Kroon genomen beslissin: 
gen oak voor het standpunt der gemee nte 
pleiten; 

,,dat het geschil derhalve betreft de vraag 
of de aanslag kan warden opgelegd voor alle 
arbeiders, die werkzaam zijn geweest in de 
inrichtingen der Staatsmijnen te Heerlen 
t. w. het Centraal Bureau en de Staatsmijn 
Emma, dan we! alleen voor de arbeiders, die 
op of onder het grondgebied der gem. Heer
len werkten, in dien zin, dat zij aldaar effec
tieven arbeid verrichtten d. w. z. niet enkel 
in de mijnschacht afdaalden en zich onder
gronds naar hun werk onder het grondgebied 
eener andere gemeente begaven en van daar 
weer terugkeerden; 

,,dat het eerste standpunt door de ge
meente wordt ingenomen, die daarbij conse
quent alleen in den aanslag begrijpt het per
soneel van het Centraal Bureau, benevens 
alle arbeiders der Staatsmijn Emma, waar
van de bedrijfszetel en mijnschacht zich te 
Heerlen bevinden; 

,,dat het tweede standpunt wordt ingeno
men door de Staatsmijnen, die even conse
quent als arbeiders opgeven: het personeel 
van het Centraal Bureau, de arbeiders der 
Staatsmijn Emma, voor zoover zij op of an
tler het grondgebied der gem. Heerlen wer
ken, doch bovendien oak de arbeiders der 
Staatsmijnen Wilhelmina en Hendrik, die 
ondergronds werken onder het gebied van 
Heerlen oak al is de toegang tot dezen arbeid 
in andere gemeenten gelegen; 

,,dat de Raad het standpunt door appel
lante ingenomen juist acht en met haar van 
oordeel is, dat alleen die arbeiders in den 
zin van art. 282 der Gemeentewet in den 
aanslag kunnen betrokken warden, die effec
tieven arbeid verrichten in het bedrijf der 
ondememing binnen de gemeente, dus ten 
deze op of onder het grondgebied der ge
meente; 

,,dat appellante heeft opgegeven, dat het 
aantal arbeiders, die als voormeld in de gem. 
Heerlen in het betreffende jaar werkzaam 
zijn geweest, inderdaad 3857 heeft bedragen 
met 1,176,422 arbeidsdagen; 

,,dat weliswaar de gem. Heerlen de juist
heid dezer opgave in twijfel trekt, omdat het 
volgens haar niet mogelijk zou zijn daarom
trent een juiste opgave te verstrekken, doch 
de gemeente de juistheid van haar eigen 
opgave niet heeft aangetoond, en hare be
strijding van de opgave van appellante voor 
den Raad geen voldoende gronden oplevert 
om de aannemelijkheid van de juistheid van 
appellante's opgave niet te aanvaarden; 

,,dat de Raad derhalve het aantal arbei
ders, waamaar de belasting kan warden ge
heven, bepaalt op 3857 en de bestreden aan
slag niet in stand kan blijven;" 

waarop de R . v. B. de aangevallen be
schikking heeft vemietigd en heeft bepaald, 
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dat de aanslag moet worde·n opgelegd naar 
3857 arbeiders; 

0. dat tegen deze uitspraak zijn aange
voerd de volgende middelen van cassatie: 

I. S., althans v . t. van art. 282 der Ge
meentewet, de artt. 1 en 5 der Verordening 
Op de heffing eener zakelijke belasting op het 
bedrijf der Gem. Heerlen en voorts van art. 
16 der Wet van 19 Dec. 1914 S. 564, door op 
gronden, die de beslissing niet kunnen dra
gen, uitspraak te doen, dat alleen die arbei
ders in den zin van art. 282 der Gemeente
wet in den aanslag kunnen worden betrok
ken, die effectieven arbeid verrichten in het 
bedrijf der onderneming binnen de gemeente, 
dus te dezen op of onder het grondgebied der 
gemeente, en daarmede implicite te beslis
~en: 

a. dat de uitoefening van het bedrijf der 
Staatsmijn Emma, voor wat betreft de ar
beiders, die in de in Heerlen gelegen schacht 
afdalen en ondergronds elders dan te Heer
len ontginningsarbeid verrichten, niet ook in 
Heerlen plaats vindt; 

en b. dat de uitoefening van het bedrijf 
der Staatsmijn Emma, voorzoover betreft 
arbeiders, die ondergronds onder andere ge
meenten dan Heerlen werkzaam zijn, in den 
zin van art. 282 van de Gemeentewet en van 
de artt. 1 en 5 van de genoernde verordening, 
in die andere gemeenten plaats vindt; 

II. S ., althans v. t. van de artt. 269 en 
282 der Gemeentewet, de artt. 1 en .5 der 
genoemde Verordening alsmede van art. 16 
der Wet van 19 Dec. 1914 S. 564, doordat de 
R . v . B. bij de vaststelling van den aanslag 
in de zakelijke bedrijfsbelasting over voor
meld belastingjaar - met terzijdestelling 
van de in de verordening krachtens art. 269 
der Gemeentewet neergelegde grondslagen 
van heffing - zonder zulks te motiveeren, 
tot grondslag van heffing heeft genomen een 
gemiddeld aantal arbeiders, hetwelk is bere
kend op andere wijze dan zooals door de ver
ordening krachtens het bepaalde in de ge
schonden artikelen van de Gemeentewet 
wordt geeischt; 

0. hieromtrent : 
dat het eerste middel niet tot cassatie kan 

leiden; 
dat de R. v. B. terecht van oordeel is, dat 

alleen die arbeiders in den aanslag kunnen 
worden betrokken, die werkzaam zijn ge
weest, d. w. z. effectieven arbeid hebben ver
richt, in het bedrijf van belanghebbende, 
voorzoover dit wordt uitgeoefend op of onder 
bet grondgebied der Gem. Heerlen, en voorts 
dat het enkel in de mijnschacht a fdalen en 
zich ondergronds naar het werk onder het 
grondgebied eener andere gemeente begeven 
en vandaa r weer terugkeeren niet onder het 
verrichten van effectieven arbeid kan wor
den begrepen; 

dat dit medebrengt, dat arbeiders, die 
slechts onder een andere gemeente effectie
ven arbeid hebben verricht, niet geacht kun
nen worden werkzaam te zijn geweest in het 
bedrijf binnen de gem. Heerlen, ook al heb
ben zij gebruik gemaakt van de zich aldaar 
bevindende schacht; 

dat aan de juistheid van 's Raads beslis
sing niet afdoet de door de Gemeente aan
gevoerde omstandigheid, dat arbeiders, hoe
wel effectieven arbeid verrichtende buiten 
een bepaalde gemeente, zeer wel werkzaam 
kunnen zijn in een binnen die gemeente uit
geoefend bedrijf, aangezien dit geval zich 
hier niet voordoet, daar toch t . a. v. de on 
derwerpelijke arbeiders juist is vastgesteld, 
dat zij slechts in het bedrijf, voorzoover dit 
buiten de gemeente werd uitgeoefend, effec
tieven arbeid hebben verricht; 

dat de Gemeente voorts betoogt, dat de 
uitoefening van het bedrijf der onderneming 
zeker plaats heeft binnen de gem. Heerlen, 
waarin de onroerende goederen uitsluitend 
en bestendig aanwezig zijn, waarvan nood
zakelijkerwijs voor de uitoefening van het 
bedrijf door alle arbeiders moet worden ge
bruik gemaakt; 

dat echter deze bewering - aangenomen 
al haar feitelijke juistheid - nog niet be
hoeft mede te brengen, dat de elders wer
kende arbeiders, doordien zij van bedoelde, 
onder Heerlen aanwezige, onroerende goe
deren gebruik maken, geacht moeten worden 
ook aldaar effectieven arbeid te verrichten ; 

dat de aangevoerde omstandigheid, dat 
volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 
voor de arbeiders, werkzaam in het mijnbe
drijf, als tijdstip, waarop het werk in de mij
nen aanvangt, geldt het tijdstip van afdaling 
in de schacht, - aangenomen weder haar 
feitelijke juistheid - te dezen van geen be
Jang is, vermits het er hier enkel om gaat. 
vast te stellen waar effectieve arbeid wcrdt 
verricht, en n iet wanneer of waar het werk 
volgens genoemde overeenkomst wordt ge
acht te zijn aangevangen; 

dat eveneens tevergeefs wordt aangevoerd, 
dat in andere gemeenten dan Heerlen noch 
de onderneming der Staatsmijn Emma is ge
vestigd, noch een zelfstandig, d. w. z. afge
scheiden onderdeel dier onderneming, noch 
die onderneming aldaar de beschikking heeft 
over bestendige onroerende goederen, die zij 
voor haar bedrijf aanwendt, en dat het be
drijf alleen te Heerlen in vollen omvang 
wordt uitgeoefend, omdat uitsluitend in die 
gemeente de bedrijfsmiddelen aanwezig zijn, 
onmisbaar voor de steenkolenwinning in de 
betreffende mijn; dat toch hierbij over het 
hoofd wordt gezien, dat de onderneming wel 
degelijk in andere gemeenten bestendig on
roerende goederen - n.1. de aldaar gelegen 
mijn van de E mma ter beschikking heeft en 
voor haar bedrijf aanwendt; dat voorts een 
ondememing haar bedrijf uitoefent overal, 
waar zij bestendig zulke goederen ter be
schikking heeft en voor haar bedrij f aan 
wendt, en in dat geval onverschillig is of de 
aldaar pleats vindende werkzaamheden ten 
opzichte van hetgeen elders in d e onderne
ming wordt verricht, al dan niet als de uit
oefening van een zelfstandig onderdeel van 
het bedrij f moet worden beschouwd; 

dat, wat betreft het beroep der Gemeente 
op de strekking van a rt. 282 der Gemeente
wet, waarmede volgens haar de opvatting 
van den R . v . B . niet vereenigbaar zoude 
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zijn, die strekking juist medebrengt, dat, bij 
bedrijfsuitoefening in verschillende gemeen
ten, de ondememing niet voor de geheele 
bedrijfsuitoefening in de belasting kan war
den betrokken door die gemeente, waarbin
nen het centrum van het bedrijf is gevestigd, 
doch dat alsdan die gemeente, evenals de 
overige gemeenten, slechts tot heffing be
voegd is , voorzooverre de bedrijfsuitoefening 
op haar gebied plaats vindt en dus voorzoo
ver de arbeiders der ondememing werkzaam 
zijn in het bedrijf in die gemeente; dat het 
niet met de strekking van het artikel in 
overeenstemming ware om bij een mijnbe
drijf als het onderhavige, hetwelk zich over 
een gansche, meerdere gemeenten omvatten
de, streek uitstrekt, alleen die gemeente tot 
heffing bevoegd te achten, binnen welke zich 
de eenige schacht van de mijn bevindt ; 

dat ook het tweede middel niet kan slagen; 
dat de Raad tot grondslag van de heffing 

heeft genomen het door belanghebbende op
gegeven aantal arbeiders, daarbij overwe
gende, dat de Gemeente de juistheid van 
haar eigen opgave niet heeft aangetoond en 
haar bestrijding van de opgave van belang
hebbende voor den Raad geen voldoende 
gronden oplevert om de aannemelijkheid van 
de juistheid van belanghebbende's opgave 
niet te aanvaarden; 

dat hieruit blijkt, dat de Raad de juistheid 
van de opgave van belanghebbende heeft 
~nderzocht; dat de Raad niet verplicht was 
te motiveeren, waarom hij de juistheid van 
de opgave der Gemeente niet aangetoond 
achtte, noch waarom voor hem de bestrij ding 
van belanghebbende's opgave door de Ge
meente geen voldoende gronden opleverde 
om deze opgave niet aannemelijk te achten, 
hebbende de Raad hierbij blijkbaar mede in 
aanmerking genomen, dat het volgens de 
Gemeente zelve, bij aanvaarding van het 
door den Raad ingenomen standpunt dat 
alleen de op of onder het grondgebied der 
gemeente werkzame arbeiders in de belas
ting mogen worden betrokken, niet mogelijk 
is een opgave van die arbeiders te verstrek
ken, welke geheel voldoet aan de bepalingen 
der verordening ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 October z94r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 83). 

Terecht hebben Ged. Staten niet in
gewilligd een verzoek om toepassing van 
art. 83 se lid, aangezien het schoolge
bouw diende tot huisvesting zoowel voor 
een school voor uitgebreid als voor een 
school voor gewoon lager onderwijs, en 
voor dit laatste onderwijs dienstbaar is 
gebleven. Wei is het uitgebreid lager on
derwijs in de school gestaakt, doch ten 
aanzien van het gedeelte van het ge
bouw, voorheen voor dit onderwijs ge
bezigd, kan art. 83 se lid geen toepas
sing vinden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den Re
geeringscommissaris voor de gemeente Hil
versum tegen de beslissing van Ged. Staten 
van Noord-Holland van g April 1941, 4e af
deeling, No. 92, dat geen termen aanwezig 
zijn om met toepassing van art. 83, vijfde 
lid, der Lager Onderwijswet 1920 te bepa
len, dat het bestuur van het Christelijk In
stituut ,,Groen van Prinsterer" te Hilversum 
het schoolgebouw aan den Dalweg 11, aldaar, 
te rekenen van 1 September 1940 blijvend 
heeft opgehouden overeenkomstig zijn be
stemming te gebruiken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 17 Sept. 1941, No. 248); 

0. dat, nadat B . en W . van Hilversum zich 
tot Ged. Staten van Noord-Holland hadden 
gewend met het verzoek te beslissen, dat de 
schoolvereeniging het Christelijk Instituut 
,,Groen van Prinsterer" het schoolgebouw 
aan den Dalweg te Hilversum blijvend heeft 
opgehouden overeenkomstig zijn bestemming 
te gebruiken, aanvoerende, dat de raad hun
ner gemeente op 27 Maart 1923 ingevolge 
het bepaalde in de artt. 72 en volgende van 
de Lager Onderwijswet 1920 besloot tot aan
koop van een bestaand schoolgebouw en tot 
beschikbaarstelling van dit gebouw aan het 
bestuur van het Christelijk Instituut ,,Groen 
van Prinsterer" voor de huisvesting van de 
school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
van deze schoolvereeniging; dat op 29 April 
1924 de genoemde vereeniging het school
gebouw heeft betrokken, nadat dit door een 
belangrijke verbouwing voor zijn nieuwe be
stemming was ingericht; dat de school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs den 1sten 
September 1926 gesplitst werd in een school 
voor lager onderwijs en een school voor u'it
gebreid lager onderwijs; dat het hier slechts 
een administratieve splitsing betrof, die door 
de Lager Onderwijswet 1920 werd geeischt; 
dat de twee scholen van den genoemden da
tum af gehuisvest zijn geweest in dezelfde 
lokalen van hetzelfde gebouw, die voordien 
onderdak boden aan de school voor meer uit
gebreid lager onderwijs; dat met ingang van 
1 Sept. 1940 de school voor uitgebreid lager 
onderwijs is opgeheven, Ged. Staten d.d. 9 
April 1941 aan het gemeentebestuur, over
eenkomstig de zienswijze van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 2e 
hoofdinspectie, hebben bericht, dat in het 
onderhavige geva l door hen geen beslissing 
ingevolge art. 83, se lid, 1en volzin, der La
ger Onderwijswet 1920 kan worden genomen, 
waarbij wordt opgemerkt, dat d e bestem
ming van het schoolgebouw aan den D al
weg, hetwelk bij raadsbesluit van 27 Maart 
1923 ter beschikking van het Christelijk In
stituut ,,Groen van Prinsterer" werd gesteld, 
sedertdien niet dezelfde is gebleven; dat, 
terwijl dit gebouw aanvankelijk voor de 
huisvesting diende van de van het genoemde 
Instituut uitgaande school voor meer uitge
breid lager onderwijs, als bedoeld in art. 193, 
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2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, het met 
ingang van 1 Sept. 1926 werd bestemd voor 
de scholen voor gewoon en uitgebreid lager 
onderwijs van dat Instituut, welke als gevolg 
van eene door de wet gevorderde splitsing 
van de meer uitgebreid lager onderwijsschool 
waren ontstaan; dat voorts sinds de ophef
fing van de uitgebreid lager onderwijs-school 
met ingang van 1 Sept. 1940 wederom een 
verandering in de bestemming van het ge
bouw is ingetreden; dat de werkelijke toe
stand dus deze is, dat het onderhavige ge
bouw, gerekend van den laatstgenoemden 
datum, voor het lager onderwijs dienstbaar 
is gebleven, in zooverre betreft de lokalitei
ten, waarin de school voor gewoon lager on
derwijs van het Instituut is ondergebracht; 
dat zij derhalve de meening van B. en W., 
volgens welke niet !anger gezegd zou kun
nen worden, dat het gebouw nog overeen
komstig zijne bestemming wordt gebruikt, 
niet tot de hunne ma ken; dat het naar hun 
oordeel hier uitsluitend dezelfde vraag be
treft als die, welke door B. en W. reeds des
tijds met betrekking tot het schoolgebouw 
aan den Neuweg werd opgeworpen, namelijk 
deze, of Ged. Staten krachtens het bepaalde 
in art. 83, 5e lid, 1en volzin, der Lager-On
derwijswet 1920 ten aanzien van een gedeel
te van een schoolgebouw kunnen beslissen, 
dat het blijvend heeft opgehouden overeen
komstig zijne bestemming te worden ge
bruikt; dat, aangezien deze vraag in hoog
ste instantie, namelijk bij het K. B. van 13 
April 1937, No. 37 1, ontkennend is beant
woord, zij het overbodig achten daarbij op
nieuw stil te staan; dat zij alleen ten op
zichte van die vraag meenen te moeten wij
zen op de door de Regeering bij 3e nota van 
wijzigingen, betrekking hebbende op het 
ontwerp der wet van 22 Mei 1937 (S. No. 
323) ingediende voorstellen, bij welker be
handeling mede is komen vast te staan, dat 
de bovenbedoelde beslissing van Ged. Sta
ten niet een gedeelte van een gebouw kan be
treffen; 

dat van deze beslissing de Regeeringscom
missaris voor de gemeente Hilversum in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. Sta
ten zich beroepen op de stukken, gewisseld 
bij de behandeling van het tot de wet van 
22 Mei 1937 (S. No. 323) geleid hebbende 
wetsontwerp en bovendien op het K . B. van 
13 April 1937, No. 37; dat uit de bedoelde 
stukken slechts is komen vast te staan, dat 
een beslissing als de gevraagde niet een ge
deelte van een gebouw kan betreffen en dat 
het vermelde K. B. een beslissing inhoudt op 
een beroepschrift van B. en W. van Hilver
sum tegen een afwijzende beschikking op een 
verzoek om voor een gedeelte van een ge
bouw een beslissing te nemen als bedoeld in 
art. 83, se lid der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat B. en W. den 18en Sept. 1940 echter toe
passing van het genoemde wetsartikel ver
zochten voor het geheele schoolgebouw aan 
den Dalweg, zoodat een verwijzin·g naar deze 
beslissing naar zijne meening niet ter zake 

1 C. V. 1937 biz. 149. 

dienende is; dat integendeel een der over
wegingen van het genoemde besluit, luiden
de: ,,dat in het onderwerpelijke geval het 
gemeentebestuur van Hilversum aan Ged. 
Staten niet heeft gevraagd te beslissen, dat 
de bovengenoemde schoolvereeniging blij
vend heeft opgehouden het schoolgebouw 
aan den Neuweg overeenkomstig zijne be
stemming te gebruiken, doch zoodanige be
slissing uitsluitend heeft verzocht met be
trekking tot de in dit gebouw vuor het utt
gebreid lager onderwijs beschikbaar gestelde 
lokalen, welke lokalen zich op de bovenver
dieping van het gemelde gebouw bevinden" 
en de daarop volgende overweging, dat voor 
een gedeelte van een gebouw art. 83, 5e lid 
geen toepassing kan vinden, voor het colle
ge aanleiding was voor het geheele gebouw 
Dalweg II de verklaring te vragen; dat dit 
gebouw ingevolge raadsbesluit van 27 Maart 
1923 werd aangekocht voor de huisvesting 
van de school voor meer uitgebreid lager on
derwijs van het C h ristelijk Instituut ,,Groen 
van Prinsterer", die dit gebouw den 29sten 
April 1924 heeft betrokken, nadat het door 
een belangrijke verbouwing voor zijn nieuwe 
bestemming was ingericht; dat deze school 
den 1sten Sept. 1926 gesplitst is in een school 
voor uitgebreid lager onderwijs, omdat zulks 
door de Lager-Onderwijswet 1920 werd gc -
eischt, doch dat deze splitsing slechts van 
administratieven aard was en deze geen wij
ziging in het gebruik van het gebouw bracht; 
dat echter, nu de school voor uitgebreid la
ger onderwijs is opgeheven, het schoolbe
stuur niet !anger geacht kan worden het ge
bouw overeenkomstig zijn bestemming te ge
bruiken; dat, wanneer een desbetreffende 
verklaring niet zou worden afgegeven, een 
groote onbillijkheid zou ontstaan; dat toch 
in dat geval schoolvereenigingen, die 
twee scholen in een gebouw onderbren
gen, geheel zouden zijn onttrokken aan 
de gevolgen, welke de wet heeft verbon
den aan de stichting van scholen, welke blij
ken niet in een behoefte te voorzien; dat, 
wanneer een in e.en afzonderlijk gebouw ge
huisveste school wordt opgeheven, de wet 
als regel aau haar opheffing overgang van 
den eigendom van het schoolgebouw aan de 
gemeente verbindt (wat volgens interpreta
tie bij K . B. van 8 Jan. 1928 aldus is uit te 
leggen, dat met het gebouw de inventaris 
van dat gebouw aan de gemeente overgaat 
en al deze gevolgen niet zouden intreden, 
wanneer, zooals in het onderhavige geval, 
het schoolgebouw nog aan een tweede school 
huisvesting biedt; dat de wetsbepalingen 
zijns inziens een het rechtsgevoel bevr,,di
gende beslissing niet in den weg staan, aan
gezien de laatste zinsnede van art. 83, se lid 
de mogelijkheid opent een bijzondere rege
ling te treffen in verband met de omstandig
heid, dat het schoolgebouw nog door de 
school voor gewoon lager onderwijs wordt ge
bruikt; 

0. dat het gemeentebestuur van Hilver
sum aan Ged. Staten van Noord-Holland 
toepassing van art. 83, 5de lid der Lager
Onderwijswet 1920 heeft verzocht ten aan-
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zien van het geheele schoolgebouw aan den 
Dalweg; 

dat Ged. Staten terecht dit verzoek niet 
hebben ingewilligd, aangezien, blijkens de 
overgelegde stukken, dit gebouw tot huis
vesting diende zoowel voor een school voor 
uitgebreid lager onderwijs als voor een school 
voor gewoon lager onderwijs en voor dit 
laatste onderwijs dienstbaar is gebleven ; 

dat nu we! het uitgebreid lager onderwijs 
in de school met ingang van I Sept. 1940 is 
gestaakt , doch dat ten aanzien van het ge
deelte van het gebouw, voorheen voor dit 
onderwijs gebezigd, het bepaalde in art. 83, 
5de lid geen toepassing kan vinden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlan<lsche gebied 
betreffende de bevoegdheden v an de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
t en : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

27 October z941. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Prijsopdrijvings- en H am
sterwet 1939, art. 9.) 

H et begrip ,,handel drijven" in art. 2 
lid 2 der Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939 moet naar de strekking van dit 
artikel beperkt worden opgevat; de cafe
houder, die kopjes chocolade of cacao 
uitschenkt kan dan ook niet geacht wor
den iemand te zijn, die in den zin v an 
dit artikel gewoon is in cacao handel te 
drijven. 

Op het beroep v an H. T . van G., cafehou
der, wonende te Nijmegen, requirant van cas
satie t egen een mondeling vonnis van den 
Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtb. te Amhem 
v an 20 Juni 1941, waarbij requirant ter zake 
van ,,het verbod van art. 9 lid I van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 opzettelijk 
overtreden" met aanhaling van de artt. 1, 9, 
12- 15- 20 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, artt. 1-6 Hamsterbeschikking 1939, 
artt. 1, 2 van de Beschikking van den Mi
nister van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij ad. 10 

M ei 1940 No. 28456 Ned. Stet. 14 Mei 1940 
No. 92, artt. 91, 23, 33 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijftig gulden en een ver
vangende hechtenis van vijf en twintig dagen 
met bevel tot _verbeurdverklaring der inbe
slaggenomen hoeveelheid cacao. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende : 

,,S ., althans v. t . van de artt. 348, 350, 352, 
358, 359 Sv. en van art. 9 lid I en 2 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, welk mid
del aldus is toegelicht : 

R eq. verklaarde ter terecht2itting van den 

Econ. Rechter op 20 Juni 1941 onder meer: 
,,dat hij de cacao heeft gekocht voor zijn 
cafebedrijf en hij als zoodanig gewoon is in 
die goederen te handelen door deze goederen 
in verwerkten staat weer te verkoopen aan 
zijn klanten". 

Req.'s verweer kwam derhalve hierop neer: 
dat de bepaling van art. 9 lid 2 der Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 in casu op 
req. van toepassing is; req. drijft als cafehou
der handel in cacao, koffie, thee, melk, alco
holhoudende dranken etc.; 

T en onrechte overweegt de Econ. R echter 
in de vierde overweging van zijn vonnis: ,,dat 
dit begrip ,,die gewoon is handel te drijven" 
naar het oordeel van den Rechter, eng moet 
worden opgevat en een cafehouder niet is aan 
te merken als iemand die gewoon is in koffie, 
cacao, of melkpoeder enz. handel te drijven", 
zulks terwijl naar req.'s bescheiden meening 
juist een cafehouder bij uitstek handel drijft 
en wel in verschillende en meerdere goederen, 
n.l. zoowel in alcoholische dranken als in 
niet-alcoholische dranken, als daar zijn kof
fie, thee, cacao, melk etc.; de cafehouder is 
,,all-round" handelaar op wien het Hamster
verbod van art. 9' lid I der wet niet van toe
passing is. 

T en onrechte overweegt de Econ. Rechter 
voorts in de zesde overweging van het vonnis 
a quo en dit is dan blijkbaar de grond waar
op de beslissing steunt, dat een cafehouder 
niet is aan te merken als iemand die gewoon 
is in koffie, cacao, of melkpoeder enz. handel 
te drijven; ,,dat derhalve aan het begrip han
delaar in die maatregelen een zeer b eperkte 
beteekenis wordt toegekend en we! het koo
pen van goederen met het doel deze weder te 
verkoopen in denzelfden staat waarin deze 
door hem zijn gekocht". Deze beperking is 
willekeurig en naar req.'s meening onjuist. 

lndien m en het begrip ,,hij , die gewoon is, 
in bedoelde soorten van goederen handel te 
drijven" zoo eng opvat, zou zelfs een slager 
geen handel drijven in vleesch, waar hij toch 
beesten koopt en deze als vleesch en worst 
verkoopt (dus evenmin in denzelfden staat 
waarin deze door hem zijn gekocht) . Dan zou 
ook een meubelmaker of timmerman, die 
hout, bekleedingstoffen etc. koopt om deze 
te verwerken, geen gewone handelaar in die 
goederen zijn. D e m eeste handelaren doen 
de goederen die zij voor hun bedrijf noodig 
hebben, eenige be- of verwerking ondergaan : 
cf. brood- en banketbakkers , kleermakers, 
kruideniers, die koffie nu eens gemalen dan 
weer ongemalen (niet dezelfde staat!) ver
koopen etc. 

H et is toch niet vol te houden, dat een 
cafehouder niet in koffie, thee, cacao etc. zou 
handelen, omdat hij deze goederen in eenigs
zins ,,bewerkten staat" aan het publiek t en 
verkoop aanbiedt: hij koopt deze goederen en 
verkoopt weer artikelen (kopjes koffie, thee 
en cacao) waarvan ook weer het voomaam
ste bestanddeel is: koffie, thee en cacao I 

Evengoed als een cafehouder in alcoholi
sche dranken handelt (in jenever, bier, wij
nen etc.), - al koopt hij deze goederen dan 
in een kruik of vat en verkoopt hij deze ar-
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tikelen in een glaasje - evengoed handelt 
een cafehouder in de niet-alcoholische dran
ken als koffie, thee, cacao, melk etc. 

Al noemt het spraakgebruik een cafehou
der dan ook geen bierhandelaar of jenever
handelaar of koffiehandelaar etc. een cafe
houder is juist een ,,all-round" handelaar (hij 
handelt in meerdere artikelen, evenals een 
hotelier) , en als er een handelaar een voor
raad moet hebben, om te kunnen blijven han
delen, is het toch juist een cafehouder of 
hotelier, die nooit vooruit weet, hoe groot 
zijn clientele op een gegeven oogenblik kan 
zijn en welke wenschen deze clientele heeft, 
en die bijgevolg volkomen van een voldoende 
handelsvoorraad voor zijn bedrijf afhankelijk 
is. 

Blijkens de eerste overweging van het von
nis a quo is de Econ. Rechter van meening · 
dat het eerste lid van art. 9 van de Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 teleologisch 
moet worden geinterpreteerd en overweegt hij 
dat het tweede lid van dit artikel op het in 
het eerste lid gegeven voorschrift terecht een 
uitzondering maakt, en we! voor hem, die ge
woon is in bedoelde soorten van goederen 
handel te drijven, omdat hij om handel te 
kunnen drijven we! van een voorraad moet 
zijn voorzien. Ook het tweede lid van art. 9 
van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet moet 
derhalve teleologisch geinterpreteerd wor
den; degenen die gewoon zijn in de betref
fende goederen te handelen, warden door het 
hamsterverbod niet getroffen. 

W aar nu zeker een cafehouder om handel 
te kunnen drijven van een voorraad goede
ren, waarin hij handel drijft (jenever, bieren, 
wijnen, koffie, thee, cacao, melk etc.), moet 
zijn voorzien, is het zeker de bedoeling van 
den wetgever geweest om ook zakenmenschen 
als hoteliers en cafehouders onder de bepa
ling van art. 9 lid 2 van de Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 te doen vallen, en zullen 
zij (dus ook requirant van cassatie) zeker 
zijn te begrijpen onder het begrip ,,die ge
woon is, in bedoelde soorten van goederen 
handel te drijven" in art. 9 lid 2 van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939. 

Ten onrechte heeft de Econ. Rechter in 
zijn vonnis a quo derhalve bewezen ver
klaard ,,dat req. toen niet gewoon was in ge
melde goederen handel te drijven". 

De Econ. Rechter had bijgevolg requirant 
van cassatie behooren vrij te spreken, instede 
van hem te veroordeelen." 

0. dat bij bet bestreden vonnis ten laste 
van req. bewezen is verklaard met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
op of omstreeks 24 Juli 1940 onder de ge
meente Nijmegen opzettelijk een hoeveelheid 
cacao van ongeveer 100 kilogram, zijnde le
vensmiddel, zich heeft verschaft, door deze 
te koopen, zijnde een der goederen aangewe
zen bij beschikking van 10 Mei 1940 No. 
28456 door het Centraaldistributiekantoor, 
onderafdeeling van de Directie van Handel 
en Nijverheid - daartoe aangewezen bij be
schikking van den Minister van Economische 
Zaken d.d. 30 Aug. 1939 No. 47971 M. -
terwijl het hem, die toen niet gewoon was in 

gemelde goederen handel te drijven, verboden 
was krachtens het bepaalde bij art. 9 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, om 
van door gemelden Minister aan te wijzen 
soorten van goederen, binnen een kalender
week (zich) meer te verschaffen, dan hij of 
de groep van personen, voor welke hij toen 
gewoon was zich die goederen te verschaffen, 
daarvan gedurende een week placht te ge
bruiken, zijnde die hoeveelheid meer dan dat, 
terwijl hij wist, dat zulks bij de wet verboden 
was; 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del: 

dat de toelichting daarvan hierop neer
komt, dat req. als cafehouder gewoon zou zijn 
handel te drijven onder meer in cacao en dat 
in zooverre blijkens art. 9, 2de lid der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 het verbod 
niet voor hem zou gelden; 

dat, daargelaten of de overweging van het 
vonnis der Rechtb., waarin onder het begrip 
handeldrijven wordt verstaan goederen koo
pen met het doe! deze weder te verkoopen in 
denzelfden staat, waarin zij zijn gekocht, in 
haar algemeenheid juist moet warden geacht, 
de beslissing, dat req. niet is iemand, die ge
woon is handel te drijven in cacao, juist is, 
aangezien dit begrip volgens de strekking 
van genoemd artikel beperkt moet warden 
opgevat en de cafehouder, die kopjes choco
lade of cacao uitschenkt dan ook niet geacht 
kan warden te zijn iemand , die in den zin van 
genoemd artikel gewoon is in cacao handel 
te drijven; 

dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

,,Een gelijke verdediging (als voor den H. 
R., zie arrest. Red.) was voor de Rechtbank 
gevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft deze 
overwogen: dat de strekking van het eerste 
lid van art. 9 van de Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 is het maken door een 
ieder van te groote voorraden ingeval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewo
ne omstandigheden te voorkomen; dat het 
tweede lid van dat artikel op het in het eer
ste lid gegeven voorschrift terecht een uitzon
dering maakt, en we! voor hem, die gewoon 
is in bedoelde soorten van goederen handel 
te drijven, omdat hij om handel te kunnen 
drijven we! van een voorraad moet zijn voor
zien; dat voor de uitlegging van het begrip 
,,die gewoon is handel te drijven" moet wor
den gezocht naar de beteekenis dier woorden 
zooals deze zijn gebruikt in de wetgeving wel
ke onder de vigueur van dezelfde omstan
digheden zijn tot stand gekomen nl. alle door 
de overheid genomen buitengewone maatre
gelen op economisch gebied; dat dit begrip, 
naar het oordeel van den Rechter, eng moet 
worden opgevat en een cafehouder niet is aan 
te merken als iemand die gewoon is in koffie, 
cacao, of melkpoeder enz. handel te drijven; 
dat immers deze maatregelen in het algemeen 
onderscheid maken tusschen een onderne
ming, te weten: fabrikant, en/of importeur, 
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en een handelaar, d . w. z. de natuurlijke of 
rechtspersoon die van het koopen van goede
ren met het doe! deze weder te verkoopen 
zijn normaal bedrijf maakt, in enkele geval
len zelfs met uitzondering van den detail
handel; dat derhalve aan het begrip hande
laar in die maatregelen een zeer beperkte be
teekenis wordt toegekend en we! het koopei:i 
van goederen met het doe! deze weder te ver
koopen in denzelfden staat waarin deze door 
hem zijn gekocht; dat zulks allerminst gezegd 
kan worden van een cafehouder, als verdach
te, die, naar is kcunen vast te staan, aller
minst een normaal bedrijf maakt om koffie, 
melkpoeder of cacao te koopen en weder te 
verkoopen, <loch naast den verkoop van al
coholhoudenden drank ook we! kopjes koffie 
en cacao aan klanten verstrekt waarbij dan 
weliswaar een zeer geringe hoeveelheid kof
fie, cacao en mogelijk ook melkpoeder wordt 
gebruikt; dat in het bijzonder de begrippen 
,,koopman" in art. 1 (oud) K. en ,,fabrikan
ten en ondernemers" in art. 1 van het Besluit 
op de Omzetbelasting op welke bepalingen 
de raadsman v an verdachte nog een beroep 
heeft gedaan, niet voor de uitzonderingsbepa
ling van het tweede lid van art. 9 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet van toepassing 
kunnen zijn, omdat de strekking van die be
grippen is zooveel mogelijk personen onder 
hare bepalingen te doen vallen, hetgeen juist 
niet het geval is, gelijk hierboven betoogd, 
m et voormelde uitzonderingsgevallen. 

Het middel schijnt mij ondeugdelijk toe. 
Met de overwegingen van het vonnis kan ik 
m:j echter niet geheel vereenigen. Onjuist 
acht ik de overweging dat aan het begrip 
,,handelaar" in d e wetgeving, die onder ,,vi
gueur van de tegenwoordige omstandigheden 
tot stand is gekomen, aan het begrip ,,hande
laar" een zoo beperkte beteekenis zou worden 
toegekend dat daaronder alleen zou moeten 
worden verstaan: hij die goederen koopt met 
het doe! deze weder t e verkoopen in den
zelfden staat, waarin deze door hem zijn ge
kocht. Een cafehouder, die alleen koffie, thee 
en chocolade verkoopt, zou dan geen hande
laar zijn in den zin dier wetgeving. Ook zoo
danige cafehouder drijft naar mijn meening 
handel, is koopman. De vraag waar het om 
gaat is echter niet of hij handel drijft, maar 
waarin hij handel drijft. Evenmin als men 
zeggen kan dat een meubelmaker houthan
delaar is, kan men zeggen dat de cafehouder 
koopman is in koffie, thee, cacao enz. Een 
restaurateur is we! een koopman maar ver
eenigt toch niet in zich de hoedanigheden van 
handelaar in visch, vleesch, groenten, kort
om in alle ingredienten die hij zijn klanten na 
toebereiding pleegt voor te zetten . 

Niet voor de vraag of iemand handelaar 
is, maar we! voor de vraag waarin hij handel 
drijft speelt de bewerking der waar een rol. 
Zoo drijft een cafehouder meestal we! een 
kleinhandel in sterken drank of bier, maar 
kan m en niet zeggen dat hij detaillist is in 
koffie etc. 

Het vonnis acht ik juist in zijn slotsom en 
ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

(N. J.) 

27 October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vervoer- en Nederlagewet 
v. 31 Dec. 1915 S . 533 artt. 9, 12.) 

Een beroep op art. 2 77 j O • art. 18 s 
der Alg. Wet 1822, als zoude volgens dit 
laatste artikel kaas zonder documenten 
mogen worden vervoerd en dus daarom 
voor kaas nimmer verboden nederlage 
zou gelden, gaat niet op omdat req. ver
oordeeld is op grond van de wet van 3 1 

D ec. 1915 S . 533 en deze wet geen on
derscheid maakt tusschen goederen, die 
al of niet zonder documenten mogen 
worden vervoerd. 

De opvatting, dat onder inbesla gne
ming als bedoeld in art. 12 lid 2 dier wet 
alleen kan worden verstaan inbeslagne
ming ingevolge art. 9 dier wet vindt 
geen steun in de wet; de toepassing van 
de bij het gemeene strafprocesrecht gel
dende regelen omtrent de inbeslagne
ming is geenszins uitgesloten. 

Op het beroep van J. J. H . S., fruithande
laar, wonende te Eysden, requirant van cas
satie tegen een arrest van het Gerechtshof 
t e 's-Hertogenbosch van 24 Maart 1941, 
waarbij in hooger beroep werd bevestigd een 
vonnis van den Politierechter bij de Arr.
Rechtb. te Maastricht de dato 6 Nov. 1940, 
waarbij requirant ter zake van ,,het in het 
bij art. 1 der W et van 31 Dec. 1915 S. 533 
aangewezen gebied des Rijks eene grootere 
hoeveelheid goederen aanwezig hebben dan 
redelijkerwijze geacht kan worden noodig te 
zijn voor zijn huiselijk gebruik of voor de 
uitoefening van zijn bedrijf, in verband met 
den normalen omvang van dat bedrijf en zijn 
normaal binnenlandsch debiet" met aanha
ling van de artt. 1, 9, 12 der Wet van 31 Dec. 
1915 S . 533, gewijzigd bij wetten van 27 Juni 
1919 S . 420 en 29 Juni 192 5 S . 308, art. 1 
van het K . B. van 15 Juli 1919 S. 495, de 
artt. 23 , 91 , 24, 33 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van t weehonderd en vijftig gulden 
en drie maanden vervangende hechtenis met 
verbeurdverklaring van de aangehaalde en in 
b eslag genomen partij kaas. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur lui
dende: 

,,dat requirant van meening is terecht hier
tegen cassatie te hebben aangeteekend, daar 
- indien het hem t en laste gelegde strafbaar 
is gesteld ingevolge de wet van 31 Dec. 1915 
- de Algemeene wet van ,822, zooals deze 
het laatst is gewijzigd bij de wet van 28 Aug. 
1938, het aan requirant ten laste gelegde niet 
strafbaar maakt, daar art. 1 77 van gemelde 
wet we! de verboden nederlage aanhaalt, 
<loch art. 185 dier wet een uitzondering maakt. 
voor die goederen, die zonder docum enten 
vervoerd mogen worden, zoodat waar ,,kaas'" 
onder die goederen valt en derhalve zonder 
documenten mag vervoerd worden, geldt dus. 
voor kaas nimmer verboden nederlage; 
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dat derhalve om voormelde redenen het 
aan requirant ten laste gelegde nimmer straf
baar kan zijn, terwijl, zelfs indien de wet van 
31 Dec. 1915 van toepassing zou zijn, alsdan 
ingevolge het tweede lid van art. 9 der voor
melde wet aan requirant gelast had moeten 
worden die goederen binnen een bepaalden 
termijn naar een andere plaats te vervoeren 
en indien hij dit alsdan niet wenschte, eerst 
inbeslagname had kunnen volgen; 

dat een en ander echter niet is geschied, 
doch onmiddellijk verbeurdverklaring is ge
volgd, ofschoon toch alleszins voor het voor
melde Gerechtshof duidelijk is gebleken (ge
tuigenverklaring van den wachtmeester H. 
Karnaat), dat requirant volkomen ter goe
der trouw den handel is begonnen en enkel 
en alleen, omdat de vroegere handel in fruit 
volkomen te niet was gegaan, zoodat er van 
een smokkelhandel geen sprake is; 

dat juist om die redenen de verbeurdver
klaring van die hoeveelheid kaas ter waarde 
van ongeveer tien duizend gulden geenszins 
gemotiveerd is en het dus alleszins wensche
lijk is, dat de straf met die verbeurdverkla
ring verminderd wordt; 

Redenen, waarom requirant op voormelde 
gronden meent, dat het arrest van het Ge: 
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 24 Maart 
1941 moet worden vemietigd, daar heeft 
plaats gehad s., althans v. t., van de artt. I, 

9 en 12 der wet van 31 Dec. 1915, gewijzigd 
bij de wet van 27 Juni 1919 en 29 Juni 1925, 
art. 1 van het K. B. van 15 Juli 1919, de artt. 
177 en 185 der Alg. Wet van 1822 zooals deze 
het laatst gewijzigd is bij de wet van 28 Aug. 
1938, de artt. 23, 24, 33 en 91 Sr. , alsmede de 
artt. 351, 423 en 425 Sv., doordat het ten 
laste gelegde n iet strafbaar is en ook bij de 
bepaling der straf geen rekening is gehouden 
met requirant's goede trouw in gemelde 
zaak·" 

0. 'dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard dat requirant op 25 Sept. 
1940 te Eysden binnen de bij K. B . in het 
belang van een meer afdoende beteugeling 
van den smokkelhandel aangewezen gedeel
ten van het grondgebied des Rijks in het bij 
hem in gebruik zijnde pand, gelegen aan de 
Wilhelminastraat 16 heeft aanwezig gehad 
5799 Kilogram platte kaas, 1806 Kilogram 
broodkaas, 1000 Kilogram smeerkaas, 234 
Kilogram kaas, 670 Kilogram kaas, 739 Kilo
gram kaas, welke hoeveelheid goederen groo
ter was dan redelijkerwijze kon geacht war
den noodig te zijn voor zijn huiselijk gebruik 
of voor de uitoefening v an zijn bedrijf in ver
band met den normalen omvang van dat be
drij f en zijn normaal binnenlandsch debiet; 

0. wat het eerste middel betreft, dat een 
beroep op art. 177 van de Alg. Wet 1822 j 0

• 

art. 185 dier wet, als zoude volgens dit laatste 
artikel kaas zonder documenten mogen war
den vervoerd en dus daarom voor kaas nim
mer verboden nederlage zou gelden, niet op
gaat, omdat Rechtb. en Hof requirant ver
oordeeld hebben op grond van de wet van 31 
Dec. 1915 S. 533 en deze wet geen onder
-scheid maakt tusschen goederen, die al of 

niet zonder documenten mogen worden ver
voerd; 

dat derhalve dit middel niet opgaat; 
0. ten aanzien van het tweede middel, 
dat blijkens de toelichting daarvan de straf 

van verbeurdverklaring niet door Rechtb. en 
Hof had mogen zijn uitgesproken, omdat vol
gens het tweede lid van art. 12 der wet van 
31 Dec. 1915 S. 533 het goed slechts, indien 
het in beslag is genomen, kan worden ver
beurd verklaard en uit het bestreden arrest 
niet blijkt, dat de inbeslagneming op wettige 
wijze is geschied, omdat als zoodanig alleen 
zou kunnen gelden een inbeslagneming krach
tens het tweede lid van art. 9, dus na weige
ring om te voldoen aan den last om het goed 
naar elders te vervoeren ; 

dat art. 9 der wet, den ambtenaren de be
voegdheid verleenende om bij niet voldoe
ning aan een last tot vervoer, als in dit arti
kel nader genoemd, tot inbeslagneming der 
betrokken goederen over te gaan, geenszins 
uitsluit de toepassing van de bij het gemeene 
strafprocesrecht geldende regelen omtrent de 
inbeslagneming en derhalve requirant's op
vatting, dat ender inbeslagneming als be
doeld in art. 12 2de lid alleen kan worden 
verstaan inbeslagneming ingevolge genoemd 
art. 9, geen steun vindt in de wet; 

dat derhalve dit middel uitgaat van eene 
onjuiste opvatting van art. 12 voomoemd en 
dus niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

,,Als ik goed zie, worden in deze schriftuur 
twee cassatiemiddelen ontwikkeld: 

I. Het bewezenverklaarde zou niet straf
baar zijn omdat het verbod, gemeld bij art . 
177 der Alg. Wet, zich blijkens art. 185 dier 
Wet niet zou uitstrekken tot goederen, welke 
zonder documenten kunnen worden vervoerd, 
waartoe kaas behoort. 

Requirant verliest uit het oog, dat het door 
hem gepleegde feit niet krachtens genoemd 
art. 1 77 der Alg. Wet strafbaar is geoordeeld, 
maar krachtens de Wet van 31 Dec. 1915 S . 
533, houdende tijdelijke bepalingen betref
fende het vervoer en de nederlage van goe
deren in het algemeen, een wet die tijdens 
de destijds geldende oorlogsomstandigheden 
gemaakt is tot beteugeling van den smokkel
handel en die, toen verscheidene crisiswetten 
uit dienzelfden tijd zijn afgeschaft, dat lot 
niet heeft gedeeld. (Men zie de Wet van 30 
Juli 1926 S. 248). D eze wet, die niet een fis
cale wet is, maar de strekking heeft om het 
verbod tot uitvoer van bepaalde goederen te 
ondersteunen, maakt wat de nederlage be
treft in het geheel geen onderscheid tusschen 
goederen die we! of niet zonder documenten 
mogen worden vervoerd (art. 9). 

II. De straf van verbeurdverklaring der 
kaas had niet mogen zijn uitgesproken omdat 
volgens het tweede lid van art. 12 der wet 
het goed slechts, indien het in beslag is ge
nomen, kan worden verbeurd verklaard. 

Wei is waar blijkt uit het vonnis dat de 
kaas in beslag was genomen, maar volgens 

K2663 
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requirant blijkt daaruit niet, dat deze in be
slag neming op wettige wijze was gescbied 
omdat als zoodanig alleen zou kunnen gelden 
een inbeslagneming kracbtens bet tweede lid 
van art. 9 dus na weigering om te voldoen aan 
den last om bet goed naar elders te vervoeren. 

D e vraag, die requirant met deze grief aan 
Uw oordeel tracbt te onderwerpen, is niet 
nieuw en berbaaldelijk door Uwen Raad in 
strijd met requirants opvatting beslist nl. bij 
de arresten van 7 Mei 1917 N. J. 1917 pag. 
699 en van II Maart 1918 W. 10257. Volgens 
die uitspraken beeft art. 9, 2e lid, niet de 
strekking om de inbeslagneming van bet goed 
kracbtens bet gemeene recbt als stuk van 
overtuiging uit te sluiten, terwijl art. 12, 2e 
lid, iedere recbtmatige inbeslagneming van 
bet goed op bet oog beeft. Blijkens bet on
derbavige door bet Hof bevestigde vonnis 
was de inbeslagneming der kaas recbtmatig 
omdat zij berustte op de artt. 94 en 96 Sv. 

Ik concludeer tot verwerping van bet be-
roep. (N. J.) 

29 October z94z. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280). 

(Perceel, dat als gevolg van oorlogs
geweld en bescbadiging onbewoonbaar 
is geworden en dan ook niet meer als 
woning is gebruikt, en waarin belang
bebbende noodgedwongen enkele meu
belstukken beeft moeten acbterlaten, 
terwijl de aansluiting op gas- en water
leiding gebandbaafd is gebleven.) 

De R. v. B. beeft zonder scbending 
van de artt. 280 der Gem.wet en 9 der 
Verordening op de daarvoor aangevoer
de gronden kunnen aannemen dat bet 
onderbavige perceel gedurende tenmm
ste 6 acbtereenvolgende kalendermaan
den ongebruikt is gebleven. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien bet beroepscbrift in cassatie van 

het Hoofd van den Contr6le-dienst der Ge
meentebelastingen te den Helder tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor d~ 
Directe Belastingen te Alkmaar van 26 Met 
1941 betreffende den aan J.B. te Barsinger
hom' opgelegden aanslag in de wegenbelas
ting van de gem. den Helder, belastingjaar 
1940; 

Gezien de stukken ; 
O. dat de Verordening op de beffing eener 

belasting onder den naam van Wegenbelas
ting der gem. den Helder, voor zooveel thans 
van belang, bepaalt: in art. 1, dat voormelde 
belasting wordt gebeven onder mee: wegens 
gebouwde eigendommen en daarbtJ beboo
rende erven, die aan openbare land- o~ wa
terwegen in de gemeente belenden of m .. de 
onmiddellijke nabijbeid daarvan gelegen ztJn; 
in art. 2 , dat belastingplicbtig is bij , die 
kracbtens recbt van bezit of eenig antler za
kelijk recbt het genot beeft van de eigen
domrnen, bedoeld in art. 1, en ten slotte in 
art. 9, dat voor gebouwde eigendommen, die 
met hun gebouwde aanhoorigbeden geduren-

L. 1941 

de ten minste zes acbtereenvolgende kalen
dermaanden ongebruikt en onverbuurd ge
bleven zijn, aan hem, die gedurende dat tijd
vak is aangeslagen, de belasting voor een 
evenredig dee! wordt teruggegeven; 

0. dat belangbebbende voor bet belasting
jaar 1940 werd aangeslagen in voormelde be
lasting naar een bedrag van f 49.77, wegens 
het genot van eigendom van bet perceel 
Soembastraat 6 en bet perceel L angestraat 
72 te Den Helder, van welken aanslag ont
heffing werd verzocht doch bij beschikking 
van het Hoofd van den Contr6le-dienst der 
Gemeentebelastingen geweigerd , uit overwe
ging dat na onderzoek zou zijn gebleken dat 
bet perceel Soembastraat 6 niet gedurende 
ten minste 6 acbtereenvolgende kalender
maanden ongebruikt en onverhuurd is geble
ven, terwijl dit vaststaat met betrekking tot 
het perceel Langestraat 72, dat eerst op 2 
Aug. 1940 ongebruikt en onverhuurd is ge
komen; 

0. dat, nadat belanghebbende van voor
melde beschikking in beroep was gekomen, 
voor zoover daarbij de ontheffing van zijn 
aanslag voor bet perceel Soembastraat 6 werd 
afgewezen, de R. v. B. die beschikking heeft 
vernietigd en heeft verstaan, dat een onthef
fing van 6/12 op den onderhavigen aanslag 
wordt verleend, voor zoover deze op even
gemeld perceel betrekking heeft; 

dat de Raad daarbij als onbetwist heeft 
vastgesteld: dat de gas- en waterleiding van 
het perceel steeds aangesloten zijn gebleven, 
<loch de aansluiting op bet electriciteitsnet 
op 5 Juli 1940 werd afgesloten en geen aan
sluiting meer plaats vond, ofschoon dit op 
30 Sept. 1940, met bet oog op bet gebruik 
van een intact gebleven badkamer werd aan
gevraagd; dat deze badkamer echter nimmer 
is gebruikt; dat de achtergelaten meubelen 
bestonden uit een paar stoeJen, een tafel, een 
haard en eenige schilderijen en dat appellant 
in bet perceel nimmer heeft ovemacht, noch 
daarin eenige maaltijd gebruikt, omdat bet 
onbewoonbaar was aangezien onder meer de 
ruiten waren vemield; 

,,dat de Raad vervolgens na vermeld te 
hebben, dat bet hoofd van den contr6ledienst 
voomamelijk op grond van de achtergelaten 
meubelen en de aansluiting van bet perceel 
aan de gas- en waterleiding, heeft geconclu
deerd tot een in gebruik zijn als gebouwd 
eigendom en mitsdien ingevolge art. g der 
verordening de ontheffing heeft geweige..d, 
<loch appellant deze stelling als onjuist be
strijdt; 

als volgt heeft overwogen: 
,,dat art. 9 van de verordening op de we

genbelasting voorscbrijft, dat voor gebouwde 
eigendommen, die met bunne gebouwde aan
boorigbeden gedurende ten minste 6 achter
eenvolgende kalendermaanden ongebruikt en 
onverbuurd zijn gebleven, de belasting voor 
een evenredig dee! wordt teruggegeven; 

dat als onbetwist vaststaat dat bet liti
gieuse perceel, zijnde een gebouwd eigendom 
in den zin der verordening, gedurende 6 ach
tereenvolgende kalendermaanden onver
huurd is gebleven en thans nog de vraag moet 

22 
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worden beantwoord of in het onderhavige ge
val en gelet op de ter kennis van den Raad · 
gebrachte feiten, tevens kan worden aange
nomen dat het perceel ook gedurende dien 
tijd ongebruikt is gebleven; 

dat ter beoordeeling van deze vraag in de 
eerste plaats is gebleken dat appellant en 
zijn gezin, als gevolg · van oorlogsgeweld en 
beschadiging van het perceel, in der haast 
zijn gevlucht, met medeneming van al hun 
have en goed, behoudens de enkele voor
schreven meubelstukken, die zij niet mede 
konden nemen; 

dat tevens vaststaat, dat het perceel onbe
woonbaar is en appellant het ook inderdaad 
niet als wooing heeft gebruikt, door er bijv. 
zoo nu en dan een maaltijd te gebruiken, er 
te ovemachten of er een bad te nemen; 

dat het perceel ook in ruimeren zin. nl. als 
gebouwd eigendom, evenmin geacht kan wor
den in gebruik te zijn geweest, immers dit 
niet volgt uit het feit dat appellant daarin 
noodgedwongen enkele meubelstukken heeft 
moeten achterlaten en evenmin uit het feit 
dat de aansluiting op gas- en waterleiding 
gehandhaafd is gebleven, nu vaststaat dat 
daarvan geen gebruik is gemaakt; 

dat de Raad dan ook van oordeel is, dat 
het voormelde perceel gedurende ten minste 
6 achtereenvolgende kalendermaanden on
gebruikt is gebleven en hieruit volgt dat ont
heffing moet worden verleend;" 

0. dat tegen de uitspraak van den R . v. B. 
wordt opgekomen met het navolgend middel 
van cassatie: 

S. of v. t. van art. 280 der Gemeentewet, 
i. v. m. art. 9 der bovengenoemde Verorde
ning, 

1e. doordat de R . v. B. in zijn bovenge
noemde uitspraak onder andere heeft aange
nomen dat het perceel van appellant niet ge
acht kan worden gedurende het 2e halfjaar 
1940 als gebouwd eigendom ,,in gebruik" te 
zijn geweest, omdat dit niet zou volgen uit 
het feit dat appellant daarin noodgedwongen 
enkele meubelstukken heeft moeten achter
laten; 

2e. subsidiair, voor geval de H. R . met den 
R. v. B. mocht aannemen, dat het onder
havige perceel, ook al zijn daarin meubelen 
achtergebleven, toch als ,,ongebruikt" moet 
worden aangemerkt, doordat het oordeel van 
den R. v. B., waarbij deze als vaststaande 
aanneemt, dat het perceel onbewoonbaar is 
en belanghebbende het ook inderdaad niet als 
woning heeft gebruikt, door er bijv. zoo nu en 
dan te ovemachten of er een bad te nemen, 
op verschillende gronden voor bestrijding 
vatbaar is; 

dat tot toelichting van het tweede middel 
is aangevoerd: 

a . dat bij de verordening niet bepaald 
wordt, dat ontheffing zal worden verleend, 
wanneer een perceel onbewoonbaar is; 

b. dat op grond van nader aangeduide fei
ten moet worden aangenomen, dat belang
hebbende vermoedelijk gedurende het twee
de halfjaar van 1940 wel eens een maaltijd 
in zijn perceel heeft gebruikt en dat hij wel 
degelijk gedurende dat tijdvak van het in 

zijne woning aanwezige bad gebruik heeft 
gemaakt; 

0. dienaangaande: 
dat het eerste onderdeel van het middel 

niet kan slagen, vermits de R. v . B., zonder 
schending van de aangehaalde artikelen van 
wet en verordening, op de daarvoor aange
voerde gronden heeft kunnen aannemen, dat 
het onderhavige perceel gedurende ten min
ste 6 achtereenvolgende kalendermaanden 
ongebruikt is gebleven; 

dat van het tweede onderdeel de eerste 
grief feitelijken grondslag mist, aangezien de 
R. v. B. niet heeft beslist, dat ontheffing van 
belasting moet worden verleend, omdat het 
meergenoemde perceel onbewoonbaar was, 
terwijl de tweede grief tevergeefs opkomt 
tegen een feitelijke en dus in cassatie onaan
tastbare beslissing van den R. v. B.; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

29 October z94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 282). 

(Art. 21 der verordening: ,,Wanneer 
wordt aangetoond, dat een bedrijf over 
een boekjaar verlies heeft opgeleverd, 
wordt van den aanslag ontheffing ver
leend. ... Bij de beoordeeling van de 
vraag, of een bedrijf verlies heeft opge
leverd, worden t. a. v. de afschrijving op 
zaken, die voor de uitoefening van het 
bedrijf worden gebruikt en de afschrij
ving op schuldvorderingen, de regels van 
goed koopmansgebruik in acht geno
men". Belanghebbende neemt onder de 
exploitatiekosten van het bedrijf een 
fictief huurbedrag op ad 5 % rente der 
boekwaarde van het haarzelf toebehoo
rende bedrijfspand.) 

De R. v. B. heeft kennelijk aangeno
men dat het door belanghebbende in 
haar bedrijfspand belegde kapitaal thans 
eigen - in den zin van niet door derden 
terleen verstrekt - kapitaa/ is. 

Indien in voormelden zin eigen kapi
taa/ in het bedrijf is gestoken bestaat er 
geen aanleiding om, ter berekening van 
de winst van het bedrijf over eenig 
boekjaar, rente van dat kapitaal onder 
de exploitatiekosten in rekening te 
brengen. Dusdanige wijze van handelen 
moet inderds.ad geacht worden in strijd 
te zijn met goed koopmansgebruik. Dit 
moet evenzeer gelden voor dat dee! van 
het kapitaal dat in voor het bedrijf ge
bruikte onroerende goederen wordt be
legd, als het geldt voor die deelen die 
tot aanschaffing van andere bedrijfsmid
delen, inkoop van waren, of verdere uit
gaven in het bedrijf worden aangewend, 
ten aanzien waarvan niet blijkt dat 
rente in rekening is gebracht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Directeur der Gemeentebelastingen te 
Amsterdam tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
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Amsterdam van 25 April 1941, betreffende 
het verzoek van de N. V. X te Rotterdam, 
tot ontheffing van den haar voor het belas
tingjaar 1939 opgelegden aanslag in de zake
lijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening op de heffing 

van een Zakelijke belasting op het Bedrijf 
der genoemde gemeente luiden: 

Art. 1. Wegens de bedrijven, welke bin
nen de Gemeente worden uitgeoefend, wordt 
een belasting geheven onder den naam ,,Za
kelijke belasting op het bedrijf"; 

Art. 7 onder a: Voor de toepassing van 
deze verordening worden als een bedrijf be
schouwd: a. twee of meer bedrijven door den
zelfden ondernemer of dezelfde ondernemers 
uitgeoefend. 

Art. 8, 1e lid. Belastingplichtig is de onder
nemer van het bedrijf. 

Art. 21. Wanneer wordt aangetoond, dat 
een bedrijf over een boekjaar verlies heeft · 
opgeleverd, wordt van den aanslag onthef
fing verleend. De ontheffing wordt verleend 
over het belastingjaar, waarmede het boek
jaar samenvalt, of, indien beide jaren niet 
samenvallen, over het belastingjaar, waarin 
het boekjaar eindigt. Bij de beoordeeling van 
de vraag-, of een bedrijf verlies heeft opge
leverd, worden ten aanzien van de afschrij
vingen op zaken, die voor de uitoefening van 
het bedrijf worden gebruikt en de afschrij
vingen op schuldvorderingen, de regels van 
goed koopmansgebruik in acht genomen. 

De ontheffing moet uiterlijk binnen drie 
maanden na afloop van het belastingjaar 
schriftelijk bij den directeur worden aange
vraagd; 

0. dat belanghebbende, die in verschil
lende plaatsen des lands kleedingmagazij
nen exploiteert en te Amsterdam haar bedrijf 
uitoefent in twee filialen, gevestigd in twee 
haar in eigendom toebehoorende panden, ge
legen aan de Kinkerstraat en aan de 1ste van 
Swindenstraat, en aan wie in voormelde be
lasting een aanslag is opgelegd, groot f 282, 
ontheffing van dien aanslag heeft verzocht, 
op grond dat door bedoelde filialen over het 
boekjaar 1 Febr. 1938 tot en met 31 Jan. 
1939 een verlies is geleden; 

dat belanghebbende bij dat verzoek beeft 
overgelegd exploitatierekeningen, waarop 
voor het pand Kinkerstraat de exploitatie
kosten op f 88902.44, de brutowinst op goe
derenverkoop op f 81777.025 en dienvolgens 
bet verlies op f 7125.416 worden berekend en 
voor het pand van Swindenstraat: de exploi
tatiekosten op f 72777.246, de brutowinst op 
goederenverkoop op f 57548.725 en dienstvol
gens het verlies op f 15228.52; 

dat daarbij op elk der beide rekeningen 
onder de exploitatiekosten is opgenomen een 
post ,,werkelijke buur", voor het pand Kin
kerstraat ten bedrage van f 18417.22 en voor 
het pand van Swindenstraat ten bedrage van 
f 14233.70, welke posten zijn samengesteld 
uit 5 % van de boekwaarde van bet betref
fende pand, bedragende 5 % van f 340000 
is f 1 7000 voor het pand Kinkerstraat en 5 % 

van f 255000 is f 12750 voor bet andere pand, 
en uit telkens bepaalde bedragen voor grond-, 
straat- en andere belastingen en voor assu
rantie en onderboud; 

dat daarnaast nog rekening wordt gehou
den met afschrijving op die panden per 31 
Jan. 1939; 

dat de Inspecteur der Gemeentebelastin
gen op het verzoek tot ontheffing afwijzend 
beeft beschikt; 

0. dat belangbebbende voor den R . v. B. 
heeft aangevoerd: 

dat de Inspecteur door uit de hierboven 
weergegeven berekening van de exploitatie
kosten der beide filialen te licbten de daarin 
ter berekening van de ,,werkelijke huur" op
genomen bedragen van 5 % van de boek
waarde der panden, waarin die filialen zijn 
gevestigd, ten onrechte niet beeft aangeno
men, dat baar bedrijf over bet boekjaar 
1938/1939 een verlies heeft geleden, ter toe
lichting waarvan belanghebbende beeft aan
gevoerd, dat genoemde rentebedragen te
recht onder de exploitatiekosten zijn opge
nomen, omdat, wanneer de aankoop daarvan 
door een hypothecaire geldleening zou zijn 
gefinancierd de rente van zoo'n leening ook 
ten laste der exploitatie zou zijn gekomen en 
bij buur daarvan in de huurwaarde van zelf
sprekend ook de rente van het voor aankoop 
benoodigde kapitaal zou zijn begrepen, waar
aan belanghebbende nog beeft toegevoegd, 
dat indertijd de aankoop der panden niet met 
eigen geld, doch door middel van bankcrediet 
is gefinancierd; 

dat de Inspecteur biertegenover beeft ge
steld: dat belanghebbende door niettegen
staande de panden, waar baar filialen zetelen, 
baar in eigendom toebehooren, ten laste van 
de exploitatierekeningen dier filialen te bren
gen een bepaald bedrag aan voor die panden 
verschuldigde huur, waarin behalve de wer
kelijke uitgaven voor belasting, assurantie, 
onderboud en afschrijving ook een fictief 
rentebedrag van 5 % van de boekwaarde der 
panden na afschrijving is begrepen, een 
methode volgt, welke in strijd is met een 
juiste wijze van winstberekening; dat, wan
neer het volkomen fictieve rentebedrag uit 
de exploitatierekeningen wordt geschrapt, 
een winst voor de beide filialen van te zamen 
f 7376.065 wordt verkregen; dat hij belang
hebbende in de gelegenheid beeft gesteld om 
aan te toonen, dat er termen bestaan, om in 
plaats van het fictieve rentebedrag een be
paald bedrag van werkelijk aan derden be
taalde rente ten laste der filialen te brengen, 
docb belanghebbende van deze gelegenheid 
geen gebruik heeft gemaakt, daar zij haar 
metbode van berekening volkomen juist 
achtte; 

0 . dat de R . v. B ., met vernietiging van 
de bescbikking van den Inspecteur, aan be
langhebbende ontheffing van den aanslag 
heeft verleend, na te hebben overwogen: 

1. ,,dat het partijen verdeeld houdende 
geschil neerkomt op de vraag, of, ingeval een 
bedrijf wordt uitgeoefend in een aan den 
ondernemer zelf toebehoorend pand, voor de 
toepassing van art. 2 1 der verordening slechts 
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de kosten, welke in werkelijkheid ten be
hoeve van de exploitatie van het pand zijn 
gemaakt en de lasten welke op den eigen
dom ervan drukken, zoomede de afschrij
ving, welke daarop volgens goed koopmans
gebruik moet worden toegepast, ten laste van 
de exploitatie-rekening mogen worden ge
bracht, dan we! het geoorloofd is, een fictief 
huurbedrag, waarin dan behalve genoemde 
kosten, lasten en afschrijving mede de rente 
over het daarin gestoken kapitaal moet wor
den begrepen, van de bedrijfsopbrengst af te 
trekken; 

2. ,,dat, nu art. 21 der verordening t. a. v. 
de wijze, waarop de bedrijfsopbrengst moet 
worden berekend, geen aanwijzing geeft en 
alleen voor de afschrijving op zaken, die voor 
de bedrijfsuitoefening worden gebruikt, en de 
afschrijving op schuldvorderingen naar de 
regels van goed koopmansgebruik verwijst, 
de Raad van oordeel is, dat voor de toepas
sing van deze bepaling iedere methode van 
winstberekening toelaatbaar is, welke met 
goed koopmansgebruik in overeenstemming 
is; 

3. ,,dat nu, naar het oordeel van den Raad, 
de door belanghebbende verdedigde methode 
van winstberekening, waarbij t. a. v. een den 
ondernemer zelve toebehoorend bedxijfsper
ceel, een fictief huurbedrag - waarin be
he.lve de kosten, lasten en afschrijving mede 
een bepaald rentepercentage van het daarin 
gestoken kapitaal begrepen is - op de be
drijfsopbrengst in mindering wordt gebracht, 
volgens goed koopmansgebruik toelaatbaar 
is en ze dat zeker is in gevallen, waarin het, 
zooals voor de toepassing van art. 21 der on
derhavige verordening, niet zoozeer aankomt 
op de berekening van het bedrijfsinkomen 
van den ondernemer, dan we! op de vaststel
ling van de zuivere opbrengst van het door 
hem uitgeoefende bedrijf; 

4. ,,dat de Inspecteur zich ervan heeft 
onthouden, subsidiair bezwaar te maken te
gen de wijze waarop belanghebbende de door 
hem verdedigde methode van winstbereke
ning heeft toegepast en de Raad ender deze 
omstandigheid als vaststaande aanneemt, dat 
belanghebbendes bedrijf voor het onderha
vige boekjaar een verlies heeft opgeleverd, 
zoodat de gevraagde ontheffing haa r alsnog 
behoort te worden verleend;" 

0. dat de Directeur der Gemeentebelas
tingen tegen de uitspraak van den R. v. B. 
opkomt met het navolgend middel van cas
satie: 

S., althans v. t., van art. 21 der verorde
ning op de heffing van de Zakelijke belas
ting op het Bedrijf der gem. Amsterdam 
(Gemeenteblad 1932, afd. 3, volgno. 62), 

doordat de R. v. B. bij zijn uitspraak, met 
vernietiging van de uitspraak van den ln
specteur, ontheffing van den aanslag heeft 
verleend op grond van de hierboven ender 3 
vermelde overweging, 

ten onrechte, aangezien een dergelijke 
methode van winstberekening moet geacht 
worden strijdig te zijn met goed koopmans
gebruik; 

0. dienaangaande: 
dat zij vooropgesteld, dat de R . v. B. ken-

lijk heeft aangenomen, hetgeen dus ook in 
cassatie moet gelden, dat, wat oorspronkelijk 
daarvan moge zijn geweest, het door belang
hebbende in haar bedrijfspanden te Amster
dam belegde kapitaal thans eigen - in den 
zin van niet door derden ter leen verstrekt 
- kapitaal is; 

dat de ondememer, die, uiteraard met de 
bedoeling, winst te behalen, naast zijn ar
beidskracht kapitaal in een bedrijf aanwendt, 
de te verwachten winst zal beschouwen als 
belooning voor zijn arbeid en zijn risico, doch 
tevens als vergoeding voor de rente, die hij 
mist, doordat hij het kapitaal niet buiten 
zijn bedrijf heeft belegd; 

dat, bij die zienswijze, indien, zooals in het 
onderhavig geval, in voormelden zin eigen 
kapitaal, kapitaal dus waarvan aan derden 
geen rente verschuldigd is, in het bedrijf is 
gestoken, er geen aanleiding bestaat om, ter 
berekening van de winst van het bedrijf over 
eenig boekjaar, rente van dat kapitaal ender 
de exploitatiekosten in rekening te btengen; 

dat dusdanige wijze van handelen inder
daad geacht moet worden in strijd te zijn 
met goed koopmansgebruik; 

dat dit evenzeer moet gelden voor dat dee! 
van het kapitaal, dat in voor het bedrijf ge
bruikte onroerende goederen wordt belegd, 
als het geldt voor die deelen, welke tot aan
schaffing van andere bedrijfsmiddelen, in
koop van waren, of verdere uitgaven in het 
bedrijf worden aangewend, ten aanzien waar
van niet blijkt, dat rente in rekening is ge
bracht; 

dat het middel dus gegrond is en de be
streden uitspraak niet in stand kan blijven, 
terwijl de Hooge Raad de hoofdzaak kan 
beslissen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Bevestigt de beschikking van den Inspec

teur. (N. J.) 

30 October z94r. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 51). 

Behandeling eener zaak door een ge
meentelijk scheidsgerecht onder leiding 
van een voorzitter van vol- joodschen 
bloede en onderteekening der uitspraak 
door <lien voorzitter. 

Op 20 November 1940 was de be
trokkene nog gerechtigd als voorzitter 
van het scheidsgerecht te fungeeren. 
Aangenomen wordt, dat op <lien datum 
het Scheidsgerecht zijn beslissing heeft 
genomen, al is deze later in schrift ge
bracht en eerst op s April 1941 aan par
tijen gezonden. 

Alleen deze voorzitter was bevoegd 
(en dus verplicht) de uitspraak te on
derteekenen, ook al fungeerde hij ten 
tij_de van het op schrift stellen en onder
teekenen der uitspraak niet meer als 
zoodanig. Ware hij tot die onderteeke
ning niet meer bevoegd geweest, dan 
zou het eenige gevolg zijn, dat de uit
spraak niet door een voorzitter zou kun
nen zijn onderteekend. 
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Uitspraak in zake: 
G . Kwant, wonende te Groningen, klager, 

voor wien ter openbare terechtzitting van 3 
Juli 1941 als gemachtigde is opgetreden Mr. 
H. T. Meyering, advocaat te Groningen, ter 
openbare terechtzitting van 9 Oct. 1941 niet 
verschenen, 

tegen: 
het College van B. en W. der Gemeente Gro
ningen, verweerder, wettelijk vertegenwoor
digd door den Burgemeester, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken, waaronder een rapport 

d.d. 18 Sept. 1941, krachtens een door den 
Raad op 17 Juli 1941 gegeven bevel uitge
bracht door Prof. Dr. W. M. van der Scheer, 
hoogleeraar in de neurologie en de psychia-

. trie te Groningen: 

Gehoord den bovengenoemden gemachtig
de; 

Wat aangaat de leiten van het twistgeding 
0. dat B. en W. der gemeente Groningen, 

gelezen het schrijven van den Commandant 
der Brandweer d.d .. 'i Sept. 1940, waarin hij 
voorstelt den brandwacht 2de klasse G. 
Kwant, wegens herhaald (lees: herhaalde
lijk) gebleken ernstig gebrek aan plichtsbe
trachting ontslag uit den gemeentedienst te 
verleenen, op 19 Sept. 1940 hebben besloten 
G. Kwant voornoemd te straffen met ont
slag uit den gemeentedienst, zulks met in
gang van 29 Sept. 1940; daarbij overwe
gende: enz. 

0 . dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren en werklieden in dienst der gemeente 
Groningen, bij welk Gerecht G. Kwant tegen 
dat besluit in beroep was gekomen, bij een 
uitspraak, gedagteekend 20 Nov. 1940 en 
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen, 
als zijn oordeel heeft uitgesproken, dat B . 
en W. bij hun besluit van 19 Sept. 1940 aan 
G. Kwant terecht straf hebben opgelegd we
gens het bij herhaling verzuimen van den 
dienst en dat de hem opgelegde straf van 
ontslag uit den gemeentedienst niet oneven
redig is met de door den betrokkene ge
pleegde strafbare feiten, en voorts het door 
G. Kwant tegen het aangehaalde besluit van 
B . en W. ingestelde beroep mitsdien onge
grond heeft verklaard ; . 

0. dat G . Kwant tegen die uitspraak be
roep heeft ingesteld en bij klaagschrift, on
der aanvoering van gronden, den Raad heeft 
verzocht te willen verstaan, dat voormelde 
uitspraak nietig is, althans deze te vernie
tigen, en wijders te beslissen, dat B. en W. 
hem ten onrechte gestraft hebben, althans 
hem ten onrechte gestraft hebben m et ont
slag uit den gemeentedienst, subsidiair met 
v ernietiging der u itspraak de zaak naar het 
Scheidsgerecht terug te wijzen om te worden 
hervat in den stand, waarin zij zich bevond; 

0 . dat de Burgemeester van Groningen 
bij contra-memorie, afgezien van de in het 
klaagschrift besproken formeele bezwaren, 
als zij n oordeel heeft uitgesproken, dat de 
uitspraak van het Scheidsgerecht behoort 
te worden bevestigd; 

Jn rechte: 
0. dat de uitspraak van het voormelde 

Scheidsgerecht moet worden aangemerkt als 
een besluit, in administratief beroep geno
men, zooals bedoeld in art. 3, lid 2, onder a, 
en lid 3 der Ambtenarenwet 1929, dus als 
een besluit, waarover deze Raad in eerst en 
en eenigen aanleg oordeelt en ten aanzien 
waarvan de termijn voor beroep is bepaald 
in art. 60 van evengenoemde wet, en wel 
op 30 dagen na den dag, waarop het aange
vallen besluit genomen is; 

0. dat onder de aangevochten uitspraak is 
vermeld, dat het Scheidsgerecht ,,deze be
slissing in zijn zitting van 20 Nov. 1940 heeft 
genomen", maar dat tevens vaststaat, dat de 
secretaris van het Gerecht eerst op s April 
1941 een afschrift van de uitspraak aan 
Kwant heeft toegezonden; 

0 . dat aannemelijk is, dat Kwant niet v66r 
dezen datum van die uitspraak heeft kunnen 
kennis dragen, weshalve er, gegeven het be
paalde in het .,e lid van art. 60 voormeld, 
geen termen zijn het beroep, ingest eld bij 
een op 2 Mei 1941 ter griffie van dezen Raad 
ingekomen klaagschrift, niet-ontvankelijk te 
verklaren op grond van overschrijding van 
den beroepstermijn ; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
redenen, waarom het beroep niet-ontvanke
lijk zou zijn, zoodat de Raad de door en na
mens Kwant tegen de aangevallen uitspraak 
aangevoerde grieven thans nader kan onder
zoeken; 

0. dienaangaande, dat Kwant's gemach
tigde ter terechtzitting heeft betoogd, dat 
die uitspraak moet worden vernietigd reeds 
op dezen grond, dat de behandeling der zaak 
ter zitting van het Scheidsgerecht heeft 
plaats gevonden op 20 Nov. 1940 onder lei
ding van een voorzitter die, als zijnde van 
vol-joodschen bloede, niet gerechtigd was als 
zoodanig te fungeeren; en 

dat die gemachtigde daarbij heeft gesteld, 
dat hem op grond van door hem ingewonnen 
inlichtingen is gebleken, dat de ,,Anordnung" 
op het ontslag van Joden uit ambten en 
eere-ambten reeds is genomen op 4 Nov. 
1940 en daarin werd bepaald, dat bedoelde 
personen ,,unverziiglich" moesten aftreden; 

0. dat de Raad in het midden laat wat 
hiervan is, daar voor hem v aststaat: 

vooreerst, dat er ook op 20 Nov. 1940 
geen in het Staatsblad van het Koninkrijk 
der Nederlanden of in de Nederlandsche 
Staatscourant of in het Verordeningenblad 
voor het bezette Nederlandsche gebied af
gekondigd voorschrift was uitgevaardigd, 
krachtens hetwelk .Toden van hun ambtelijke 
functie zouden zijn ontheve n; e n 

voorts, dat - hetgeen den R aad uit eigen 
wetenschap bekend is - de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken eerst op 27 Nov. 1940 aan de ge
meentebesturen een circulaire heeft doen 
toekomen, waarin werd medegedeeld, dat in
gevolge opdracht van den Commissaris-Ge
neraal voor Best uur en Justitie Joden onver
wij ld van de waarneming van hun ambtelijke 
funct ie m oesten worden ontheven, en waarin 
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aan die besturen werd verzocht, onverwijld 
te handelen en te doen handelen in den zin 
als in die circulaire aangegeven 1 ; 

0. dat op grond hiervan moet worden aan
genomen, dat de voorzitter van het onder
havige Scheidsgerecht, zooals <lit op 20 Nov. 
1940 was samengesteld, toen nog niet van 
zijn functie was ontheven en dus gerechtigd 
was · als zoodanig op te treden; 

0. dat door en namens Kwant voorts is 
aangevoerd, dat het Scheidsgerecht wellicht 
o_p 20 Nov. 1940, na de behandeling der zaak 
ter zitting, in beginsel heeft besloten tot on
gegrond-verklaring van het ingestelde be
roep, maar <lien avond de schriftelijke uit
spraak niet gedaan is en deze eerst einde 
Maart of begin April 1941 is genomen en on
derteekend, zijnde na het aftreden va~ vo
renbedoelden voorzitter, zoodat die uitspraak 
niet had mogen zijn gedaan, <loch het 
Scheidsgerecht een geheel nieuwe behande
ling onder leiding van den nieuwen voorzit
ter had moeten gelasten; 

0. hieromtrent, dat in de verordening tot 
instelling van een Scheidsgerecht voor de 
ambtenaren en werklieden in dienst der ge
meente Groningen, voorzoover ten deze van 
belang, is bepaald: 

in artikel 12: dat de beraadslaging van het 
Scheidsgerecht en zijn beslissing alleen kan 
geschieden in een voltallige vergadering, bij 
meerderheid van stemmen, en dat geen lid 
of plaatsvervangend lid, dat aan de behan
deling eener zaak deelneemt, zich van mede
stemmen mag onthouden; 

in artikel 15: dat, indien het beroep be
trekking heeft op een voorgenomen discipli 
naire straf, het Scheidsgerecht uitspreekt, of 
naar zijn oordeel een straf behoort te worden 
opgelegd en, zoo ja, welke; en 

in artikel 16: dat de uitspraak door den 
voorzitter en den secretaris van het Scheids
gerecht wordt onderteekend en moet voldoen 
aan de vereischten, gesteld in art. 50 der 
Ambtenarenwet 1g29 (zijnde in <lit artikel 
o.a. voorgeschreven, dat de uitspraken zijn 
gedagteekend en de namen behelzen van hen, 
die als voorzitter en als leden over de zaak 
hebben gezeten ), alsmede dat de secretaris 
onverwijld afschrift van de uitspraak zendt 
aan partijen; 

0. dat de Raad, de voormelde artikelen 
in onderling verband en samenhang beschou
wend, van oordeel is, dat de in art. 16 be
doelde ,,uitspraak" niets anders is dan de in 
schrift gebrachte ,,beslissing", aangeduid in 
art. 12, terwijl voorts opmerking verdient, 
dat voor het uiteindelijke vaststellen van de 
bewoordingen der uitspraak geen nadere bij 
eenkomst van het Scheidsgerecht is voorge
schreven en dat de ten deze toepasselijke 
verordening evenmin een bepaling bevat, 
overeenkomend met art. 43, 2e lid, der Amb
tenarenwet 1929, volgens hetwelk beslissin
gen, genomen na de beeindiging van het on
derzoek ter terechtzitting, door den voorzit-

1 Men zie voor deze circulaire de ,,Alge
meene Mededeelingen" van N. Samsom N.V., 
onder de afd. N. D. (Red.) 

ter in het openbaar worden uitgesproken, 
hetzij ter terechtzitting, hetzij in tegenwoor
digheid van den griffier; 

0. dat de onderhavige aangevallen uit
spraak is gedagteekend 20 Nov. 1940 en -
zooals hierboven reeds is vermeld - in het 
onderschrift ervan bovendien is medege
deeld, dat het Scheidsgerecht ,,deze beslis 
sing in zijn zitting van 20 Nov. 1940 heeft 
genomen"; 

0. dat de Raad - ook al heeft de secre
taris van het Scheidsgerecht een afschrift der 
uitspraak niet eerder dan op 5 April 1941 
aan Kwant toegezonden - geen reden heeft 
aan de juistheid dier mededeeling te twijfe
len; 

0, dat uit het vorenoverwogene volgt, dat 
de bovenbedoelde voorzitter ten tijde van 
het nemen dier - later in schrift gebrachte · 
- beslissing bevoegd was als zoodanig te 
fungeeren; 

0. dat verder, bij gebreke van eenige na
dere dan de bovenweergegeven voorschrif
ten omtrent het op schrift stellen der beslis
singen en het onderteekenen der uitspraken, 
moet worden aangenomen, dat diezelfde 
voorzitter - en alleen hij - gerechtigd, en 
dus in <lit geval verplicht, was de uitspraak 
te onderteekenen; 

0. dat hieraan niet afdoet, of die voorzit
ter ten tijde van het op schrift stellen der 
beslissing en van het onderteekenen der uit
spraak nog als zoodanig fungeerde, daar het 
plaatsen van de handteekening niet meer 
was dan het bekrachtigen, dat de uitspraak 
was vastgesteld overeenkomstig de op 20 
Nov. 1940 onder zijn leiding genomen be
slissing; 

0. dat ten deze voor een nieuwe behande
ling door het Scheidsgerecht onder leiding 
van een anderen voorzitter derhalve geen 
grond aanwezig was; 

0. bovendien, dat, al zou zijn aangenomen, 
dat vorenbedoelde voorzitter ten tijde van 
het onderteekenen der uitspraak daartoe niet 
meer bevoegd was, dit evenmin een reden 
zou hebben opgeleverd voor een nieuwe be
handeling, <loch slechts tengevolge zou heb
ben gehad, dat de uitspraak niet door een 
voorzitter zou kunnen zijn onderteekend, 
evenals het geval zou wezen bij een onmoge
lijk-zijn van onderteekenen door ziekte of 
overlijden van den voorzitter; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat enz. 
(A. B.) 

31 October 194r. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 22bis j 0

• art. 19). 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeu

ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
opheffing der eenige openbare school nu 
weliswaar m et een naburige gemeente 
een regeling is getroffen ex art. 19, doch 
het bezoeken der school in die naburige 
gemeente voor de kinderen, die gedeel
telijk te voet, gedeeltelijk per tram of 
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autobus, den ± 7 K.M. bedragenden 
afstand naar de school zouden moeten 
afleggen, zeer bezwarend zou zijn. Wel
iswaar zijn de gemeenteraad en appel
lant van gevoelen, dat de ouders hun 
kinderen gevoegelijk naar een school 
van een bepaalde godsdienstige richting 
zouden kunnen zenden, doch deze ou
ders, die hun voorkeur voor het open
baar onderwijs hebben doen kennen, 
moeten geacht warden openbaar onder
wijs voor hun kinderen te verlangen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door C. Lam
bert, destijds lid van den raad en wethouder 
van Vogelwaarde, tege'n het besluit van Ged. 
Staten van Zeeland van 18 April 1941, B. 
No. 792/203, 3e afdeeling, waarbij is besloten: 
I. te beslissen, dat de instandhouding van de 
openbare lagere school te Pauluspolder, ge
meente Vogelwaarde, ingevolge art. 19 der 
Lager Onderwijswet 1920 wordt gevorderd, 
en II. goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den raad der gemeente Vogelwaar
de van 25 Jan. 1941, waarbij is besloten: 1. 

op grand van de in dat besluit vermelde 
overwegingen te verkla ren, dat de instand
houding van de openbare lagere school te 
Pauluspolder ingevolge art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd, en 
2. behoudens goedkeuring van Ged. Staten 
van Zeeland met ingang van 1 Sept. 1941 de 
openbare lagere school te Pauluspolder op te 
heffen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur; gehoord, (advies 
van 22 Oct. 1941, No. 284); 

0. dat de raad der gemeente Vogelwaarde 
bij besluit van 25 Jan. 1941 heeft verklaard, 
dat de instandhouding van de openbare la
gere school te Pauluspolder ingevolge art. 19 
der Lager Onderwijswet 1920 niet wordt ge
vorderd en die school met ingang van 1 Sept. 
1941 heeft opgeheven, zulks uit overweging, 
dat overeenkomstig art. 22bis der Lager On
derwijswet 1920 de gemeenteraad zich v66r 
1 Fehr. zal hebben uit te spreken over het al 
of niet blijven voortbestaan der eenige open
bare lagere school (die v66r 1 Juli 1937 werd 
geopend) , welke school thans slechts be
zocht wordt door 25 leerlingen, terwijl het 
gemiddeld aantal leerlingen in de jaren 1936, 
1937, 1938, 1939 en 1940 respectievelijk be
droeg: 33, 32, 291/3, 22 en 232/0; dat rede
lijkerwijze niet verwacht kan warden, dat 
<lit aantal in de toekomst belangrijk zal stij
gen; dat de financieele toes t a nd der ge
meente een versobering der uitgaven drin
gend vereischt en opheffing der voornoemde 
school een der middelen geacht wordt, die 
tot dit doe! kan leiden; dat de uitgaven per 
leerling aan de openbare lagere school voor 
het jaar 1941 (met inbegrip van f 0.50 voor 
administratiekosten) door den raad bij het 
vaststellen der begrooting werd geraamd op 
f 10.2 1 ; dat een gelijk bedrag per leerling 
aan de besturen der bijzondere scholen zal 

moeten warden beschikbaar gesteld; dat ech
ter een bedrag van f 7 a f 7.50 per leerling 
voor de niet te kleine bijzondere scholen in 
de gemeente Vogelwaarde we! voldoende 
wordt geacht en verwacht wordt, dat met dit 
cijfer door de besturen der bijzondere scho
len genoegen zal warden genomen, zoodat 
reeds op grand hiervan een vermoedelijke 
bezuiniging zou warden verkregen van ± 
532 X f 2.70 = f 1436.40 per jaar; dat de 
gemeente Vogelwaarde met de gemeente 
Hontenisse een regeling heeft getroffen tot 
toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 
Hontenisse en mitsdien voldoet aan het ge
stelde in art. 19 der Lager Onderwijswet 
1920, zoodat de instandhouding van deze 
school ingevolge het genoemde artikel niet 
meer wordt gevorderd; 

dat overigens geen redenen aanwezig kun
nen warden geacht welke instandhouding 
dezer school zouden vereischen; dat toch 
niet verwacht kan warden, dat de ouders der 
leerlingen hunne kinderen zullen zenden 
naar een openbare school in een der naburige 
gemeenten Hontenisse of Zaamslag; dat alle 
ouders dier leerlingen behooren tot den 
Roomsch-Katholieken Godsdienst, die alien 
hun kerkelijke plichten vervullen en uitslui
tend uit gemakzucht het behoud van de 
school in hun gehucht voorstaan, waartoe de 
verklaring, dat zij openbaar onderwijs voor 
hun kinderen verlangen, de meeste kans van 
slagen in het vooruitzicht stelt; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun be
sluit van 18 April 1941, 1° . hebben beslist, 
dat de instandhouding van de openbare la
gere school te Pauluspolder, gemeente Vo
gelwaarde, ingevolge art. 19 der Lager On
derwijswet 1920 wordt gevorderd en 2 ° . aan 
het besluit van den raad der gemeente Vo
gelwaarde van 2., Jan. 1941, tot opheffing 
van de genoemde school, hunne goedkeuring 
hebben onthouden; daarbij overwegende, dat 
de school bezocht wordt door 25 leerlingen; 

dat de ouders van de leerlingen der school 
hebben verklaard, dat zij openbaar lager on
denvijs voor hun kinderen verlangen en bij 
opheffing der school hunne kinderen naar de 
openbare lagere school te Kloosterzande (ge
meente Hontenisse) of naar die in de ge
meente Zaamslag zullen zenden; dat de 
school in de gemeente Hontenisse op een af
stand van ± 7 km van de woningen is gele
gen en die te Zaamslag zeker even ver ver
wijderd is; dat de school te Pauluspolder de 
eenige openbare lagere school is in de uitge
strekte gemeente Vogelwaarde; dat uit het 
bovenstaande volgt, dat de instandhouding 
van de genoemde school ingevolge art. 19 der 
Lager Onderwijswet 1920 wordt gevorderd; 
dat het raadsbesluit mede gebaseerd is op 
de stelling, dat opheffing der school tot be
zuiniging voor de gemeentefinancien zal lei
den; dat het in strijd is met art. 22bis, eerste 
en tweede lid, der wet een school op grand 
van financieele overwegingen op te heffen; 
dat zelfs al zouden financieele motieven in 
dezen mogen gelden, het zeer sterk te betwij
felen is, of de verwachte bezuiniging zal war-
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den verkregen; dat toch in het raadsbesluit 
wordt verondersteld, dat de besturen der bij
zondere scholen na opheffing der school met 
een bedrag voor instandhoudingskosten van 
f 7 a f 7.50 per leerling genoegen zullen ne
men; dat echter geen enkele zekerheid be
staat en ook niet kan bestaan, dat dit in 
werkelijkheid het geval zou zijn; dat voorts 
geen rekening is gehouden met het feit, dat 
bij opheffing der school een aanzienlijk be
drag aan vergoeding ingevolge art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 wegens het bezoe
ken der openbare lagere school te Hontenisse 
c.q. te Zaamslag verschuldigd zal zijn; 

dat van het genoemd besluit van Ged. Sta
ten C. L a mbert voomoemd in beroep is ge
komen , aanvoerende, dat hij verwijst naar de 
overwegingen van het raadsbesluit; dat, ook 
al moge eventueele opheffing op grand van 
financieele motieven in strijd warden geacht 
met art. 22bis, eerste en tweede lid, der La
ger Onderwijswet 1920 (hetgeen zijnerzijds 
n iet kan warden erkend, omdat de opheffing 
niet uitsluitend op dezen grand geschiedde), 
de financieele voordeelen in deze tijdsom
standigheden niet mogen warden verwaar
loosd; dat hij met de 8 van de in de verga
dering van 25 Jan. 1941 aanwezige 10 leden 
van den raad van oordeel is, dat geen of 
nauwelijks eenige waarde mag warden ge
hecht aan de verklaring der ouders, dat zij 
openbaar onderwijs wenschen, zulks met 
verwijzing naar de granden in het meerge
melde raadsbesluit vermeld; dat de gemeente 
Vogelwaarde met de gemeente Hon tenisse 
een regeling heeft getroffen tot toelating van 
kinde ren uit de gemeente Vogelwaarde op de 
openbare school te Hontenisse en mitsdien 
voldoet aan het gestelde in art. 19 der Lager
Onderwijswet 1920, zoodat de instandhou
ding van deze ~chool ingevolge het genoemde 
artikel niet meer wordt gevorderd; dat, hoe
wel deze openbare school te Hontenisse is 
gelegen op vrij graoten a fstand van het dorp 
Pauluspolder en niet verwacht mag warden, 
dat bij eventueele opheffing vele kinderen 
van P auluspolder zullen warden ingeschre
ven op die school te Hontenisse, t och het 
bezoeken dier school in normale tijden niet 
zoo bezwaarlijk kan warden geacht, omdat 
gebruik kan wa rden gemaakt van de tram
verbinding Stoppeldijk-Hontenisse en de 
b usverb inding H ulst-Hontenisse, dat hij op 
grand van het vorenstaande bezwaar maakt 
tegen de beslissing van Ged. Staten; 

0. dat de openbare lagere school te Pau
luspolder de eenige openbare lagere school 
in de gemeente Vogelwaarde is en ongeveer 
25 leerlingen telt ; . 

dat de naastbijgelegen openbare lagere 
school is die te Kloosterzande in de gemeen
te Hontenisse; 

dat weliswaar uit de overgelegde ambtsbe
richten blijkt, dat met de gemeente Honte
nisse een regeling is getraffen om de kinde
ren uit de gemeente Vogelwaarde op de 
school te K loosterzande toe te laten, doch 
dat het bezoeken van deze school voor de 
bedoelde kinderen, die gedeeltelijk te voet, 
gedeeltelijk per tram of autobus, den onge-

veer 7 km bedragenden afstand naar de 
school zouden moeten afleggen, zeer be
zwaarlijk zou zijn; 

dat de openbare lagere school te Zaamslag, 
waaramtrent trouwens, voorzoover is geble
ken, een gemeenschappelijke regeling niet is 
getroffen, voor die kinderen zeker even ver 
verwijderd is als de school te Kloosterzande; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
warden gezegd, dat ingeval van opheffing 
van de openbare lagere school te Pauluspol
der in de gemeente Vogelwaarde nog vol
doend lager onderwijs zou warden gegeven 
in den zin van art. 19 der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

dat weliswaar de gemeenteraad en de ap
pellant van gevoelen zijn, dat de ouders hun 
kinderen gevoegel ijk naar een Roomsch
Katholieke school iri de gemeente Vogel
waarde zouden kunnen zenden, doch dat de
ze ouders, die hun voorkeur voor het open
baar onderwijs hebben doen kennen, moeten 
geacht warden openbaar onderwijs voor hun 
kinderen te verlangen; 

dat dus de appellan t ten onrechte tegen 
de beslissing van Ged. S taten bezwaar heeft 
gemaakt; 

dat het bestreden besluit m itsdien behoort 
te warden gehandhaafd, behoudens de navol
gende wijziging; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met ongegrandverkla ring van het inge
stelde beraep, het bestreden besluit van Ged. 
Staten te handhaven, behoudens dat uit het 
bepaalde onder 2 ° . vervallen de woorden ,,tot 
opheffing van genoemde school". 

(A. B.) 

4 November z94z. UITSP RAAK van den 
Centralen Raad van Beraep. (Pensioen
wet 1922 art. 3 , al. 2, Gem eentewet art. 
84.) 

B u rgemeester van H. wordt m. i. v. 
13 September 1930 krachtens art. 84, 
derde lid, der Gemeentewet aangewezen 
l:tls p laatsvervangend burgemeester van 
L., ten aanzien van welke gem eente an
nexatie-plannen in voorbereiding waren. 
Eerst m. i.v. 1 M ei 1935 krijgt de plaats
vervangende burgemeester zijn ontslag 
in verband met de voeging van de ge
meente L. bij de gemeente S. 

De P ensioenraad stelt m.i .v. 13 Sept. 
1932 een pensioensgrondslag vast, waar
tegen zoowel de functionaris zelf als de 
gemeente S. opkomt. 

Draegen de werkzaamheden van den 
plaatsvervangenden burgemeester van 
L. een tijdelijk karakter? Neen. De 
werkzaamheden van een burgemeester 
hebben in het algemeen een niet-tijde
lijk karakter. Dit karakter wordt niet 
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beinvloed door de mogelijkheid dat een 
gemeente zal worden opgeheven. M en 
onderscheide scherp tusschen tijdelijk
heid van het karakter der werkzaamhe
den en tijdelijkheid van de iunctie. 

Uitspraak in zake : 
I. W. A. J. Michels, wonende te Heeze, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
J . M . Boerenkamp, wonende te Someren, 

II. de Gemeente Someren, klaagster, ver
tegenwoordigd door haar burgemeester, P . J . 
C. Smulders, wonende aldaar, in persoon 
verschenen ter openbare terechtzitting, 

III. de Pensioenraad, gevestigd te 's-Gra
venhage, verweerder, voor welken ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. W . P . Mulie, commies bij dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde personen; 
Wat aangaat de feiten yan het twi&tgeding: · 
0. dat, verweerder bij beslissing van 5/12 

Fehr. 1941 met toepassing van art. 126, twee
de lid, der Pensioenwet 19:22 den pensioens
grondslag van W. A. J . Michels als waarne
mend burgemeester der voormalige gemeente 
Lierop met ingang van 13 Sept. 1932 heeft 
vastgesteld op f 1750 (wedde f 875); 

0. dat verweerder voorts op 14/23 Mei 
1941 een beslissing heeft genomen, die als 
volgt luidt : 

,,De P ensioenraad, 
,,Beschikkende op de bezwaarschriften van 

I. den burgemeester der gemeente Someren 
dd. 4 Maart 1941 No. 433, II . W. A. J . Mi
chels, oud-burgemeester der gemeente Hee
ze, wonende te H eeze, dd. 3 Maart 1941, 
tegen de beslissing van dien Raad van 5/12 
Fehr. 1941 A. D . II No. 529. 2/889 VII; 

,,Gelet op de P ensioenwet 192 2 (S . No. 
240) zooals die wet thans luidt ; 

,,0 . dat de bezwaren van beide reclaman
ten gericht zijn tegen de omstandigheid, dat 
door dezen Raad bij de bestreden beschik
king een pensioensgrondslag v oor W. A. J. 
Michels als wa,1.rnemend burgemeester van 
de voormalige gemeente Lierop is vastge
steld ; 

,,dat reclamanten er in de eerste plaats op 
wijzen, dat de Centrale Raad van Beroep bij 
uitspraak van 5 Nov. l!J40 de beslissing van 
den P ensioenraad dd. 5/7 Juni 1940 A. D. II 
No. 529. 2/889 IV, alsmede het besluit van 
den Raad der gemeente Someren van 3 Mei 
1937 tot vaststelling van een pensioens
grondslag voor den Heer M ichels in even
genoemde functie in zijn geheel heeft ver
nietigd en dat de P ensioenraad ondanks ge
noemde uitspraak, thans met toepassing van 
art. 126 tweede lid van genoemde wet be
doelden pensioensgrondslag heeft vastge
steld; 

,,dat beide reclamanten in de tweede 
plaats van oordeel zijn, dat de bedoelde vast
stelling ten onrechte is geschied, aangezien 
de werkzaamheden van waarnemend burge-

meester der voormalige gemeente Lierop 
slechts van tijdelijken aard waren, zoodat de 
heer Michels niet na een onafgebroken 
diensttijd v an twee jaren ambtenaar werd in 
den zin van meergenoemde wet; 

,,dat beide reclamanten derhalve verzoe
ken , den bij de bestreden beschikking voor 
W. A. J. Michels als waarnemend burge
meester der voormalige gemeente Lierop 
vastgestelden pensioensgrondslag in te trek
ken, terwijl reclamant sub II nog verzoekt 
zijn eenmaal bevestigden pensioensgrondslag 
op f 4500 te handhaven; 

0 . ten aanzien van het door beide recla
manten in de eerste plaats aangevoerde: 

,,dat bij uitspraak van den Centralen Raad 
van Beroep dd. 5 Nov. 1940 inderdaad de 
beslissing van <lezen Raad van 5/7 Juni 1940 
A. D. II. No. 529. 2/889 IV alsmede het be
sluit van den Raad d er gemeente Someren 
dd. 3 M ei 1937 zijn vernietigd; 

,,dat deze vernietiging evenwel uitsluitend 
is uitgesproken op grond van het feit, dat de 
gemeenteraad van Someren niet het orgaan 
was, bevoegd tot het nemen van een besluit 
tot vaststelling van een pensioensgrondslag 
voor W . A. J . Michels als plaatsvervangende 
burgemeester der voormalige gemeente 
Lierop; 

,,dat de Centrale R aad van B eroep deze 
beslissing heeft genomen zonder in een be
oordeelding van de overige aangevoerde 
gronden te treden; 

,,dat deze uitspraak derhalve geenerlei be
slissing inhoudt met betrekking tot de v raag 
of voor W. A. J . Michels als waarnemend 
burgemeester der voormalige gemeente 
Lierop al dan niet een pensioensgrondslag 
behoort te worden vastgesteld; 

,,dat de Pensioenraad in verband hierme
de van oordeel is, dat thans ten aanzien van 
deze vraag alsnog een beslissing moest wor
den genomen en daarom bij de bestreden be
schikking een pensioensgrondslag voor be
langhebbende in genoemde betrekking heeft 
vastgesteld; 

,,0. dat t en aanzien van het door beide re
clamanten in de tweede plaats aangevoerde: 

,,dat de werkzaamheden van burgemees
ter, ook al berusten deze, zooals in het on-
derhavige geval, op een aanwijzing krach
tens art. 84 der Gemeentewet, niet een tijde
lijk karakter dragen, als bedoeld in art. 3, 
tweede lid der Pensioenwet 1922, omdat dit 
voorschrift betrekking heeft op werkzaam
heden, die uit hun aard afloopend zijn, het
geen van de werkzaamheden van een burge
meester niet kan worden gezegd ; 

,.dat voorts Je tijdelijke waarneming van 
het burgemeestersambt we! het dienstver
band, doch niet het karakter der daaraan 
verbonden werkzaamheden tot tijdelijk stem
pelt; 

,,dat ware dit we! zoo, de uitzondering van 
het tweede lid van art. 3 der P ensioenwet 
1922 zinloos zou zij n; 

,,dat de verklaring van den Commissaris 
der K oningin in de Provincie Noord-Bra
bant dd. 31 Juli 1939 de werkzaamheden 
van den waarnemend burgemeester evenmin 
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tot werkzaamheden van tijdelijk karakter 
kan stempelen, indien zij dit naar hunnen 
aard niet zijn; 

,,dat reclamanten zich er nog op beroepen, 
dat de benoeming tot ,,waamemend" burge
meester der gemeente Lierop is geschied om 
,,loopende zaken" af te werken; 

,,dat daargelaten of hierdoor aan de be
doelde werkzaamheden een tijdelijk karak
ter in den zin van art. 3, tweede lid, der Pen
sioenwet 1922 zou kunnen worden toegekend, 
in het onderhavige geval naar 's-Raads oor
deel niet van ,,afwerking van loopende za
ken" kan worden gesproken, omdat blijkens 
het besluit van den Commissar is der Ko
ningin in de provincie Noord-Brabant van 
13 Sept. 1930, waarbij de Heer Michels tot 
plaatsvervangend burgemeester der gemeen
te Lierop is benoemd, weliswaar plannen in 
overweging warcn tot opheffing dier gemeen
te, zoodat het op <lien grond niet wenschelijk 
werd geacht, tot definitieve vervulling der 
opengevallen plaats over te gaan, <loch dat 
niet is gebleken, dat de definitieve opheffing 
van meergenoemde gemeente op 13 Sept. 
1932, zijnde het tijdstip, waarop de heer Mi
chels na twee jaren onafgebroken tijdelijken 
dienst, naar de meening van den Pensioen
raad, ingevolge art. 3, tweede lid van ge
noemde wet, de hoedanigheid van ambte
naar in den zin dier wet verkreeg, reeds vast
stond, wij l deze eerst vijf jaar later, op 1 Mei 
1935 is ingegaan; 

,,dat deze Raad op vorenstaande gronden 
geen termen aanwezig acht tot intrekking 
van den bij de bestreden beschikking vast 
gestelden pensioensgrondslag; 

,,dat de bezwaren van reclamanten op dit 
punt derhalve ongegrond zijn; 

,,0. tenslotte, ten aanzien van het verzoek 
van reclamant sub II om den eenmaal door 
hem aangehouden pensioensgrondslag van 
f 4500 te handhaven; 

,,dat overweging van dit verzoek slechts 
mogelijk zou zijn, indien deze Raad den bij 
de bestreden beschikking vastgestelden pen
sioensgrondslag zou hebben ingetrokken; 

,,dat aangezien dit niet is geschied, de 
vraag of handhaving van den pensioens
grondslag van f 4500 mogelijk is , nie t aan 
de orde komt; 

,,dat reclamant sub II op dit punt derhalve 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard; 

,,I. Wijst de bezwaren van reclamanten 
tegen 's-Raads beslissing van 5/12 Fehr. 1941 
A. D. II No. s~9- 2/889 VII af ; 

,,I. Verklaart reclamant sub II niet-ont
vankelijk in zijn bezwaren tegen de vaststel
ling van zijn pensioensgrondslag als burge
m eester der gemeente H eeze." ; 

0. dat tegen deze beslissing, voorzoover 
daarbij de b ezwaren tegen de beslissing van 
s/12 Fehr. 1941 werden afgewezen, tijdig be
roep is ingesteld en we! vooreerst door W . 
A. J . Michels voomoemd, die bij klaagschrift 
in hoofdzaak heeft aangevoerd: 

dat voldoende duidelijk is gebleken, dat 
de werkzaamheden aan het ambt van waar
nemend burgemeester der voormalige ge
meente Lierop v erbonden een tijdelijk ka-

rakter droegen, als bedoeld in art. 3, 2e lid, 
der Pensioenwet 1922, daar soortgelijke 
werkzaamheden z. i. - onverschillig in wel
ke andere gemeente van Nederland, die in 
dezelfde omstandigheden als Lierop zou ko
men te verkeeren, zij zouden voorkomen -
vooraf reeds als overgangs-werkzaamheden 
zijn te bestempelen, die uit hun aard afloo
pend zijn; 

dat daaraan niet afdoet het feit, dat een 
loopende annexatie van gemeenten door fei
ten, buiten de schuld en den wil van de be
sturende instantie's om, niet zoo vlot tot uit
voering kon komen als oorspronkelijk in het 
voomemen lag; 

op welke gronden hij dezen Raad heeft 
verzocht de beslissing van den Pensioenraad 
van 5/12 Fehr. 1941 te vemietigen; 

0. dat voorts tegen dezelfde beslissing tij
dig beroep is ingesteld door den burgemees
ter der gemeente Someren, die gemeente in 
rechten vertegenwoordigend, die bij klaag
schrift op soortgelijke gronden eveneens 
heeft geconcludeerd tot vemietiging van de 
beslissing van den Pensioenraad van 5/12 
Fehr. 1941; 

0. dat de P ensioenraad bij contra-memo
rie zijn standpunt nader heeft uiteengezet; 

In rechte: 
0. dat bij besluit van den toenmaligen 

Commissaris der Koningin in de provincie 
Noord-Brabant van 13 Sept. 1930 als plaats
vervangend burgemeester der Gemeente 
Lierop werd aangewezen W. A. J. Michels, 
voornoemd, toenmaals burgemeester der ge
meente Heeze; 

0. dat de P ensioenraad, oordeelende, dat 
W. A. J. Michels ingevolge het bepaalde bij 
art. 3, lid 2, der P ensioenwet 1922 (S. 240) 
in eerstbedoelde hoedanigheid met ingang 
van 13 Sept. 1932 voor de toepassing van 
die wet moest geacht worden in vasten dienst 
te zijn, bij zijn beslissing van 5/12 Fehr. 1941 
met ingang van 13 Sept. 1932 voor hem als 
zoodanig een pensioensgrondslag heeft vast
gesteld en deze heeft bepaald op f 1750; 

0. dat W. A. J. Michels en de burgemees
ter van Someren betwisten , dat hier van 
toepassing van art. 3, 2e lid, der P ensioen
wet 1922 sprake kan zijn, aangezien het van 
den aanvang af in de bedoeling heeft gele
gen, dat het ambt van waarnemend burge
meester van Lierop door M ichels slechts zou 
worden vervuld, totdat de in voorbereiding 
zijnde opheffing van de gemeente Lierop 
haar beslag zou hebben gekregen, waaruit 
zoude voortvloeien, dat zijn werkzaamheden 
als zoodanig een t ijdelijk karakter zouden 
dragen; 

0 . dat aan Michels uit zijn bedoelde func
tie van waamemend burgemeester met in
gang van 1 Mei 1935 eervol ontslag werd 
verleend wegens voeging van de gemeente 
Lierop bij de gemeente Someren; 

0. nu dat, v66rdat de wet tot samenvoe
ging van genoemde gemeenten was tot stand 
gekomen, die samenvoeging slechts een mo
gelijkheid en geen feit was; 

0. nu dat naa r het oordeel van den R aad 
in deze scherp onderscheid moet worden ge-
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maakt tusschen tijdelijkheid van het karak
ter der werkzaamheden en van de functie en 
dat dus de mogelijkheid van opheffing eener 
gemeente de beantwoording van de vraag 
naar de al of niet tijdelijkheid in den zin 
van art. 3, lid 2, der Pensioenwet 1922 van 
den aard der werkzaamheden van den bur
.gemeester dier gemeente niet vermag te be
invloeden, aangezien de aard dier werk
zaamheden, voorzoover betreft de toepas
·sing van genoemd wetsartikel, door bedoelde 
mogelijkheid, .vaarvan geenszins vaststaat, 
dat zij werkelijkheid wordt, en welke in theo
rie ten opzichte van elke gemeente kan ge
acht worden aanwezig te zijn, niet wordt ge
wijzigd, ook niet, doordat een wetsontwerp 
tot opheffing dier gemeente in voorbereiding 
is en die werkzaamheden door een waarne
mend burgemeester worden uitgeoefend; 

0. dat, gelijk ook tusschen partijen is on
betwist, de werkzaamheden van een burge
meester in het algemeen een niet-tijdelijk ka
rakter hebben en er, gelet op hetgeen in de 
voorgaande rechtsoverweging is overwogen, 
geen reden is, om ten opzichte van de werk
zaamheden van Vv. A. J. Michels als waar
nemend burgemeester van Lierop een andere 
beslissing te nemen; 

0. dat derhalve terecht bij de bestreden 
beslissing met ingang van 13 Sept. 1932 voor 
Michels in genoemde hoedanigheid een pen
:sioensgrondslag is vastgesteld, zoodat die be
slissing, welke ook overigens juist is, moet 
worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het R echt! 
Bevestigt de bestreden beslissing. 

(A. B.) 

s November 194z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding enz. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 13.) 

Ingeval van schoolbezoek per rijwiel 
dienen onder vervoerkosten, als in art. 
13 bedoeld, mede worden verstaan de 
uitgaven ter verkrijging van de beschik
king over het rijwiel gedurende den tijd, 
waarop daarvan voor dit doel gebruik 
wordt gemaakt. Bij het bepalen der ver
voerkosten zal derhalve met de aan
schaffingskosten van het rijwiel zooal 
niet ten volle, dan toch grootendeels 
moeten worden rekening gehouden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door G . W. 
van Schaaik, te Lopik, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 13 Mei 1941, 
3e afdeeling, no. 1632/12:p, waarbij is onge
grond verklaard zijn bij dit college ingesteld 
beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Lopik vlin 11 Dec. 1940, no. 6956, 
waarbij is besloten: 1. o.a. aan hem een ver
goeding krachtens art. 13 der Lager Onder
wijswet 1920 toe te kennen, berekend naar 
een halven cent per afgelegden kilometer, 
per kind, voor het bezoeken door zijn leer-

plichtige kioderen Wilhelmina Anna Corne
lia, Anna Clazina Maria, Gerarda Adriana 
Cornelia en Gerard us Jacobus Theodorus 
van de bijzondere Roomsch-Katholieke 
school voor gewoon lager onderwijs te Ca
bouw, gemeente Willige-Langerak en 2. de 
kosten der benoodigde rijwielbelastingmer
ken te vergoeden; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 October 1941, no. 273; 

0. dat de raad der gemeente Lopik bij be
sluit van 11 Dec. 1940 o.a. aan G. W. van 
Schaaik aldaar overeenkomstig art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 een vergoeding 
heeft toegekend voor het vervoeren van zijne 
leerplichtige kinderen per rijwiel naar de 
Roomsch-Katholieke bijzondere school te 
Cabouw (Willige-Langerak), berekend naar 
een halven cent per afgelegden kilometer per 
kind, vermeerderd met de kosten van de 
noodige rijwielbelastingmerken; 

dat de raad bij dit besluit o.a. heeft over
wogen, dat aan G. W . van Schaaik te Lopik 
een vergoeding is toegekend krachtens art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920 voor zijn 
leerplichtige kinderen voor het vervoer per 
autobus; dat de autobusdienstregeling van 
den autobusdienst Schoonhoven-Utrecht 
zoodanig is gewijzigd, dat de kinderen daar
van geen gebruik meer kunnen maken; dat 
de kinderen thans de school per rijwiel be
zoeken; 

dat, nadat van het genoemd raadsbesluit 
G. W. van Schaaik bij Ged. Staten van 
Utrecht in beroep was gegaan, deze bij hun 
besluit van 13 Mei 1941, 3e afd., no. 1632/ 
1~31, dit beroep ongegrond hebbenverklaard, 
daarbij o.a. overwegende, dat de raad der 
gemeente Lopik bij zijn bestreden besluit op 
grond van een wijziging in de autobusdienst
regeling voor het traject Schoonhoven
Utrecht, waardoor de schoolgaande kinderen 
van G. W . van Schaaik voomoemd van die 
autobus geen gebruik meer kunnen maken, 
aan dezen ten behoeve van het bezoek door 
elk dier kinderen van de Roomsch-Katho
lieke school voor gewoon lager onderwijs te 
Willige-Langerak heeft toegekend een tege
moetkoming, berekend naar een halven cent 
voor elken kilometer , alsmede vergoeding 
van de kosten van het vereischte rijwielbe
lastingmerk; dat de appellant op grond, dat 
de door den raad toegekende tegemoetko
ming wel voldoende zal zijn voor onderhoud, 
<loch niet voor de aanschaffing van de rij 
wielen, aan hun college verzoekt om hem 
tevens een bedrag toe te kennen ter bestrij
ding van de kosten van aanschaffing van rij 
wielen; dat aan art. 13 der Lager Onderwijs
wet 1920 slechts recht kan warden ontleend 
op steun uit de gemeentekas ter tegemoet
koming in de vervoerkosten, verbonden aan 
het bezoeken van een op een afstand van 
meer dan vier kilometer van de woning ge
legen lagere school; dat onder vervoerkosten 
hierbedoeld wel zijn te verstaan de kosten 
van het gebruik en onderhoud van een rij
wiel, <loch niet die van de aanschaffing van 
een rijwiel ; dat, aangezien derhalve dat wets-
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artikel geen grond geeft voor aanspraak uit 
de gemeentekas op vergoeding van de aan
schaffingskosten, door den adressant ge
vraagd, hun college diens verzoek niet kan 
inwilligen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten G. H. 
van Schaaik in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij vader is van 5 leerplichtige 
kinderen, welke de Roomsch-Katholieke la
gere school te Cabouw bezoeken; dat hij voor 
die kinderen recht kan doen gelden op alge
heele vervoerkosten krachtens art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920; dat dit vervoer 
geschiedt per rijwiel, waarvoor de gemeente 
½ cent per km vergoedt; dat hij hiertegen 
per 9 Jan. 1941 beroep heeft ingesteld bij 
Ged. Staten van Utrecht, omdat die kosten 
niet met een ½ cent per km worden gedekt; 
dat Ged. Staten per 13 Mei 1941 op dit 
beroep een afwijzen.de beschikking hebben 
genomen; dat de ·overwegingen, welke Ged. 
Staten daartoe hebben geleid, niet het feit 
veranderen, dat de v ervoerkosten meer dan 
½ cent per km. bedragen; dat het bedrag van 
½ cent per km voor soortgelijk geval door 
de Kroon is vastgesteld op een tijdstip dat 
de kostencijfers voor vervoer per rijwiel be
duidend lager waren dan thans het geval 
is; dat hij verzoekt , de vergunning nader. te · 
willen vaststellen op 1 cent per km, althans 
op zoodanig bedrag, dat _de betreffende ver
voerkosten er geheel mee kunnen word-en 
voldaan; 

0. dat in geval van schoolbezoek per rij
wiel, onder vervoerkosten, als in art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoeld, mede die
nen te worden verstaan d e uitgaven ter ver
krijging van de beschikking over het rijwiel 
gedurende den tijd, waarop daarvan voor 
dit doe! gebruik wordt gemaakt ; 

dat met het oog hierop een redelijke toe
passing van dit artikel veelal zal meebren
gen, dat bij het bepalen van de vervoerkos
ten met d e aanschaffingskosten van het rij
wiel zooal niet ten voile, dan toch grooten
deels moet worden rekening gehouden; 

dat de omstandigheden in aanmerking ge
nomen, het door den Hoofdinspecteur van 
het Lager-Onderwijs in de Ile H oofdinspec
tie voor de onderhavige vervoerkosten in 
diens ambtsbericht geraamde bedrag van 
f 27.15 per jaar en per kind, hetgeen deze 
heeft berekend naar een vergoeding van ¾ 
cent per af te leggen kilometer, gcacht mag 
worden de werkelijke kosten beter t e bena
deren dan hetgeen de gemeenteraad heeft 
toegekend, doch dat voor raming v an die 
kosten op een nog hooger bedrag geen aan
leiding bestaat; 

dat dan ook, nu de geldelijke toestand van 
het gezin niet toelaat, de vervoerkosten 
slechts ten deele te vergoeden, met verniet i
ging van het bestreden besluit van Ged. Sta
ten en van bet raadsbesluit, aan den wensch 
van den appellant behoort te worden tege
moetgekomen in zooverre, dat hem wordt 
toegekend een bedrag van f 27. 15 per jaar 
en per kind, vermeerderd met de kosten van 
het rijwielbelastingmerk, dat tot 1 Mei 1941 
was vereischt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdhcden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van G ed. Staten van Utrecht van 13 
Mei 1941, 3e afd., no. 1632/1231, en van het 
besluit van den raad der gemeente Lopik 
van 11 D ec. 1940, no. 6956, voorzoover het 
toekennen van een vergoeding aan G. W. 
van Schaaik te Lopik betreft, aan dezen een 
vergoeding krachtens a rt. 13 der Lager On
derwijswet 1920 toe te kennen, berekend 
naar f 27.1 5 per kind en per jaar, vermeer
derd met de kosten van het rijwielbelasting
merk, dat tot 1 Mei 1941 was vereischt. 

(A. B .) 

6 November 194z. BESLUIT v an de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Opvoeding enz. en Binnenland
sche Zaken. (Gemeentewet art. 185.) 

Het zooveel mogelij k ongerept houden 
van het karakter van een historisch oud 
stadje, dat zijn overgeleverd karakter 
tot den huidigen dag vrij ongerept heeft 
weten te bewaren, vormt een algemeen 
bela ng. In strijd met dit belang heeft 
dan ook de R aad vergunning verleend 
tot vervanging v an een tot het stads
beeld behoorende z.g. keitjesstoep door 
een t egelstoep. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken; 

G ezien het besluit van den raad der ge
m eente Elburg van 10 Mei 1941, no. 1304a, 
waarbij aan H . Jonker, te Elburg, vergun
ning wordt verleend de v66r zijn perceel Juf
ferenstraat 23 te Elburg gelegen keitjesstoep 
te doen vervangen door een tegelstoep; 

0. dat H. Jonker, te Elburg, aan den raad 
der gemeente Elburg heeft verzocht voor zijn 
perceel Jufferenstraat 23 in plaats van een 
keitjesstoep een grijze tegelstoep met beton
rand te mogen leggen, onder aanvoering, ten 
eerste, dat voor een zakenpand keitjesstoe
pen veel te duur in onderhoud zijn, daar zi]' 
jaarlijks hersteld moeten worden, en ten 
tweede, dat genoemd pand, uit oudheidkun
dig oogpunt gezien,niet een dusdanigen geveI 
heeft, dat daarbij zulk een stoep behoort; 

dat B. en W . v an Elburg dit verzoek in 
verband met art. 19 der Verordening op het 
bouwen en wonen in de gemeente Elburg als 
tot hun college gericht hebben beschouwd en 
daarop bij besluit van 25 Maart 1941 afwij 
zend hebben beschikt; 

dat de raad, zonder dat H. Jonker over
eenkomstig art. 23 der Verordening op het 
bouwen en wonen tegen dat besluit beroep 
had ingesteld, b ij besluit van 10 Mei 1941, 
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no. 1304a, aan hem alsnog vergunning tot 
vervanging van de keitjesstoep door een te
gelstoep heeft verleend en aldus doende is 
afgeweken van een door hem ze!f vastge
stelde verordening; 

0. voorts, dat Elburg, geheel omsloten als 
het ligt door den 16de-eeuwschen vesting
gordel, waarbij zich vele overblijfselen van 
de oudere middeleeuwsche ommuring aan
sluiten, met zijn stratenplan, dat nag geheel 
gelijk is aan dat uit de 14de eeuw, met een 
aantal gebouwen van monumentale waarde, 
waarvan verschillende uit de middeleeuwen 
dateeren, met zijn zoogenaamde keitjesstoe
pen, met zijn lijnbaan en met zijn oude ge
bruiken, behoort tot het in ons land betrek
kelijk kleine aantal oude stadjes, dat zijn 
overgeleverd karakter tot den huidigen dag 
vrij ongerept heeft weten te bewaren; 

dat de keitjesstoepen - welke bestaan uit 
mozaieken van kleine van den nabij gelegen 
Woldberg afkomstige zwerfsteenen, die in 
allerlei motieven gerangschikt zijn - , een 
geheel eigen uiting van ter plaatse nag leven
de volkskunst vormend en in geen andere 
plaats in Nederland op deze wijze voorko
mend, aan de straten van E lburg een zeer 
bijzondere sfeer verleenen; 

dat het zooveel mogelijk ongerept houden 
van het karakter van een historisch stadje 
als Elburg een algemeen belang vormt; 

dat · de keitjesstoepen we! is waar iets 
duurder in onderhoud zijn dan tegelstoepen, 
<loch dat de erkenning hiervan niet in zich 
sluit, dat het, overigens geringe, geldelijke 
belang van den eigenaar hier moet voorgaan 
bij het algemeen belang, dat door h•et behoud 
dezer steepen wordt gediend; 

dat evenmin een deugdelijk argument tot 
verwijdering van deze steepen gelegen kan 
zijn in het feit, dat een bepaald pand geen 
ouden gevel heeft, daar de keitjesstoepen op 
zich zelf en onafhankelijk van de daarbij be
hoorende perceelen aan de straten van El
burg haar zeer bijzonder karakter verleenen; 

dat bovendien, wanneer de verandering 
van een keitjesstoep in een tegelstoep voor 
een geval wordt toegestaan, aanvragen am 
andere keitjesstoepen te mogen doen ver
vangen door tegelstoepen n iet met goede 
redenen zullen kunnen warden afgewezen, 
waarvan waarschijnlijk het gevolg zal zijn, 
dat binnen korten tijd de unieke keitjesstoe
pen vrijwel geheel uit het stadsbeeld van El
burg zullen zijn verdwenen; 

0 . dat genoemd besluit dan oak in strijd 
moet warden geacht met het algemeen be
lang; 

Gelet op de artt. 185-188 der G emeente
wet· 

Hebben op grand van art. I der Verorde
ning van 31 Oct. 1940, No. 193, van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied besloten: 

voormeld besluit van den gemeenteraad 
van Elburg van 10 Mei 1941, no. 1304a, te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

(A. B.) 

7 November 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet a rt. 138.) 

In de huidige omstandigheden moet 
eene gemeenschappelijke regeling inzake 
de verpleging van slachtoffers van 
luchtaanvallen alleszins wenschelijk 
worden geacht. Wei maakt een gemeen
te bezwaar tegen de oprichting eventu
eel van noodziekenhuizen, doch het valt 
niet in te zien, dat deze gemeente daar
van geener!ei nut zou kunnen hebben. 
Het zou geen pas geven deze gemeente, 
in het midden van den kring gelegen, 
van de regeling uit te zonderen en haar 
in voorkomende gevallen te doen profi
teeren van maatregelen, door de om 
ringende gemeenten getroffen, zonder 
harerzijds in de kosten bij te dragen. De 
regeling wordt derhalve opgelegd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het verzoek van de besturen der 
gemeenten Amerongen, Bunnik, Cothen, 
Doom, Driebergen-Rijsenburg, Houten, 
Langbroek, Leersum, Maarn, Odijk, Rhenen, 
Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede 
en Zeist, te bevorderen, dat aan die gemeen
ten en aan de gemeenten Tull en 't Waal, 
Veenendaal en Woudenberg cen gemeen
schappelijke regeling worde opgelegd inzake 
de verpleging van slachtoffers van luchtaan
vallen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ( adv iezen 
van I October 1941, No. 265 en 22 October 
1941, No. 265/103); 

0. dat de gemeentebesturen van Ameron
gen, Bunnik, Cothen, Doorn, Driebergen
Rijsenburg, Houten, Langbroek, Leersum, 
Maam, Odijk, Rhenen, Schalkwijk, Werk
hoven, Wijk bij Duurstede en Zeist, het wen
schelijk achtende, dat tusschen deze gemeen
ten alsmede met de gemeenten Veenendaal, 
Tull en 't Waal en Woudenberg, ter gemeen
schappelijke behartiging van de belangen, 
verbonden aan de verpleging van zieke en 
gewonde slachtoffers van luchtaanvallen op 
een of meer der genoemde gemeenten, eene 
gemeenschappelijke regeling worde getrof
fen tot instelling van eene commissie, als be
doeld in art. 130, eerste lid, onder a der ge
meentewet, hebben verzocht eene regeling 
als evenbedoeld op te leggen, daar het be
stuur der gemeente Woudenberg zijne mede
werking d aartoe niet wilde verleenen; 

dat het gemeentebestuur van Woudenberg 
tegen de ontwerp-regeling bezwaar heeft ge
maakt, in het bijzonder tegen de bepaling 
van a~t. 2, voor zoover betreft de daarin om
schreven taak der commissie sub b: ,.het 
voorbereiden van en het besluiten tot de op
richting van noodziekenhuizen", waarom
trent het gemeentebestuur opmerkt: dat de 
stichting of inrichting van een noodzieken
huis werd opgezet met het oog op een even
t ueel te verwachten oorlog en dus was bere
kend op m ogelijke gebeurtenissen v66r den 
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oorlog; dat zulks bevestigd is door de om
standigheid, dat het noodziekenhuis na den 
oorlog geheel buiten werking werd gesteld; 
dat de gemeente R enswoude van de verplich
t:ng tot deelneming uitgesloten werd op 
grond van het feit, dat ingeval van oorlog de 
inwoners dier gemeente het noodziekenhuis 
niet zouden kunnen bereiken; dat het aan de 
hand hiervan er op wil wij zen, dat deze over
weging evenzeer op een groot dee! der in
woners zijner gemeente van toepassing was, 
aangezien in oorlogsgevaar de Pothbrug ter
stond werd opgeblazen, evenals de andere in 
zijne gemeente aanwezige bruggen, zooals de 
Lambalgsche brug en de Broekerbrug; dat 
het aantal inwoners aan die zijde van de 
Luntersche beek, dat in dezelfde conditie 
verkeerde als de ingezetenen van R enswou
de, ongeveer 1000 bedraagt ; dat het daarom 
onbegrijpelijk is, waarom de eene gemeente 
wordt vrijgesteld en zijne gemeente aan eene 
gemeenschappelijke regeling zal moeten 
deelnemen ; dat de evacuatie der gansche be
volking hem in het gelijk heeft gesteld, dat 
een noodziekenhuis voor zijne gemeente geen 
zin zou hebben; dat, wanneer - na de oor
logsdagen - inwoners door bominslag of an
derszins worden getroffen, deze in noodge
vallen tijdelijk zullen kunnen worden opge
nomen in het gebouw van het Groene Kruis 
in zijne gemeente en behandeld worden door 
de beide daar aanwezige doktoren, bijge
staan door een tweetal verpleegsters; dat de 
overige patienten voorzeker niet naar een 
ziekenhuis te Doom zouden worden ver
voerd, <loch eerder naar de ziekenhuizen te 
Amersfoort, Zeist of Utrecht; dat op grond 
van een en antler de toepassing van art. 138 
der Gemeentewet voor zijne gemeente als 
een onrecht wordt aangevoeld; 

0 . dat in de huidige omstandigheden eene 
gemeenschappelijke regeling, als waarom is 
gevraagd, alleszins wenschelijk moet worden 
geacht; 

dat het gemeentebestuur van Woudenberg 
weliswaar bezwaar maakt tegen de oprich
ting eventueel van noodziekenhuizen, <loch 
dat, in aanmerking genomen, dat de toestand 
thans een geheel andere is dan in Mei 1940, 
niet kan worden ingezien , dat de evenge
noemde gemeente daarvan geenerlei nut zou 
kunnen hebben; 

dat het geen pas zou geven de gemeente 
Woudenberg, in het midden van den kring 
Zeist gelegen, van deze regeling uit te zon
dere n en haar in voorkome nde gevalle n te 
doen profiteeren van maatregelen, door de 
omringende gemeenten getroffen, '<onder ha
rerzijds in de kosten bij te dragcn; 

dat de ontworpen regeling ook voor het 
overige geen bedenking ontmoet; 

dat bij gebreke va n medewerking van alle 
b ij deze aangelegenheid betrokken gemeen
ten, tot oplegging van eene gemeenscha ppe
lijke regeling behoort te worden overgegaan ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre-

tarissen-Generaal van de Nederlandsche De 
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

aan de gemeenten Amerongen, Bunnik, 
Cothen, Doom, Driebergen-Rijsenburg,Hou
ten, Langbroek, Leersum, Maam, Odijk, 
Rhenen, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Vee
nendaal, Werkhoven, Woudenberg, Wijk bij 
Duurstede en Zeist, ter gemeenschappelijke 
behartiging van de belangen, verbonden aan 
de verpleging van zieke en gewonde slacht
offers van luchtaanvallen op een of meer der 
genoemde gemeenten, de navolgende ge
meenschappelijke regeling tot het instellen 
van eene commissie, als bedoeld in art. 130, 
re lid, onder a, der Gemeen tewet, op te leg
gen: 

Artikel 1. 

De krachtens deze regeling in te stellen 
commissie, welke zal zijn gevestigd te Zeist, 
zal zijn samengesteld uit de burgemeesters 
der samenwerkende gemeenten of degenen, 
die bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis als zoodanig optreden. 

Artikel 2 . 

De taak der commissie omvat: 
a. het ontwerpen en vaststellen eener re

geling voor het in bestaande of op te rich
ten ziekenhuizen opnemen van zieke en ge
wonde slachtoffers van eventueele luchtaan
vallen op een of meer der aangesloten ge
meenten; 

b. het voorbereiden van en het besluiten 
tot de oprichting van noodziekenhuizen; 

c. het behartigen van de medische ver
zorging der voomoemde zieken en gewonden 
en van de verrekening der kosten, aan die 
verzorging verbonden, met de krachtens art. 
7, tweede lid, dezer regeling tot voldoening 
dier kosten verplichte gemeenten. 

Artikel 3. 
1. Elk jaar wordt ten minste een verga

dering der commissie gehouden. 
2. Op de vergaderingen der commissie 

brengt de gemeente Zeist 6 stemmen uit, de 
gemeenten Rhenen en Veenendaal brengen 
elk 4 stemmen, de gemeente Driebergen
Rijsenburg 3 stemmen, de gemeente Doorn, 
Woudenberg en Wijk bij Duurstede elk 2 

stemmen uit, terwijl alle overige in de rege
ling betrokken gemeenten elk 1 stem uit
brengen. 

3. Behoudens het bepaalde in de artt. II 

en :12, worden de besluiten der vergaderin
gen genomen met volstrekte meerderheid der 
geldige uitgebrachte stemmen. Stemmen 
over zaken geschiedt mondeling, over perso
nen schriftelijk. Bij staking van stemmen 
over zaken wordt een voorstel geacht te zijn 
verworpen; bij staking van stemmen over 
personen beslist het lot. 

Artikel 4. 
I. In het dagelijksch bestuur der com

missie, bestaande uit 7 leden , zullen zitting 
hebben de burgemeesters van de gemeenten 
Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doom, Rhe
nen en Veenendaal , terwijl de beide andere 
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leden door de commissie uit haar midden 
zullen worden gekozen, op de wijze als in 
art. 3 bepaald. 

2. Deze leden hebben zitting gedurende 
drie jaren en zijn terstond herkiesbaar. De 
leden, die in den loop van een zittingsperiode 
van drie jaren zijn gekozen, treden eveneens 
aan het einde van de zittingsperiode af. 

3. De burgemeester van Zeist treedt 
ambtshalve op als voorzitter, zoowel van de 
commissie als van het dagelijksch bestuur. 
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstente
nis wordt hij vervangen door den burgemees
ter der gemeente Driebergen-Rijsenburg. 
Aan beide lichamen zal als secretaris worden 
toegevoegd een door den burgemeester van 
Zeist aan te wijzen ambtenaar ter secretarie 
dier gemeente. 

Artikel 5. 
1. Onverminderd de bevoegdheid van de 

burgemeesters der betrokken gemeenten tot 
vordering van goederen en diensten op grond 
van de desbetreffende wettelijke bepalingen, 
is de commissie bevoegd tot: 

a. het aangaan van overeenkomsten met 
ziekeninrichtingen, geneeskundigen en par
ticulieren betreffende de geneeskundige ver
zorging van zieke en gewonde slachtoffers 
van luchtaanvallen op een of meer der aan
gesloten gemeenten; 

b. het aanstellen van verplegend, huis
houdelijk en administratief personeel en ver
der van alle personeel, hetwelk voor een doel
treffende exploitatie der ziekeninrichtingen 
noodig zal blijken. Voorzooveel bezoldigd 
personeel door de commissie wordt aange
steld, geschiedt zulks m et inachtneming van 
de .,Plaatsingsverordening voor Overheids
en Semi-overheidspersoneel 1940" (Neder
landsche Staatscourant 1940, No. 232 en 
1941, No. 168). 

2. De commissie zal zich bij de uitoefe
ning van haar taak kunnen doen bijstaan 
door een of meer deskundigen. 

Artikel 6. 
Het dagelijksch bestuur brengt telken jare 

in de eerste vergadering der commissie ver
slag uit van de werkzaamheden in het afge
loopen jaar en zendt ten spoedigste na die 
vergadering afschrift van het verslag aan 
het bestuur van elk der gemeenten, die bij 
deze overeenkomst betrokken zijn. 

Artikel 7. 
1. Behoudens het bepaalde in het tweede 

lid van dit artikel warden de door de com
missie te maken kosten door de bij de rege
ling aangesloten gemeenten gemecnschappe
lijk gedragen en pondspondsgewijze over die 
gemeenten omgeslagen, naar verhouding van 
het bevolkingscijfer van elke gemeente, naar 
beneden afgerond tot een veelvoud van 100, 
op 1 Jan. van het jaar, waarin de uitga
ven zijn gedaan. 

2. De kosten van verpleging van zieken 
en gewonden in ziekeninrichtingen komen 
ten laste van de gemeente, welke deze pa
tienten deed opnemen. 

3. Voor zoover v66r het in werking tre-

den van deze regeling door de daarbij aan
gesloten gemeenten reeds kosten terzake 
mochten zijn gemaakt, worden deze kosten 
verrekend op de wijze, aangegeven in het 
eerste lid van dit artikel. 

Artikel 8. 
1. Tot grondslag van het financieel be

heer strekt een jaarlijksche begrooting der 
inkomsten en uitgaven. De commissie stelt 
deze begrooting telkens ten minste vijf maan
den voor den aanvang van bet kalenderjaar, 
waarvoor ZIJ geldt, vast en zendt haar aan 
den Commissaris der provincie ter goedkeu
ring en aan de besturen der gemeenten ter 
kennisneming toe. De Commissaris der pro
vincie boort de besturen van de aangesloten 
gemeenten, alvorens over de begrooting te 
beslissen. 

2. Binnen drie maanden na afloop van 
elk jaar stelt de commissie de rekening van 
inkomsten en uitgaven over het afgeloopen 
jaar voorloopig vast en zendt deze aan den 
Commissaris der provincie ter vaststelling 
en aan de besturen der gemeenten ter ken
nisneming toe. De Commissaris der provin
cie boort de besturen van de aangesloten 
gemeenten alvorens de rekening vast te stel
len. 

3. Indien de begrooting en rekening na 
de toezending aan de besturen van de sa
menwerkende gemeenten wijziging onder
gaan, worden ook deze wijzigingen ter ken
nis van die besturen gebracht. D e Commis
saris der provincie boort de besturen van de 
aangesloten gemeenten alvorens een wijzi
ging goed te keuren of vast te stellen. 

4. D e besluiten van den Commissaris der 
provincie tot goedkeuring der begrooting en 
tot vaststelling der rekening warden in de 
eerstvolgende vergadering der commissie 
medegedeeld, terwijl tevens van de goedkeu
ring en vaststelling zoo spoedig mogelijk 
mededeeling wordt gedaan aan de besturen 
der samenwerkende gemeenten. 

Artikel 9. 
Deze regeling treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien van 
baar publicatie in de N ederlandsche Staats
courant. 

Artikel 10. 

Wanneer een gemeente besluit baar aan
sluiting bij deze regeling te beeindigen, geeft 
zij biervan kennis aan bet dagelijkscb be
stuur der commissie, dat daarvan in de eerst
volgende vergadering der commissie mede
deeling doet. De beeindiging treedt in op 1 

Jan. en niet dan nadat ten minste een jaar 
is verstreken sedert bet daartoe strekkend 
besluit door het dagelijkscb bestuur is ont-
vangen. 

Artikel 11. 

1. Wijziging van deze regeling kan slechts 
plaats vinden bij besluit van de commissie, 
genomen met een meerderheid van tweeder
den der geldige uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering, waarin ten minste het tweeder
de dee! der aangesloten gemeenten vertegen
woordigd is. 
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2. Het dagelijksch bestuur en elke aan
gesloten gemeente zijn bevoegd een wijzi
g ing aanhangig te maken. Indien een der 
aange~loten gemeenten een wijziging wen
schelijk acht, geeft zij hiervan kennis aan 
het dagelijksch bestuur, dat die wijziging op 
de agenda van de eerstvolgende vergadering 
der commissie plaatst. Deze vergadering zal 
worden gehouden binnen ten hoogste twee 
maanden na de ontvangst van de kennisge-
ving. 

Artikel 12. 
1. Opheffing van deze regeling kan slechts 

plaats hebben bij besluit van een daartoe 
opzettelijk bijeengeroepen vergadering der 
commissie, genomen met een meerderheid 
van tweederden der geldige uitgebrachte 
stemmen, in welke vergadering ten minste 
het tweederde dee! der aangesloten gemeen
ten vertegenwoordigd is. 

2. Het besluit tot opheffing treedt in 
werking met ingang van den eersten J anuari 
en niet dan nadat t en minste een jaar is ver
streken, sedert den <lag, waarop het is geno-
men. 

Artikel 13. 
De burgemeester van Zeist zorgt voor de 

bekendmaking van deze regeling in de Ne
derlandsche Staatscourant, bedoeld in art. 
137 der Gemeentewet. 

(A. B.) 

zo November r94z. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 74; Vleeschkeurings
wet S. 1919 No. 524, artt. 2, 40, 42.) 

De toevoeging .,versch" aan het woord 
.,runderlever" in de telast!egging is zon
der beteekenis, daar kennelijk door den 
steller der dagvaarding bedoeld is 
vleesch, dat noch verduurzaamd, noch 
toebereid is. 

De strekking van art. 74 lid 5 Sr. is 
slechts deze, dat indien ingeval van her
haling een bijzondere sanctie wordt be
dreigd, de z.g. ,,afkoop" in de plaats 
treedt van de straf. E en verplichte open
baarmaking moet t . a. v. een faculta
tieve openbaarmaking als een verhoo
ging van de straf worden aangemerkt. 

Op het beroep van G . S. J.P., slager, wo
nende te Bussum, requirant van cassatie te
gen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Am
sterdam van 10 Juni 1941, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Hilversum d.d. 28 
Maart 1941 behalve ten aanzien van de op
gelegde hoofdstraf, bij welk vonnis requirant 
terzake van ,,het, behoudens het bepaalde 
in art. 15 2de lid der Vleeschkeuringswet S. 
1919 No. 524, vleesch, dat ondeugdelijk ge
worden is, in voorraad hebben, terwijl tijdens 
het plegen van de overtreding nog geen v;jf 
jaar zijn verloopen sedert het recht tot straf
vordering van den overtreder wegens eene 
overtreding van art. 35 der Vleeschkeurings
wet S. 1919 No. 524 is vervallen door vrij
willige voldoening aan de voorwaarde, welke 

de bevoegde Ambtenaar van het 0. M . op 
v66r den aanvang der terechtzitting inge
diend verzoek van den verdachte ter voor
korning van de strafvervolging heeft gesteld", 
met aanhaling van de artt. 2, 15, 40, 42, 43, 
44 en 51 Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, 
23, 36, 74, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboetc van veertig gulden en twintig da
gen vervangende hechtenis, met last van de 
openbaarmaking van de uitspraak, hebbende 
de Rechtb. de hoofdstraf vemietigd en re
quirant veroordeeld tot eene geldboete van 
tien gulden en vijf dagen vervangende hech
tenis met bevel, dat indien verdachte binnen 
de acht dagen, nadat deze uitspraak in kracht 
van gewijsde zal zijn gegaan, een verzoek
schrift om gratie indient, de tenuitvoerleg
ging van deze straf zal worden opgeschort, 
zulks met aanhaling van de artt. 3 en 5 der 
verordening No. 2/1941 betreffende de uit
oefening van het recht van abolitie en van 
gratie en voorts met <lien verstande, dat de 
bevestiging van de bijkomende straf van 
openbaarmaking aldus dient te worden opge
vat, dat de Rechtb. de openbaarmaking in 
haar vonnis en niet van het vonnis des Kan
tonrechters beveelt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

.,I. S. door v. t. of niet toepassing van de 
artt. 2 en 40 Vleeschkeuringswet en 261, 348, 
349, 350, 351, 352 en 359 Sv., doordat de 
Rechtb. bewezen heeft verklaard de tenlaste
legging dat versche runderlever in ondeugde
lijken staat verkeerde, een tenlastelegging, 
welke naar de opvatting van requirant uit
munt door een contradictio in terminis en in 
strijd met de aangehaalde artikelen van de 
Vleeschkeuringswet. Terzake had geen ver
oordeeling mogen volgen. 

II. S. door v. t. of niet toepassing van 
de artt. 40, 41, 42 Vleeschkeuringswet en 9, 
36 en 74 Sr., 

doordat de Rechtb. blijkens hare rechts
overwegingen luidende: 

,,dat niet twijfelachtig is, dat een verplich
te openbaarmaking ten aanzien van een fa
cultatieve openbaarmaking als een verhoo
ging van de straf moet worden aangemerkt" 

beslist heeft en zulks ten onrechte, dat art. 
42 tweede lid van de Vleeschkeuringswet 
moet worden toegepast en derhalve de open
baarmaking van het vonnis heeft gelast. 

Requirant is van meening, dat in art. 42 
tweede lid Vleeschkeuringswet niet van een 
verhooging der straf sprake is, wordende al
daar dezelfde straf genoemd als in art. 42, 
eerste lid, dier wet. In beide leden gaat het 
om dezelfde bijkomende straf zonder dat van 
een strafverzwaring sprake kan zijn." 

0. dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie als voormeld, bewezen is verklaard, 
dat requirant in de gemeente Bussum op of 
omstreeks 17 Febr. 1941 des voormiddags 
omstreeks 10¼ uur, een voor menschelijk ge-
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Am btenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. 58, Ie 

lid, 47; Alg. R ijksarnbtenarenreglement 
artt. 93, 98). - Krachtens het plaatselijk 
reglement wordt de reden van het ontslag 
niet opgenomen in het besluit tot ontslag 
niet op eigen verzoek, doch slech.fs desge
vraagd medegedeeld aan den ontslagen 
arnbtenaar. Deze mededeeling moet wor· 
den aangemerkt als een aanvuJ/ing van het 
ontslagbesluit en vormt daarmede voor den 
beroepsrechter een geheel; tegen de ont
slagreden behoeft geen afzonderlijk beroep 
te worden ingesteld. - Als ontslap.reden is 
opgegeven: ,,ongeschiktheid of onbe
kwaamheid voor zijn ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaarnsgebreken•·. 
Deze omschrijving is voldoende, althans 
niet zoo onvoldoende, dat ze grond zou op
leveren om het besluit nietig te achten, al 
zou de ontslagreden duidelijker kunnen zijn 
omschreven geweest. - De vraag, of de 
ontslagen ambtenaar ongeschikt was voor 
zijn arnbt (inspecteur van politie) anders 
dan op grond van ziels- of Jichaamsgebre
ken, wordt ontkennend beantwoord, daar 
zijn gewraakte gedrag plaats vond in ee11 
psychopathologischen schemertoestand. 
Dat hij in dien toestand is geraakt en door 
ondergeschikten aangetroffen, maakt hem 
nog niet ongeschikt voor zijn arnbt, gelet 
op zijn vroegere dienstvervuJ/ing en op de 
onwaarschijnlijkheid van herhaling van het 
voorgevaJ/ene. Anders: het Ambtenarenge
recht. - Niet-ontvankelijk zijn eischers 
geldelijke aanspraken, de eerste omdat zij 
genoegzaam vaststaat door de nietigver
klaring van het ontslagbesluii, de tweede 
omdat hier geen handeling wordt vernie
tigd en art. 47, lid 3, der Ambtenarenwet 
I929 aJ/een in zulk een geval een aanspraak 
als de door eischer in de tweede plaats ge
maakte toelaat. 2 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 60.) -
Een voor beroep vatbare weigering is 
slechts dan voorhanden, als binnen den bij 
de wet aangeduiden tijd een verplicht be
sluit niet genomen of een verplichte han
deling niet verricht is. In casu was het ge• 
daagde administratief orgaan geenszins 
verpli'cht op het verzoek om uitbetaling 
van salaris een besluit te nemen of een 

handeling te verrichten, vermits dit orgaan 
door zijn vroegere besluiten genoegzaam 
had doen blijken van zijn weigering tot het 
doen uitbetalen van salaris aan de betrok
ken amlYtenares. - Niet-ontvankelijkver
klaring van het beroep bij gebreke van een 
besluit, handeling of ,,weigering", waarte
gen het gericht zou kunnen zijn. 

Armenwet. 
3 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40 j 0

• art. 30.) - Art. 
40, dat kennelijk slechts doelt op de geval
len, waarin de arme inderdaad gaecht moet 
worden naar de nieuwe gemeente te zijn 
overgegaan, is niet van toepassing in een 
geval, waarin de arme door het gemeente
bestuur zijner woonplaats ten laste van die 
gemeente geplaatst is in een Tehuis voor 
Onbehuisden elders. In dit geval moet hij 
ingevolge art. 30 geacht worden zich nog 
te bevinden i'n zijn aanvankelijke woon
plaats. 4 October. 

Onderwljs. {Lager) 
- B esluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet 1920 art. IOiter.) - De 
door het schoolbestuur opgemaakte be
groating is voor verlaging vatbaar, nu voor 
de school, die slechts drie verplichte leer
krachten telt, slechts drie lokalen in ge
bruik behoeven te worden genomen, ter
wijl gang, entree en spreekkarner niet nood
zakelijkerwijze behoeven te warden ver
warmd, zoodat zonder al te groot bezwaar 
op de posten verlichting, verwarming en 
schoonhouden kan worden bezuinigd. Ook 
het voor den concierge uitgetrokken be
drag moet aan den hoogen kant warden 
geacht. Uit dien hoofde bestaat derhalve 
voor toepassing van art. Ioifer geen aan
leiding. 7 October. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeen

tewet art. 299.) - Het eerste lid van art. 
IO der Verordening op de heffing eener be
lasting op de honden in de gem. Voorburg 
luidt: ,,Aan den belastingplichtige, die ten
gevolge van het ontvaJ/en van den kost
winner, ziekte, langdurige werkloosheid of 
andere bijzondere omstandigheden niet in 
staat is om de belasting geheel of ten deele 
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het onderwerp, dat het hooidstuk waarin 
het voorkomt blijkens zijn opschrift be
doelt te regelen, zoodat waar in art. 8 der 
A.P. V. van Helmond, voorkomend in he t 
hoofdstuk ,,om het gebruik van gemeente
grond" zelis slechts sprake is van ,,grond, 
tot openbaar gebruik bestemd", daarmede 
niot implicite behoeft te worden bedoeld, 
dat die grond eigendom moet zijn van de 
gemeente. - Terecht besliste de R ech t
bank, dat het verbod van genoemd art. 8 
de huishouding der gemeente betreft en 
kennelijk is gemaakt met het oog op de 
openbare orde of den we/stand in de ge
meente, zoodat de beperking van het ge · 
bruik van den eigendom, door het verbod 
opgelegd, valt binnen de bepaling van art. 
168 der Gemeentewet en mitsdien niet in 
strijd is met art. 625 B . W. - De bepalinµ 
van genoemd art. 8 Juidend: ,,Behoudens 
. . . . . . is het verboden tenzij met schrifte
lijke vergunning van B. en W . in, aan of 
over grond of water tot openbaar gebruik 
bestemd te bouwen enz." houdt niet in een 
volstrekt verbod om aan of over grond of 
water tot openbaar gebruik bestemd te 
bouwen enz. doch is a/leen gericht tot hen, 
die van B. en W. daartoe geen schriftelijke 
vergunning hebben gekregen; het niet-ver
leend zijn van dergelijke vergunning moet 
in de telastlegging worden gesteld; nu zulks 
niet is geschied levert het telastgelegde en 
bewezen verklaarde niet op het strafbaar 
feit van genoemd art. 8. ( Anders: implicite 
Adv.-Gen. Wijnveldt). 20 October. 

Lantl bou wcrlslswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wet R . 0 . 

art. 56; Landbouwcrisiswet 1933 art. 31.) 
- Onder het opzettelijk handelen in strijd 
met een der bij of krachtens de artt. 9, 10, 

11, 12, 12b en 29a der Landb.-Crisiswet 
1933 vastgestelde voorschriiten, strafbaar 
gesteld in art. 31 lid 2 dezer wet kan s/echts 
worden verstaan een handelen, dat niet 
a/leen tegen een zoodanig voorschrift in
druischt en dus, indien zonder het bedoe/
de opzet gepleegd, strafbaar zou zijn in~e
volge art. 31 lid 1, doch dat tevens opzet
teliik in strijd met een zoodanig voorschrift 
is begaan, of met andere woorden bij het 
plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een bij zoodanig 
voorschriit opgelegde verplichting schond. 
- Nu in de telastlegging van strijd met 
eenige wettelijke norm geen melding wordt 
gemaakt, kan het woord ,,opzettelijk" hier 
dus niet met een zoodanige norm in ver
band worden gebracht; iedere uitlegging 
der telastlegging, welke meer daarin leest 
dan dat het slachten door req. willens en 
wetens is gepleegd, moet, als zijnde met 
de bewoordingen daarvan onvereenigbaar, 
worden afgewezen. Derhalve levert, wat 
ook de bedoeling van den ste/ler van de 
dagvaarding moge geweest zijn, het aan 
req. telastgelegde op een handelen in strijd 
met een der voorschriften - in casu het 
art. 1 Slachtverbod Varkens 1940 II -
vastgesteld bij of krachtens de Landb.-Cri-

siswet 1933 met uitzondering van het voor
schriit van art. 29b, hetgeen strafbaar is 
krachtens art. 31 lid I en we! volgens het 
derde lid als overtreding. - ( Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt). - Als overtreding 
had de zaak bij den Kantonrechter aan
hangig moeten worden gemaakt. Daar req . 
daarop echter geen beroep deed kon de 
Pol.rechter ingevolge art. 349 lid 2 Sv. van 
de zaak kennis nemen. Echter stond ,,o[
gens de artt. 56 en 68 Wet R. 0 . tegen diens 
vonnis hooger beroep niet open, zoodat het 
Hof req. in zijn beroep niet ontvankelijk 
had moeten verklaren. 20 October. 

Gemeentebe tunr. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art . 168; Alg. Pol. Verordening van 
Amsterdam artt. 5, 261 A). - De veror
dening geeft hier een regeling betreffende 
hetgeen op of aan voor het publiek toegan
kelijke plaatsen al of niet mag geschieden, 
heeft derhalve betrekking op de openbare 
orde en valt dus binnen het door art. 168 
Gem.wet afgebakend terrein. - Gelet op 
inhoud en strekking van dit artikel moet 
worden aangenomen, dat dit s/echts doelt 
op geva/len, waar men de automaten of 
toestel/en ter p/aatse aanwezig heeft om 
daar voor spe/ te dienen, zoodat ingevolge 
art. 221 Gem.-wet terecht het geven van 
vergunning is voorbehouden aan den Bur
gemeester. - Het verleenen van onthef
fing van bovenvermeld verbod was inder
daad door art. 5 der verordening oorspron
kelijk voorbehouden aan B. en W. hetgeen 
het verbod niet-verbindend deed zijn, doch 
geen wetsvoorschrift vereischt dat, toen ge
noemd art . 5 werd gewijzigd en daarmede 
de lout was hersteld, art. 261 A opnieuw 
werd afgekondigd. 20 October. 

W eerkorpsen, 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Dep. van Justitie. (Wet op de weer
korpsen art. 1; K. B. 2 Juli 1938 S. 247 art. 
18). - Al moge de Regeering bij de voor
bereiding der wet van 11 Sept. 1936 S . 206 
aanvankelijk van meening zijn geweest, dat 
organisaties als particuliere nachtveilig
heidsdiensten voor toelating zonder meer 
in aanmerking zouden kunnen komen, zoo 
is zij toch aan die meening ni·et gebonden 
als ware deze in de wet neergelegd. Het 
stond der Regeering derhalve volkomen vrij 
bij de totstandkoming van het K. B. van 
2 Juli 1938 S . 247 haar aanvanke/ijke mee
ning te herzien. Derhalve kan de bevoegd
heid van den Minister van Justitie, om aan 
de toelating van een part. nachtveiligheids_ 
dienst a/le zoodanige voorwaarden te ver
binden, we/ke hij ter verwezenlijking van 
de doeleinden van de Wet op de Weer
korpsen noodig acht, zoomede om bij niet 
genoegzaam voldoen aan de geste/de ver _ 
eischten een verleende toelating in te trek
ken, bezwaarlijk worden betwist. 

21 October. 
Gemee11tebelastlnge11. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 277). - De H. R. vat het in art. 2, 



letter f, der onderhavige verordening ver
melde geven van gelegenheid tot schaatsen
rijden op in dezen zin, dat daaronder v er
staan moet worden het schaatsenrijden 
waartoe een ondernemer de gelegenheid 
verschait. - Het geven van gelegenheid 
tot schaatsenrijden, ook in dezen zin ver
staan, is niet een vermakelijkheid als be
doeld in art. 277, letter i, Gem.wet. Im
mers het schaatsenrijden moet worden be
schouwd als een sport, waarvan de beoefe
ning op zich ze/f door het spraakgebruik 
geenszins als vermake!ijkheid wordt aan
geduid, en dit is niet anders, indien die be
oefening plaats vindt op een baan, daartoe 
door een ondernemer beschikbaar gesteld. 
- De onderhavige verordening, voorzoo
ver zij het geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden aan belasting onderwerpt, 
is derhalve in strijd met art. 277, letter i, 
Gem.wet. 22 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 282). - ( Aanslag van de Staats
mijnen in de zakelijke bedrij fsbelasting der 
gem. Heer/en ook voor arbeiders die, na te 
H. in de schacht te zijn afgedaald, in het 
grondgebied eener andere gemeente wer
ken en daarna weer naar H. terugkeeren). 
- Alleen die arbeiders kunnen in den aan
slag worden betrokken, die in het bedrijf 
van be/angh., voorzoover dit wordt uitge
oefend op of onder het grondgebied der 
gem. H., werkzaam zijn geweest, d.w.z. 
effectieven arbeid hebben verricht; onder 
dit Jaatste kan niet worden begrepen het 
enke/ in de schacht afdalen en zich onder
gronds naar het werk onder het grondge
bied eener andere gemeente begeven en 
vandaar weer terugkeeren. Derhalve kun
nen arbeiders, die s/echts onder een andere 
gemeente effectieven arbeid hebben ver
richt, niet geacht worden werkzaam te zijn 
geweest in het bedrijf binnen de gem. H., 
ook al hebben zij gebruik gemaakt van de 
aldaar zich bevindende schacht. - Dat de 
onroerende goederen, waarvan voor de uit
oefening van het bedrijf noodzakelijkerwijs 
door alle arbeiders moet worden gebruik 
gemaakt, zich uitsluitend en bestendig bin
nen de gem. H. zouden bevinden. brengt 
nog niet mede dat de elders werkende ar
beiders, door v an die onroerende goederen 
gebruik te maken, geacht moeten worden 
ook te H. effectieven arbeid te verrichten. 
- Een onderneming oefent haar bedrijf uit 
overal waar zij bestendig onroerende goe
deren ter beschikking heeft en voor haar 
bedrijf aanwendt; onverschillig is of de al
daar plaats vindende werkzaamheden t.o.v. 
hetgeen elders in de onderneming wordt 
verricht a/s de uitoefening van een zelf
standig onderdeel van het bedrijf moeten 
worden beschouwd. - De strekking van 
art. 282 Gemeentewet brengt mede dat 
ieder der geineenten, binnen welke het be
drijf wordt uitgeoefend - ook die binnen 
welke zich de eenige schacht van de mijn 
bevi'ndt - , tot heffing der belasting be
voegd is s/echts voorzooverre de arbeiders 

in die gemeente in het bedrijf werkzaam 
zijn. - Ook het middel, gericht tegen de 
door den R. v . B. gevolgde wijze van be
rekening van het aantal arbeiders dat tot 
grondslag van de heffing moet worden ge
nomen, kan niet s/agen. 22 October. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. ( Lager On
derwijswe t 1920 art. 83). - Terecht heb
ben Ged. Staten niet ingewilligd een ver
zoek om toepassing van art. 83 5e lid, aan
gezien het schoo/gebouw diende tot huis
vesting zoowel voor een school voor uitge
breid a/s voor een school voor gewoon la
ger onderwijs, en voor dit Jaatste onderwijs 
dienstbaar is gebleven. Wei is het uitge
breid lager onderwijs in de school gestaakt, 
doch ten aanzien van het gedeelte van het 
gebouw, voorheen voor dit onderwijs gebe
zigd, kan art. 83 5e lid geen toepassing vin
den. 23 October. 

Prijsopdrijvlngs- •en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet 1939, art. 9.) -
H et beRrip ,,handel drijven" in art. 2 lid 2 
der Prijsopdrijvings- en Hamste.rwet 1939 
moet naar de strekking van dit artikel be
perkt worden opgevat; de cafehouder, die 
kopjes choco/ade of cacao uitschenkt kan 
dan ook niet geacht worden iemand te zijn, 
die in den zin van dit artikel gewoon is in 
cacao handel te drijven. 27 October. 

Vervoer- en Nederlagewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vervoer

en Neder/agewet v. 31 Dec. 1915 S. 533 
artt. 9, 12). - E en beroep op art. 277 j 0

• 

art. 185 der Alg. Wet 1822, als zoude vol
gens dit laatste artikel kaas zonder docu
menten mogen worden v ervoerd en dus 
daarom voor kaas nimmer verboden neder
lage zou gelden, gaat niet op omdat req. 
veroordeeld is op grond van de wet van 31 
Dec. 1915 S. 533 en deze wet geen onder
scheid maakt tusschen goederen, die al of 

niet zonder documenten mogen worden ver
voerd. - De opvatting, dat onder inbeslag
neming a/s bedoe/d in art. 12 /i'd 2 dier wet 
alleen kan worden verstaan inbeslagneming 
ingevolge art. 9 dier wet vindt geen steun 
in de wet; de toepassing van de bij het ge
meene strafprocesrecht geldende regelen 
omtrent de inbes/agneming is geenszi-ns 
uitgesloten . 27 October. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - (Perceel, dat als gevolg 
v an oorlogsgeweld en beschadiging onbe
woonbaar is geworden en dan ook niet meer 
als woning is gebruikt, en waarin belang
hebbende noodgedwongen enkele meubel
stukken heeft moeten achterlaten, terwijl 
de aansluiting op gas- en waterleiding J:!e
handhaaid is gebleven). - De, R . v. B . 
heeit zonder schending van de artt. 280 der 
Gem.wet en 9 der Verordening op de daar
voor aangevoerde gronden kunnen aanne-



men dat het onderhavige percee/ geduren
de tenminste 6 achtereenvolgende kalen
dermaanden ongebruikt is gebleven. 

29 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 282). - (Art. 21 der verorde
ning:,, Wanneer wordt aangetoond, dat een 
bedrijf over een boekjaar verlies heeft op
geleverd, wordt van den aanslag onthef
fing verleend. . . . Bij de beoordeeling van 
de vraag, of een bedrijf verlies heeft opge
Jeverd, worden t . a. v . de aischrijving op 
zaken, die voor de uitoefening van het be
drijf worden gebruikt en de aischrijving op 
schuldvorderingen, de rege/s van goed 
koopmansgebruik in acht genomen" . Be
Ianghebbende neemt onder de exploitatie
kosten van het bedrijf een fictief huurbe
drag op ad 5 % rente der boekwaarde van 
het haarzelf toebehoorende bedrijfspand). 
- De R. v. B . heeft kennelijk aangenomen 
dat het door belanghebbende in haar be
drijfspand belegde kapitaal -thans eigen -
in den zin van niet door derden terleen ver
strekt - kapitaal is. - Indien in voormel
den zin eigen kapitaal in het bedrijf is ge
stoken bestaat er geen aanleiding om, ter 
berekening van de winst van het bedrijf 
over eenig boekjaar, rente van dat kapitaa/ 
onder de exp/oitatiekosten in rekening te 
brengen. Dusdanige wijze van handelen 
moet inderdaad geacht worden in strijd te 
zijn met goed koopmansgebruik. Dit moet 
evenzeer gelden voor dat dee/ van het ka
pitaal dat in voor het bedrijf gebruikte on
roerende goederen wordt belegd, a/s het 
geldt voor die dee/en die tot aanschaifing 
van andere bedrij{smiddelen, inkoop van 
waren, of verdere uitgaven in het bedrijf 
worden aangewend, ten aanzien waarvan 
niet blijkt dat rente in rekening isgebracht. 

29 October. 
Ambteuarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 51). -
Behandeling eener zaak door een gemeen
telijk scheidsgerecht onder leiding van een 
voorzitter van vol-joodschen bloede en on
derteekening der uitspraak door dien voor
zitter. - Op 20 November 1940 was de be
trokkene nog gerechtigd als voorzitter van 
het scheidsgerecht te fungeeren. Aangeno
men wordt, dat op dien datum het Scheids
gerecht zijn beslissing heeft genomen, al is 
deze later in schrift gebracht en eerst op 5 
April 1941 aan partijen gezonden. - Al
leen deze voorzitter was bev o e gd ( en dus 
verplicht) de uitspraak te onderteekenen, 
ook al fungeerde hij ten tijde van het op 
schrift stellen en onderteekenen der uit
spraak niet meer als zoodanig. Ware hij tot 
die onderteekening niet meer bevoegd ge
weest, dan zou het eenige gevolg zijn, dat 
de uitspraak niet door een voorzitter zou 
kunnen zijn onderteekend. 30 October. 

Ond.erwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
!(IChap en Cultuurbescherming. (Lager On-

derwijswet 1920 art. 22bis j 0
• art. 19). -

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ophef
fing der eenige openbare school nu welis
waar met een naburige gemeente een rege
ling is getroifen ex art. 19, doch het bezoe
ken der school in die naburige gemeente 
voor de kinderen, die gedeeltelijk te voet, 
gedeeltelijk per tram of autobus, den ± 7 
K .M. bedragenden a/stand naar de school 
zouden moeten aileggen, zeer bezwarend 
zou zijn. Weliswaar zijn de gemeenteraad 
en appellant van gevoelen, dat de ouders 
hun kinderen gevoegelijk naar een school 
van een bepaalde godsdienstige richting 
zouden kunnen zenden, doch deze ouders, 
die hun voorkeur voor het openbaar on
derwijs hebben doen kennen, moeten ge
acht worden openbaar onderwijs voor hun 
kinderen te ver/an,gen. 31 October. 

Pensloenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 3, al. 2, 
Gemeentewet art. 84.) - Burgemeester 
van H. wordt m. i. v. 13 September 1930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemeente
wet aangewezen a/s p/aatsvervangend bur
gemeester van L., ten aanzien van welke 
gemeente annexatie-plannen in voorberei
ding waren. Eerst m. i. v. r Mei 1935 krijgt 
de p/aatsvervangende burgemeester zijn 
ontslag in verband met de voeging van de 
gemeente L. bij de gemeente S. - De Pen
sioenraad stelt m. i . v. 13 Sept . 1932 een 
pensioensgrondslag vast, waartegen zoowel 
de functionaris zelf a/s de gemeente S. op
komt. - Droegen de werkzaamheden van 
den p/aatsvervangenden burgemeester van 
L. een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemeester hebben 
in het algemeen een niet-tijdelijk karakter. 
Dit karakter wordt niet be,nvloed door de 
mogelijkheid dat een gemeente zal worden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus-

. schen tijdelijkheid van het karakter der 
werkzaamheden en tijde/ijkheid van de 
functie . 4 November. 

Gemeentebestuur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 3, a/ . . z, 
Gemeentewet art. 84.) - Burgemeester 
van H. wordt m. i . v . 13 September 1930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemeente
wet aangewezen als plaatsvervangend bur
gemeester van L ., ten aanzien van welke 
gemeente annexatie-plannen in voorberei
ding waren. Eerst m . i. v. r Mei 1935 krijgt 
de plaatsvervangende burgemeester zijn 
oµtslag in verband met de voeging van -de 
gemeente L . bij de gemeente S . - De Pen
sioenraad stelt m. i. v. 13 Sept. 1932 een 
pensioensgrondslag vast, waartegen zoowe/ 
de functionaris zelf als de gemeente S. op
komt. - Droegen de werkzaamheden van 
den plaatsvervangenden burgemeester van 
L. een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemeester hebben 
in het a/gemeen een niet-tijdelijk karakter. 
Dit karak.fer wordt niet be,nvloed door de 



mogelijkheid dat een gemeente zal warden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus
schen tijdelijkheid van het karakter der 
werkzaamheden en tijdelijkheid van de 
func tie. 4 November. 

Onllerwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet z920 art. z3.) - Ingeval 
van schoolbezoek per rijwiel dienen onder 
vervoerkosten, als in art. z3 bedoeld; mede 
warden verstaan de uitgaven ter verkrij · 
ging van de beschikking over het rijwiel 
gedurende den tijd, waarop daarvan voor 
di't doe! gebruik wordt gemaa.kt. Bij het 
bepalen der vervoerkosten zal derhalve 
met de aanschaffingskosten van het rijwiel 
zooal niet ten voile, dan toch grootendeels 
moeten warden rekenihg gehouden. 

5 November. 
Cemeentebestuur. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding enz. en 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
z85.) - Het zooveel mogelijk ongerept 
houden van het karakter van een historisch 
oud stadje, dat zijn overgeleverd karakter 
tot den huidigen dag vrij ongerept heeft 
weten te bewaren, vormt een a/gemeen be
lang. In strijd met dit belang heeft dan ook 
de Raad vergunning verleend tot vervan
ging van een tot het stadsbeeld behooren
de z.g. keitjesstoep door een tegelstoep. 

6 November. 

Verzekerln gswezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departement en van Financien en van 
Justitie, houdende wijziging van he t Be
sluit No. 213/1940 betreffende bijzondere 
maatregelen op het gebied v a n het ver
zekeringswezen. 

S . S.412 . 26 Mei. Biz. 145. 
Inkomstenbelastlng. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, betref
fende het invoeren van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (Invoeringsbe
sluit Inkomstenbelasting 1941). 

S . S .413. 29 M ei. Biz. 145. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betref
fende de inkomstenbelasting (Besluit op 
de Inkomst enbelasting 1941) . 

S. S .414. 29 Mei. Biz. 146. 
Commlssarlssenbelastlug. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartem ent van Financien betreffen
de de commissarissenbelasting (Besluit op 
de Commissarissenbelasting 1941) . 

S . S .415. 29 M ei. Biz. 164. 
Betallng·s ,•erkeer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an Financien, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 203 /1940 
betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en ef
fecten. S. S .416. 29 Mei. Biz. 165. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ v an 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. z38.) - In de 
huidige omstandigheden moe't eene ge
meenschappelijke regeling inzake de ver
pleging van slachtoffers van luchtaanval
len alleszins wenschelijk worden geacht. 
Wei maakt een gemeente bezwaar tegen de 
oprichting eventueel van noodziekenhui
zen, doch het valt niet in te zien, dat deze 
gemeente daarvan g,eener/ei nut zou kun
nen hebben. Het zou geen pas geven deze 
gemeente, in het midden van den kring 
geleg,en, van de regeling uit te zonderen en 
haar in voorkpmende gevallen te doen pro
fiteeren van maatreg,elen, door de omrin
gende gemeenten getroffen, zonder harer
zijds in de kosten bij te dragen . De rege
ling wordt derhalve opgelegd. 7 November. 

Vleeschkeurlng·swet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 74; 

Vleeschkeuringswet S . z9z9 No. 524, artt. 
2, 40, 42.) - De toevoeging ,,,versch" aan 
het woord ,,runderlever" in de telastleg
ging is zonder beteekenis, daar kennelijk 
door den steller der dagvaarding bedoeld 
is vleesch, dat noch verduurzaamd, noch 
toebereid is. - De strekking van art. 74 
lid 5 Sr. is slechts deze, dat indien ingeval 
van herhaling een bijzondere sanctie wordt 
bedreigd, de z.g. ,,afkoop" in de plaats 
treedt van de straf. Een verplichte open
baarma.king moet t . a. v . een facultatieve 
openbaarma.king als een verhooging van de 
straf warden aang,emerkt. zo November. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de aanbieding van buitenland
sche effecten. 

S. S.417. 20 Juni. Biz. 165. 
Ulvldendbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de dividendbelasting (Besluit op de 
Dividendbelasting 1941) . 

S . S .419. 24 Juni . Biz. 166. 
Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart be
treffende Duitsche effecten. 

S. S .421. 21 Juli. Biz. 168. 
Looubelastlng·. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940. 

S. S.423. 29 Juli . Biz. 169. 
Llquldatlebeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941) . 

S . S .424. 4 Augustus. Biz. 170. 



Vermogensbelastlug. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S . S.425. 9 Augustus. B iz. 171. 
Verde1llgl11gs belastlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S . S+15. 9 Augustus. Biz. 171. 
Dlrecte belastlugen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken ter voorkoming van 
dubbele belasting op het gebied der di
recte belastingen met betrekking tot het 
Duitsche R ijk, met inbegrip van het pro
tectoraat Bohemen en Moravie. 

S . S.426. 28 Augustus. Biz. 173. 
Betallu gsverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen -Generaal 

van de D epartementen van Financien en 
van Justitie betreffende de circulatie van 

niet-geautoriseerde betaalmiddelen. 
S . S.428. 21 October. Biz. 175 .. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
tot intrekking van het Deviezenbesluit I. 

S . S.429. 12 December. Blz. 175. 
Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van melk). 

S . S .703 . 5 April. Biz. 175. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1929-
(distributie van aardappelen). 

S . S .704. 23 April. Biz. r76. 
Dlvldendbeperklug. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Financien en van Justitie be
treffende de dividendbeperking (Besluit 
op de Dividendbeperking 1941). 

S. S.750 A. 15 Augustus . Biz. 176. 



INHOUD 
Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het dee! BESLUITEN gedrukt op gee! papier 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ainbtenarenwet 1929 artt. 58, 1e 
lid, 47; Alg. Rijksambtenarenreg/ement 
ar-tt. 93, 98). - Krachtens het p/aatselijk 
reg/ement wordt de reden van het onts/ag 
niet opgenomen in het besluit tot onts/ag 
niet op eigen verzoek, doch slech-ts desge
vraagd medegedeeld aan den ontslagen 
ambtenaar. Deze mededeeling moet wor· 
den aangemerkt als een aanvulling van het 
ontslagbesluit en vormt daarmede voor den 
beroepsrechter een geheel; tegen de ont
slagreden behoeft geen afzonderlijk beroep 
te warden ingesteld. - Als ontslagreden is 
opgegeven: ,,ongeschiktheid of onbe
kwaamheid voor zijn ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken•·. 
Deze omschrijving is voldoende, althans 
niet zoo onvoldoende, dat ze grond zou op
leveren om het besluit nietig te achten, al 
zou de ontslagreden duidelijker kunnen zijn 
omschreven geweest. - De vraag, of de · 
ontslagen ambtenaar ongeschikt was voor 
zijn ambt (inspeoteur van po/itie) anders 
dan op grond van ziels- of lichaamsgebre
ken, wordt ontkennend beantwoord, daar 
zijn gewraakte gedrag plaats vond in ee11 
psychopathologischen schemertoestand. 
Dat hij in dien toestand is geraakt en dODr 
ondergeschikten aangetroffen, maakt hem 
nog niet ongeschikt voor zijn ambt, ge/et 
op zijn vroegere dienstvervulling en op de 
onwaarschijnlijkheid van herhaling van het 
voorgevallene. Anders: het Ambtenarenge
recht. - Niet-ontvanke/ijk zijn eischers 
ge/delijke aanspraken, de eerste omdat zij 
genoegzaam vaststaat door de nietigver
klaring van het ontslagbesluii, de tweede 
omdat hier geen handeling wordt vernie
tigd en art. 47, lid 3, der Ambtenarenwet 
1929 alleen in zulk een geval een aanspraak 
als de door eischer in de tweede p/aats ge
maakte toelaat. 2 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 60.) -
E en voor beroep vatbare weigering is 
slechts dan voorhanden, als binnen den bij 
de wet aangeduiden tijd een verplicht be
sluit niet genomen of een verp/ichte han
deling niet verricht is. In casu was het ge
daagde administratief orgaan geenszins 
verp/i'cht op het verzoek om uitbe,ta/ing 
van salaris een besluit te nemen of een 

handeling te verrichten, vermits dit orgaan 
door zijn vroegere besluiten genoegzaam 
had doen blijken van zijn weigering tot het 
doen uitbetalen van sa/aris aan de betrok
ken aml:Ytenares. - Niet-ontvankelijkver
k/aring van het beroep bij gebreke van een 
bes/uit, hande/ing of ,,weigering", waarte
gen het gericht zou kunnen zijn. 

Armenwet. 
3 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnen/andsche Za
k en. ( Armenwet art. 40 j 0

• art. 30.) -Art. 
40, dat kennelijk slechis doelt op de geval
len, waarin de arme inderdaad gaecht moet 
warden naar de nieuwe gemeente te zijn 
overgegaan, is niet van toepassing in een 
geval, waarin de arme door het gemeente
bestuur zijner woonp/aats ten /aste van die 
gemeente geplaatst is in een Tehuis voor 
Onbehuisden elders. In dit geval moet hij 
ingevolge art. 30 geacht warden zich nog 
te bevinden in zijn aanvankelijke woon. 
plaats, 4 October. 

Ond erwijs. (Lag·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet 1920 art. zo1ter.) - De 
door het schoolbestuur opgemaakte be
grooting is voor verlaging vatbaar, nu voor 
de school, die slechts drie verplichte leer
krachten telt, slechts drie lokalen in ge
bruik behoeven te warden genomen, ter
wijl gang, entree en spreekkamer niet nood
zakelijkerwijze behoeven te warden ver
warmd, zoodat zonder al te groot bezwaar 
op de posten verlichting, verwarming en 
schoonhouden kan warden bezuinigd. Ook 
het voor den concierge uitgetrokken be
drag moet aan den hoogen kant warden 
geacht. Uit dien hoofde bestaat derhalve 
voor toepassing van art. 101ter geen aan
leiding, 7 October. 

GemeentebelastJngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 299.) ~ Het eerste lid van art. 
10 der Verordening op de heffing eener be
lasting op de honden in de gem. Voorburg 
luidt: ,,Aan den belastingplichtige, die ten
gevolge van het ontvallen van den kost
winner, ziekte, langdurige werkloosheid of 
andere bijzondere omstandigheden niet in 
~aat is om de belasting geheel of ten deele 
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te voldoen, kan op aanvrage door den Raad 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van den 
aanslag worden verleend. - Volgens deze 
bepaling kan een belastingplichtige aan 
het feit, dat hij tengevolge van de daarin 
bedoelde omstandigheden tot betaling van 
het bedrag van den aanslag of van een ge
deelte daarvan niet in staat is, niet het 
recht ontleenen om geheel of gedeelte}(ik 
van zijn betalingsplicht te worden ontsla
gen, doch het is aan het vrije inzicht van 
den Gemeenteraad, en van dezen alleen, 
overgelaten om te beslissen of aan een op 
dien grond steunend verzoek gevolg zal 
worden gegeven. - Van een dergelijke be
slissing van den Gemeenteraad staat geen 
beroep open. 8 October. 

Lan1larbeillerswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw enz, 
(Landarbeiderswet art. 40.) -In casu kan 
niet worden gezegd, dat door de onteige
ning een grooter geheel, waar,toe de ter ont
eigening aangewezen percee/en behooren, 
de geschiktheid voor het daarop uitge
oefend bedrijf zou verliezen, dan we/ dat 
de waarde daarvan te zeer zou worden ,ile
drukt. Aangezien de overige door de recla
manten aangevoerde bezwaren geen vol
doenden grond opleveren om niet tot de 
voorgenomen onteigening te besluiten en 
bij de bepaling der schadeloosstelling met 
de belangen van de reclamanten zal wor
den rekening gehouden, wordt het besluit 
van Ged. Staten tot onteigening goedge
keurd. zo October. 

Onderwijs. (La1rer) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opv. enz. (Lager
Onderwijswet z920 art. 97.) - Terecht is 
op de vergoeding ex art. 97 in minderi'ng 
gebracht de wedde van eene gehuwde on
derwijzeres, aan wie niet de in het vierde 
lid onder a. bedoelde ontheffing is ver
Jeend. Daaraan doet niet al, dat zij, tevo
ren tijdelijk onderwijzeres, na haar huwe
lijk is blijven Jes geven totdat eene opvolg
ster zou zijn benoemd, en dat zij na het 
huwelijk door het bestuur a/s bovental/ige 
Jeerkracht was aangewezen, zoodat haar 
wedde uitsluitend ten laste der schoolver
eeniging is gekomen. De vraag, of er ge
wichtige redenen bestaan deze verminde
ring niet te doen plaats vinden, kan bij het 
onderhavig beroep niet warden beslist. 

zo October. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opv. enz. (Lager 
Onderwijswet z920 art. zozter.) - Te
recht is voor de toepassing van art. zozter 
buiten aanmerking ge/aten de uitgave van 
het schoolbestuur voor eene vakonderwij
zeres in nuttige handwerken, daar aan de 
onderhavige school, waar drie leerkrach
ten bevoegd zijn voor het geven van on
derwijs in vak k., het geven van dit onder
wijs ook zonder aanstelling van een vak
/eerkracht zeer goed tot zijn recht kan ko
men. zo October. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 252.) - De voorschriften betreffende 
de afschrijving voor bezittingen, waarvan 
de kosten van aanschaffing, uitbreiding of 
verbetering ten laste van de kapitaalreke
ning van het bedrijf zijn gebracht, zijn 011-
derworpen aan de goedkeuring van Ged. 
Staten. Het staat den Raad niet vrij, deze 
jaarlijks, buiten Ged. Staten om, geheel op 
eigen hand te regelen . - De gemeeritewet 
somt de gevallen op, waarin beslissingen 
van den gemeenteraad aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen, zoodat 
beslissingen, voortvloeiend uit een be
drijfsverordening, welke onder deze op
somming zouden vallen, vanzelf aan die 
goedkeuring zullen moeten warden onder
worpen. Voor uitbreiding dier gevallen is 
geen p/aats. - Wei is art. 2z4 2e lid niet 
ten aanzien van de opneming van de boe
ken en de kas der afzonderlijk beheerde 
takken van dienst van toepassing ver
k/aard, doch de eisch van mededeeling ook 
van de processen-verbaa/ van de opneming 
van de boeken en kas der bedrijven is met 
het oog op de door Ged. Staten uit te oefe
nen contro/e geenszins onredelijk of met 
de gemeentewet in strijd te achten. 

Wegenwet. 
z4 October. 

- BesluN van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (l-Ve
genwet artt. 37 en 4 j 0

, art. 6.) - De 
vraag, of Ged. Staten bij hun besluit tot 
vaststelling van den /egger al dan niet te
recht hebben overwogen, dat reclamant in 
zijne bezwaren niet kan worden ontvangen, 
kan in beroep terzijde worden gelaten, nu 
art. 37 3e lid tegen de vaststelling van den 
/egger aan ieder belanghebbende beroep 
toekent. - Terecht is de onderwerpelijke 
,.,et op den /egger gebracht, nu daaraan 
door rechthebbenden met medewerking 
van den gemeenteraad de bestemming van 
openbaren weg is gegeven. De gestelde 
voorwaarden ,,dat, zoolang de weg zandweg 
blijft, deze niet mag worden aangeduid als 
rijwielpad en daarop ook geen verkeers
baan mag worden aangelegd tot het bijzon
der gebruik voor rijwielen" moet geacht 
warden niet de bestemming tot openbarl'n 
weg te betreffen. Appellant kan de nako
ming van deze verbintenis in rechte vor
deren, doch hier is geen sprake van een 
beperking in het gebruik van den weg, 
welke op den wegenlegger moet worden 
vermeld. - Nu b/ijkens een gemeenschap
pelijke regeling de gemeente A. zich ver
bonden heeft den weg voor hare rekening 
te onderhouden en de gemeente E. zich 
heeft verbonden in de onderhoudskosten 
jaarlijks een som bij te dragen, is er geen 
aanleiding ,tot een interpretati'e als door de 
gemeente A. voorgestaan, als zou de over
eenkomst de gemeente E. slechts ontheffen 
van de lasten van den onderhoudsplicht, 
doch deze verplichting zelve in stand hou
den. I4 October. 



G-emeentegrenzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Beschikking S.-G. B. Z. 6 Sept. 1940 
(Venlo en Maasbree) art. 2.) - Het voor
schriit bepaalt, dat de gemeente Maasbree 
gedurende twee jaren het recht behoudt 
van kosteloos gebruik van het raadhuis, 
gelegen te Blerik en dat de roerende goe
deren in dit gebouw eigendom der gemeen
te Maasbree blijven. De uvtlegging van het 
gemeentebestuur van Maasbree, dat in 
deze bepaling onder ,,raadhuis" zou moe
ten warden verstaan het complex van ge
bouwen, waarin de verschillende aideelin
gen der gemeentesecretarie van Nlaasbree 
zijn ondergebracht, is niet juist; immers in 
den laatsten volzin is sprake van ,,dit ge
bouw", waaruit duidelijk blijkt, dat alleen 
het raadhuis zelf is bedoeld, en niet andere 
gebouwen. 1 5 October .. 

Onteigenlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

art. 43, Rv. art. 56.) - Art. 43 Onteig.wet 
is niet van openbare orde. Derhalve had 
de Recht b . aan requirant tot cassatie ( eer
sten hypotheekhouder) niet minder mogen 
toewijzen dan waarover partijen het eens 
waren geworden. ( De tweede hypotheek
houder was niet in cassatie gekomen, Red.) 
[Proc.-Gen. Berger bovendien: de door de 
Rechtb. gevolgde berekening is onjuist.] 
- Nu uit de overgelegde briefwisseling 
blijkt, dat de onteigende partij op niet ai~ 
doende gronden geweigerd heeft op hot 
voorstel van requirant - om ter voorko
ming van eene cassatieprocedure hem, 
niettegenstaande de beslissing der Rechtb., 
vrijwili'g het bedoelde hoogere bedrag .toe 
te kennen - moet zij geacht warden de · 
kosten in cassatie noodeloos te hebben ver
oorzaakt en rnoet zij in deze kosten wor
den .verwezen. 15 October. 

Am htenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 3, 2e 
lid sub b.) - In art. 3, 2e lid sub b der 
Ambtenarenwet 1929 wordt onder ,,uit
spraak" verstaan ( zulks in tegenstellinp, 
tot de beslissing ( of uitspraak) in art. 3, 
lid 3) een uitspraak, welke partijen niet 
bindt. In dit geval was een bindende uit
spraak gegeven. - Onder ,,advies" in bo
vengemelde wetsbepaling moet warden 
verstaan een advies, dat door het betrok
ken administratieve orgaan aan een daarin 
bedoelde commissie mag warden en uit
drukkelijk is gevraagd, of tot het geven 
waarvan zoodanige commissie krachtens 
wettelijk voorschrift overigens bevoegd is. 
In dit geval was de commissie niet be
voegd het advies te geven, dat zij aan bo
venvermelde uitspraak heeft verbonden. 
- Het op de uitspraak-en-advies der com
missie gevolgde besluit was dus niet een 
besluit, als bedoeld in meergenoemde be
paling; daartegen stond geen beroep open 
bij den Centralen Raad van Beroep. 

16 October, 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Opv. enz. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72 jis artt. 73 en 75.) - Een schoolbestuur 
mag verwachten dat, indien een aanvrage 
ex art. 72 aan de wettelijke eischen vo/
doet, het gemeentebestuur overeenkomstig 
art. 75 1e li'd daarop gunstig zal beslissen 
en dat de school binnen een redelijken ter
mijn zal tot stand komen. Onder de om
standigheden, welke op het vaststellen van 
dien termijn in ieder bepaald geva/ van 
inv/oed zijn, mogen nie-t warden gerekend 
de mogelijkheid, dat het gemeentebestuur 
niet overeenkomstig de wettelijke voor
schriften zal beslissen, of de mogelijkheid, 
dat, a/s het gemeentebestuur overeenkom
stig de wet besli'st, ingezetenen gebruik 
zullen maken van hun recht van beroep. 
Nu in casu, aangezien het hier een reeds 
bestaande school betreft, de opening 011-
middellijk na het ingevolge art. 75 re lid 
te nemen raadsbesluit zou kunnen plaats 
hebben, kan warden aangenomen, dat op 
dat tijdstip de 8 /eerlingen, van wie werd 
beweerd, dat zij op het tijdstip der openi11g 
de school niet meer zouden bezoeken, in 
ieder geval nog dee/ van de school zouden 
uitmaken. Het bezwaar van appeuar,cen is 
derhalve ongegrond. 17 /Jctober. 

Armen wet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Wei heeft het 
gemeentebestuur van S. door de verhuis
kosten van den armlastige voor rekening 
van zijne gemeente te nemen, diens vertrek 
naar A. mogelijk gemaakt doch van ,,af
schuiving" is in dezen geen sprake, daar de 
arm/astige, toen hij van S. naar A. verhuis
de, reeds ± 3 maanden werk had in A., 
terwijl het hier geen werk van tijdelijken 
aard betrof. 17 October. 

Gemeentebestu u r. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Verord . 

Rijkscommissaris tot uitoeiening v . d. re
geeringsbevoegdheden in Neder/and, v. 29 
Mei 1940, art. 1; Verordening gemeente 
Utrecht op het openbaar verkeer met mid
delen ter voorkoming of verstoring van 
zwangerschap, art. 2). - Terecht verwierp 
de Kantonrechter het verweer van ver
dachte dat hij toestemming had van de 
Duitsche overheid, op grond dat deze toe
stemming nie't vermag te bewerken, dat 
de verbodsbepaling van art. 1 der veror
dening der gemeente Utrecht op het open
baar verkeer met middelen ter voorkoming 
of verstoring van zwangerschap, wordt ter 
zijde gesteld, nu niet is gebleken, dat de 
autoriteiten, die verdachte toestemming 
ver/eenden, de bevoegdheid hadden wet
tige verordeningen als de onderhavige ver
ordening, op te heffen. 20 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
261; Gemeentewet art. 168; Alg. Pol.Ver. 
van Helmond art. 8.) - Een artikel is niet 
onverbindend, indien het uitgaat buiten 



het onderwerp, dat het hoofdstuk waarin 
het voorkomt blijkens zijn opschrift be
doelt te regelen, zoodat waar in art. 8 der 
A.P.V. van Helmond, voorkomend in het 
hoofdstuk ,,om het gebruik van gemeente
grond" zelfs s/echts sprake is van ,,grond, 
tot openbaar gebruik bestemd", daarmede 
niet implicite behoeft te worden bedoe]d, 
dat die grond eigendom moet zijn van de 
gemeente. - Terecht besliste de R echt
bank, dat het verbod van genoemd art. 8 
de huishouding der gemeente betreft en 
kennelijk is gemaakt met het oog op de 
openbare orde of den we/stand in de ge
meente, zoodat de beperking van het ge· 
bruik van den eigendom, door het verbod 
opgelegd, valt binnen de bepaling van art. 
168 der Gemeentewet en mitsdien niet in 
strijd is met art. 625 B. W. - De bepaling 
van genoemd art. 8 luidend: ,,Behoudens 
...... is het verboden tenzij met schrifte
lijke vergunning van B. en W. in, aan of 
over grond of water tot openbaar gebruik 
bestemd te bouwen enz." houdt niet in een 
volstrekt verbod om aan of over grond of 
water tot openbaar gebruik bestemd te 
bouwen enz. doch is alleen gericht tot hen, 
die van B. en W. daartoe geen schriftelijke 
vergunning hebben gekregen; het niet-ver
leend zijn van dergelijke vergunning moet 
in de telastlegging worden gesteld; nu zulks 
niet is geschied levert het telastgelegde en 
bewezen verklaarde niet op het strafbaar 
feit van genoemd art. 8. ( Anders: implicite 
Adv.-Gen. Wijnve/dt). 20 October. 

Lan1l bou wcrlslswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet R. 0 . 

art. 56; Landbouwcrisiswet 1933 art. 31. ) 
-· Onder het opzettelijk handelen in strijd 
met een der bij of krachtens de artt. 9, 10, 
11, 12, 12b en 29a der Landb.-Crisiswet 
z 933 vastgestelde voorschriften, strafbaar 
gesteld in art. 31 lid 2 dezer wet kan slechts 
worden verstaan een handelen, dat niet 
alleen tegen een zoodanig voorschrift in
druischt en dus, indien zonder het bedoe/
de opzet gepleegd, strafbaar zou zijn inge
vo/ge art. 31 lid z, doch dat tevens opzet
teliik in strijd met een zoodanig voorschrift 
is begaan, of met andere woorden bij het 
p/egen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een bij zoodanig 
voorschrHt opgelegde verp/ichting schond. 
- Nu in de telastlegging van strijd met 
eenige wettelijke norm geen melding wordt 
gemaakt, kan het woord ,,opzettelijk" hier 
dus niet met een zoodanige norm in ver
band worden gebracht; iedere uitlegging 
der telastlegging, welke meer daarin /eest 
dan dat het s/achten door req. willens en 
wetens is gepleegd, moet, als zijnde met 
de bewoordingen daarvan onvereenigbaar, 
worden afgewezen. Derhalve levert, wat 
ook de bedoeling van den stellar van de 
dag,•aarding moge gewee.st zijn, het aan 
req. telastgelegde op een handelen in strijd 
met een der voorschriften - in casu het 
art. z Slachtverbod Varkens 1940 II -
vastgesteld bij of krachtens de Landb.-Cri-

siswet 1933 met uitzondering van het voor
schrift van art. 29b, hetgeen strafbaar is 
krachtens art. 31 lid 1 en we/ volgens het 
derde lid als overtreding. - ( Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt). - Als overtreding 
had de zaak bij den Kantonrechter aan
hangig moeten worden gemaakt. Daar req . 
daarop echter geen beroep deed kon de 
Pol.rechter ingevolge art. 349 lid 2 Sv. van 
de zaak kennis nemen. Echter stond vol
gens de artt. 56 en 68 Wet R . 0. tegen diens 
vonnis hooger beroep niet open, zoodat het 
Hof req. in zijn beroep niet ontvankelijk 
had moeten verklaren. 20 October. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 168; Alg. Pol. Verordening van 
Amsterdam artt. 5, 261 A). - De veror
der,ing geeft hier een regaling betreffende 
hetgeen op of aan voor het publiek toegan
kelijke plaatsen al of niet mag geschieden, 
heeft derhalve betrekking op de openbare 
orde en valt dus binnen het door art. 168 
Gem.wet afgebakend terrain . - Ge/et op 
inhoud en strekking van dit artikel moet 
worden aangenomen, dat dit slechts doelt 
op gevallen, waar men de automaten of 
toestellen ter p/aatse aanwezig heeft om 
daar voor spel te dienen, zoodat ingevo/ge 
art. 221 Gem.-wet terecht het geven van 
vergunning is voorbehouden aan den Bur
gemeester. - Het verleenen van onthef
fing van bovenvermeld verbod was inder
daad door art. 5 der verordening oorspron
kelijk voorbehouden aan B. en W. hetgeen 
het verbod niet-verbindend deed zijn, doch 
geen wetsvoorschrift vereischt dat, toen ge
noemd art. 5 werd gewijzigd en daarmede 
de lout was hersteld, art. 261 A opnieuw 
werd afgekondigd. 20 October. 

Weerkorpsen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal -van 

het Dep. van JustiHe. (Wet op de weer
korpsen art. z; K. B. 2 Juli 1938 S . 247 art. 
18). - Al moge de Regeering bij de voor
bereiding der wet van 1 z Sept. 1936 S . 206 
aanvankelijk van meaning zijn geweest, dat 
organisaties als particuliere nachtveilig
heidsdiensten voor toelating zonder meer 
in aanmerking zouden kunnen komen, zoo 
is zij toch aan die meening ni·et gebonden 
als ware deze in de wet neerge/egd. Het 
stand der Regeering derhalve volkomen vrij 
bij de totstandkoming van het K. B. van 
2 Juli 1938 S. 247 haar aanvanke/ijke rnee
ning te herzien. Derhalve kan de bevoegd
heid van den Minister van Justitie, om aan 
de toelating van een part. nachtvei/igheids_ 
dienst a /le zoodanige voorwaarden te ver
binden, welke hij ter verwezenlijking van 
de doeleinde11 van de Wet op de Weer
korpsen noodig acht, zoomede om bij niet 
genoegzaam voldoen aan de gestelde ver
eischten een ver/eende toelating in te trek
ken, bezwaarlijk warden betwist. 

21 October. 
Gemeentebelastingen. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 277). - De H. R. vat het in art. 2, 



Jetter i, der onderhavige verordening ver
me/de geven van ge/egenheid tot schaatsen
rijden op in dezen zin, dat daaronder ver
staan moet warden het schaatsenrijden 
waartoe een ondernemer de ge/egenheid 
verschait. - Het geven van ge/egenheid 
tot schaatsenrijden, ook in dezen zin ver
staan, is niet een vermakelijkheid als be
doeld in art. 277, letter i, Gem-wet. Im
m ers het schaatsenrijden moet warden be
schouwd a/s een sport, waarvan de beoeie
ning op zich zeli door he t spraakgebruik 
geenszins als vermakelijkheid wordt aan
geduid, en dit is niet anders, indien die be
oeiening plaats vindt op een baan, daartoe 
door een ondernemer beschikbaar geste/d. 
- D e onderhavige verordening, voorzoo
ver zij het geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden aan belasting onderwerpt, 
is derhalve in strijd met art. 277, letter i, 
Gem.wet. 22 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 282). - ( Aanslag van de Staafs
mijnen in de zakelijke bedrijisbelasting der 
gem. Heer/en ook v oor arbeiders die, na te 
H. in de schacht te zijn afgedaald, in het 
grondgebied eener andere gemeente we,·
ken en daarna weer naar H . terugkeeren). 
- AJ/een die arbeiders kunnen in den aan
s/ag warden betrokken, die in het bedriji 
van belangh., voorzoover dit wordt uitge
oeiend op of onder het grondgebied der 
gem. H ., werkzaam zijn geweest, d .w.z . 
eiiectieven arbeid hebben verrich t; onder 
dit Jaatste kan niet warden begrepen het 
enkel in de schacht aidalen en zich onder
gronds naar het werk onder het grondge
bied eener andere gemeente begeven en 
vandaar weer terugkeeren . Derhalve kun
nen arbeiders, die slechts onder een andere 
gemeente eiiectieven arbei'd hebben ver
richt, niet geacht warden werkzaam te zijn 
geweest in het bedriji binnen de gem. H., 
ook al hebben zij gebruik gemaakt v an de 
aldaar zich bevindende schacht. - Dat de 
onroerende goederen, waarvan voor de uit
oeiening van het bedriji noodzakelijkerwijs 
door al/e arbeiders moet warden gebruik 
gemaakt, zich uitsluitend en bestendig bin
nen de gem. H. zouden bevinden, brengt 
nog niet mede dat de elders werkende ar
beiders, door van die onroerende goederen 
gebruik te maken, geacht moeten warden 
ook te H. eiiectieven arbeid te verrichten. 
- Een onderneming oefent haar bedrijf uit 
overal waar zij bestendig onroerende goe
deren ter beschikking heeft en voor haar 
bedrij i aanwendt; onverschillig is of de a/
daar plaats vindende werkzaamheden t.o.v. 
hetgeen elders in de onderneming wordt 
verricht als de uitoefening van een zelf
standig onderdeel van het bedrijf moeten 
warden beschouwd. - De strekking van 
art. 282 Gemeentewet brengt mede dat 
ieder der geineenten, binnen we/ke het be
drijf wordt uitgeoefend - ook die binnen 
welke zich de eenige schacht van de mijn 
bevindt -, tot heffing der belasting be
voegd is s/echts voorzooverre de arbeiders 

in die gemeente in het bedrijf werkzaam 
zijn. - Ook het middel, gericht tegen de 
door den R. v. B. gevolgde wijze van be
rekening van het aantal arbeiders dat tot 
gronds/ag van de heffing moet warden ge
nomen, kan niet slagen. 22 October. 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ v an 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. 83 ). - Terecht heb
ben Ged . Staten niet ingewiJJigd een ver
zoek om toepassing van art. 83 5e lid, aan
gezien het schoo/11,ebouw diende tot huis
vesting zoowe] voor een school voor uitge
breid als voor een school voor gewoon Ja
ger onderwijs, en voor dit Jaatste onderwijs 
dienstbaar is geb/even. Wei is het uitge
breid Jager onderwijs in de school gestaakt, 
doch ten aanzien van het gedeelte van het 
gebouw, voorheen voor dit onderwijs gebe
zigd, k an art. 83 5e lid geen toepassing vin
den. 23 October. 

Prijsoptlrijvlngs - •en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet z939, art. 9.) -
H et beRrip ,,hande/ drijven" in art. 2 lid 2 
der Prijsopdrijvings- en Hamste.rwet z939 
m oet naar de strekking van dit artike/ be
perkt warden opgevat; de cafehouder, die 
kopjes choco/ade of cacao uitschenkt kan 
dan ook niet geacht warden iemand te zijn, 
die in den zin van dit artike/ gewoon is in 
cacao hande/ te drijven. 27 October. 

Vervoer- en Netlerlagewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vervoer

en N eder/agewet v. J I Dec. I9I5 S . 533 
artt. 9, I 2). - Een beroep op art. 277 j 0

• 

art. z85 der A/g. Wet z822, a/s zoude vol
gens dit laatste artikel kaas zonder docu
menten mogen warden vervoerd en dus 
daarom voor kaas nimmer verboden neder
Jage zou ge/den, gaat niet op omdat req. 
veroordeeld is op grond van de wet van J I 
Dec. z9z5 S . 533 en deze wet geen onder
scheid maakt tusschen goederen, die al of 

niet zonder documenten mogen warden ver
voerd. - De opvatting, dat onder inbes/ag
neming a/s bedoeld in art. z2 /i'd 2 dier wet 
a/Jeen kan warden verstaan inbeslagneming 
ingevolge art. 9 dier wet vindt geen steun 
in de wet; de toepassing van de bij het ge
meene stralprocesrecht geldende rege/en 
omtrent de inbes/a gneming is geenszins 
uitgesloten. 27 October. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - (Percee/, dat a/s gevo/g 
van oorlogsgeweld en beschadiging onbe
woonbaar is geworden en dan ook niet nwer 
a/s waning is gebruikt, en waarin be/ang
hebbende noodgedwongen enkele meube/
stukken heeft moeten achterlaten, terwijl 
de aansluit ing op gas- en waterlciding ge
handhaafd is gebleven). - De, R . v . B. 
heeft zonder schending van de artt. 280 der 
Gem.wet en 9 der Verordening op de daar
voor aangevoerde gronden kunnen aanne-



men dat het onderhavige percee/ geduren
de tenminste 6 achtereenvo/gende kalen
dermaanden ongebruikt is gebleven. 

29 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 282). - ( Art. 2I der verorde
ning:,, Wanneer wordt aangetoond, dat een 
bedrijf over een boekjaar verlies heeft op
geleverd, wordt van den aans/ag onthef
fing verleend. . .. Bij de beoordeeling van 
de vraag, of een bedrijf verlies heeft opge
Jeverd, warden t. a. v. de afschrijving op 
zaken, die voor de uitoefening van het be
drijf warden gebruikt en de afschrijving op 
schuldvorderingen, de rege/s van goed 
koopmansgebruik in acht genomen". Be
langhebbende neemt onder de exploitatie
kosten van het bedrijf een fictief huurbe
drag op ad 5 % rente der boekwaarde van 
het haarzelf toebehoorende bedrijfspand). 
- De R. v. B . heeft kennelijk aangenomen 
dat het door be/anghebbende in haar be
drijfspand belegde kapitaal thans eigen -
in den zin van niet door derden terleen ver
strekt - kapitaal is. - Indien in voormel
den zin eigen kapitaa/ in het bedrijf is ge
stoken bestaat er geen aanleiding om, ter 
berekening van de winst van het bedrijf 
over eenig boekjaar, rente van dat kapitaal 
onder de exploitatiekosten in rekening te 
brengen. Dusdanige wijze van hande/en 
moet inderdaad geacht warden in strijd te 
zijn met goed koopmansgebruik. Dit moet 
evenzeer gelden voor dat dee/ van het ka
pitaa/ dat in voor het bedrijf gebruikte on
roerende goederen wordt belegd, a/s het 
ge/dt voor die dee/en die tot aanschaffing 
van andere bedrijfsmidde/en, inkoop van 
waren, of verdere uitgaven in het bedrijf 
warden aangewend, ten aanzien waarvan 
niet blijkt dat rente in rekening isgebracht. 

29 October. 
Ambtena.renwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet I929 art. 5I). -
B ehandeling eener zaak door een gemeen
telijk scheidsgerecht onder leiding van een 
voorzitter van vol-joodschen bloede en on
derteekening der uitspraak door dien voor
zitter. - Op 20 November I940 was de be
trokkene nog gerechtigd a/s voorzitter van 
het scheidsgerecht te fungeeren. Aangeno
men wordt, dat op dien datum het Scheids
gerecht zijn beslissing heeft genomen, al is 
deze later in schrift gebracht en eerst op 5 
April I94I aan partijen gezonden. - AI
ieen deze voorzitter was bevoegd ( en dus 
verplicht) de uitspraak te onderteekenen, 
ook al fungeerde hij ten tijde van het op 
schrift stellen en onderteekenen der uit
spraak niet meer a/s zoodanig. Ware hij tot 
die onderteekening niet meer bevoegd ge
weest, dan zou het eenige gevolg zijn, dat 
de uitspraak niet door een voorzitter zou 
kunnen zijn onderteekend. 30 October. 

Onderwljs. (Lager) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
rphap en Cultuurbescherming. (Lager On-

derwijswet I920 art. 22bis j 0
• art. I9). -

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ophef
fing der eenige openbare school nu welis
waar met een naburige gemeente een rege
Jing is getroffen ex art. I9, doch het bezoe
ken der school in die naburige g.emeente 
voor de kinderen, die gedeelte/ijk te voet, 
gedeeltelijk per tram of autobus, den ± 7 
K.M. bedragenden afstand naar de school 
zouden moeten af/eggen, zeer bezwarend 
zou zijn. We/iswaar zijn de gemeenteraad 
en appellant van g.evoelen, dat de ouders 
hun kinderen g.evoeg.elijk naar een school 
van een bepaalde godsdienstige richting 
zouden kunnen zenden, doch deze ouders, 
die hun voorkeur voor het openbaar on
derwijs hebben doen kennen, moeten g.e
acht warden openbaar onderwijs voor hun 
kinderen te ver!angen. JI October. 

Pensloenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Pensioenwet I922 art. 3, al. 2, 
Gemeentewet art. 84.) - Burg.emeester 
van H . wordt m . i. v. IJ September I930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemeente
wet aang.ewezen a/s p/aatsvervang.end bur
gemeester van L ., ten aanzien van welke 
gemeente annexatie-plannen in voorberei
ding waren. Eerst m . i . v. I M ei I935 krijgt 
de plaatsvervang.ende burg.emeester zijn 
onts/ag in verband met de voeging van de 
g.emeente L . bij de gemeente S. - De Pen
sioenraad stelt m . i . v. IJ Sept. 1932 een 
pensioensg.ronds/ag vast, waartegen zoowel 
de functionaris zelf als de gemeente S . op
komt. - Droeg.en de werkzaamheden van 
den plaatsvervangenden burg.emeester van 
L . een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemeester hebben 
in het algemeen een niet-tijdelijk karakter. 
Dit karakter wordt niet be,nvloed door de 
mog.e/ijkheid dat een gemeente zal warden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus
schen tijdelijkheid van het karakter der 
werkzaamheden en tijdelijkheid van de 
functie. 4 November. 

Gemeentebestuur. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Pensioenwet I922 art. 3, al. 2, 
Gemeentewet art. 84.) - Burgemeester 
van H . wordt m. i. v. IJ September I930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemeente
wet aangewezen a/s p/aatsvervang.end bur
gemeester van L., ten aanzien van welke 
g emeente annexatie-p/annen in voorberei
ding waien. Eerst m. i . v . I Mei I935 krijgt 
de plaatsvervangende burgemeester zijn 
ontslag in verband met de voeging van -de 
gemeente L. bij de gemeente S. - De Pen
sioenraad stelt m. i. v. IJ Sept. I932 een 
pensioensgronds/ag vast, waartegen zoowel 
de functionaris zelf als de gemeente S . op
komt. - Droegen de werkzaamheden van 
den p/aatsvervangenden burgemeester van 
L . een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemeester hebben 
in het a/gemeen een ni'et-tijdelijk karakter. 
Dit karak-ter wordt niet be,nvloed door de 



mogelijkheid dat een gerneente zal warden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus
schen tijdelijkheid van het karakter der 
werkzaamheden en tijdelijkheid van de 
functie. 4 November. 

On1lerwijs. (Lag·er) 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet z920 art. z3.) - lngeval 
van schoolbezoek per rijwiel dienen onder 
vervoerkosten, als in art. z3 bedoe/d; mede 
warden verstaan de uitgaven ter verkrij 
ging van de beschikking over het rijwie/ 
gedurende den tijd, waarop daarvan voor 
dit doe/ gebruik wordt gemaakt. Bij het 
bepalen der vervoerkosten zal derhalve 
met de aanschaffingskosten van het rijwiel 
zooal niet ten voile, dan toch grootendeels 
moeten warden rekening gehouden. 

5 November. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Opvoeding enz. en 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
:185.) - Het zooveel moge/ijk ongerept 
houden van het karakter van een historisch 
oud stadje, dat zijn overge/everd karakter 
tot den huidigen dag vrij ongerept heeft 
weten te bewaren, vormt een a/gemeen be
Jang. In strijd met dit belang heeft dan ook 
de Raad vergunning verleend tot vervan
ging van een tot het stadsbeeld behooren
de z.g. keitjesstoep door een tegelst~p. 

6 November. 

Verzekerin gswezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Justitie, houdende wijziging van het Be
sluit No. 213/1940 betreffende bijzondere 
maatregelen op h et gebied van het ver
zekeri ngswezen. 

S. S.412 . 26 Mei. Biz. 145. 
Inkom stenbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, betref
fende het invoeren van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (lnvoeringsbe
sluit Inkomstenbelasting 1941) . 

S . S.413. 29 Mei. Biz. 145. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betref
fende de inkomstenbelasting (Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941). 

S . S.414. 29 Mei. Biz. 146. 
Commlssarlssenbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Financien betreffen
de de commissarissenbelasting (Besluit op 
de Commissarissenbelasting 1941). 

S. S .415. 29 Mei. Biz. 164. 
Betallnirs,•1>rkeer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 203/t940 
betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en ef
fecten. S . S.416. 29 Mei. Biz. 165. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 138.) - In de 
huidige omstandigheden moet eene ge
meenschappe/ijke regeling inzake de ver
pleging van s/achtoffers van luchtaanval
len a/leszins wenschelijk worden geacht. 
Wei maakt een gemeente bezwaar tegen de 
oprichting eventuee/ van noodziekenhui
zen, doch het valt niet in te zien, dat deze 
gemeente daarvan geener/ei nut zou kun
nen hebben. Het zou geen pas geven deze 
gemeente, in het midden van den kring 
ge/egen, van de regeling uit te zonderen en 
haar in voorkomende gevallen te doen pro
fiteeren van maatregelen, door de omrin
gende gemeenten getroffen, zonder harer
zijds in de kosten bij te dragen. De rege
ling wordt derhalve opgelegd. 7 November. 

Vleeschkeurlngswet. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 74; 

Vleeschkeuringswet S. z9z9 No. 524, artt. 
2, 40, 42.) - De toevoeging ,;yersch" aan 
het woord ,,runderlever" in de telastleg
ging is zonder beteekenis, daar kennelijk 
door den ste/ler der dagvaarding bedoe/d 
is vleesch, dat noch verduurzaamd, noch 
toebereid is. - De strekking van art. 74 
lid 5 Sr. is slechts deze, dat indien ingeval 
van herhaling een bijzondere sanctie wordt 
bedreigd, de z.g. ,,afkoop" in de p/aats 
treedt van de straf. Een verp/ichte open
baarmaking moet t . a. v . een facultatieve 
openbaarmaking als een verhooging van de 
straf warden aangemerkt. zo November. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de aanbieding van buitenland
sche effecten. 

S. S.417. 20 Juni . Biz. 165. 
Dlvldendbelastlng. 
- Besluit van den Secretaiis-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de dividendbelasting (Besluit op de 
Dividendbelasting 1941). 

S. S.419. 24 Juni . Biz. 166. 
Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart be
treffende Duitsche effecten. 

S. S .421. 21 Juli. Biz. 168. 
Loonbelastlng·. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940. 

S. S.423 . 29 Juli . Biz. 169. 
Llquldatlebeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941). 

S. S .424. 4 Augustus. Biz. 1 70. 



Vermogensbelastlug. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S. S .425. 9 Augustus. Biz. 171. 
Verdedlglug·sbelastln g. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S . S.425. 9 Augustus. Biz. 171. 
Dlrecte belastlngen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken ter voorkoming van 
dubbele belasting op het gebied der di
recte belastingen met betrekking tot het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het pro
tectoraat Bohemen en Moravie. 

S. S.426. 28 Augustus. Biz. 173. 
Betallngsverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende de circulatie van 

niet-geautoriseerde betaalmiddelen. 
S. S.428. 21 October. Biz. 175. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
tot intrekking van het Deviezenbesluit I. 

S. S.429. 12 December. Biz. 175. 
Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van melk). 

S. S.703 . 5 April. Biz. 175. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1929 
(distributie van aardappelen). 

S. S.704. 23 April. Biz. 176. 
Dlvldendbeperklug. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Justitie be
treffende de dividendbeperking (Besluit 
op de Dividendbeperking 1941). 

S . S.750 A. 15 Augustus. Biz. 176. 
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bruik bestemd stuk versche runderlever heeft 
in voorraad gehad, welk vleesch in ondeug
delijken staat verkeerde, zulks terwijl hij, ver
dachte, op 12 April 1938 een verdere straf
vervolging heeft voorkomen, door betaling 
van een bedrag van vijftien gulden ter zake 
een door hem, verdachte, gepleegde overtre
ding van art. 35 der Vleeschkeuringswet S. 
1919 No. 524, krachtens een door den Ambte
naa r van het 0. M. bij het Kantongerecht te 
Hilversum verleende machtiging; 

0 . ten aanzien van het eerste middel, dat 
de toevoeging ,,versch" aan het woord ,,run
derlever" zonder beteekenis is, daar kenne
l ijk door den steller der dagvaarding bedoeld 
is vleesch, dat noch verduurzaamd, noch toe
bereid is; 

dat derhalve dit middel niet opgaat; 
O. ten aanzien van het tweede middel, dat 

het hierin vervatte verweer ook reeds voor 
de Rechtb. is gevoerd en de Rechtb. dit heeft 
verworpen op grond, dat de strekking van 
art. 74 lid 5 Sr. slechts deze is, dat ingeval 
van herhaling een bijzonde,re sanctie wordt 
bedreigd, de z.g. ,,afkoop" inderdaad in- de 
plaats treedt van de straf; dat bovendien niet 
twijfelachtig is, dat een verplichte openbaar
making t en aanzien van een facultatieve 
openbaarmaking als eene verhooging van de 
stcaf moet worden aangemerkt; 

dat deze weer!egging juist en derhalve dit 
middel ook ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

zo November z94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 625; Bouwver
ordening Ammerstol artt. 2, 14.) 

De Bouwverordening van Ammerstol 
spreekt in art. 14 van ,,voldoende" en 
,,behoorlijke" afwatering, waarin langs 
den weg van rioleering na demping moet 
worden voorzien; hier is sprake van een 
niet scherp omlijnd begrip, zoodat B. en 
W. op grond van art. 14 lid 4 en art. 2 
der verordening bevoegd waren ook de 
wijze waarop de voorgeschreven riolee
ring moest geschieden nader te omschrij
ven en daarbij, behoudens beroep op 
den Raad, zelfstandig te beoordeelen, 
hoever de strekking van genoemd art. 
14 lid 4 ging. 

Een gebod aan een eigenaar om in 
zijn grond werkzaamheden te verrich
ten als het aanbrengen van een onder
heid riool - welk riool met den grond 
zijn eigendom blijft - brengt geenszins 
mede, dat die eigenaar bij nakoming van 
dat gebod volledig de vrijheid zou ver
Jiezen om gebruik te maken van de dee
Jen van zijn eigendom, waarin hij het 
werk heeft aangebracht. 

Op het beroep van W. D., veehouder, wo
nende te Ammerstol, en P. D. de J., opzich
ter van Schieland, wonende te Capelle aan 

L. 1941 

den IJssel, req'.liranten van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Rotter
dam van den 29 Mei 1941, in hooger beroep 
bevestigende een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Gouda van 8 Jan. 1941, 
waarbij ieder der requiranten ter zake van 
,,handelen in strijd met een bepaling der 
Bouwverordening van de gemeente Ammer
stol", met aanhaling van de artt. 168 der Ge
meentewet, 2, 14, 117 en ug der Bouwver
ordening van de gemeente Ammerstol, 23 en 
gr Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
tien gulden en een vervangende hechtenis 
van vier dagen; (gepleit door Jhr. Mr. H . 
de Ranitz). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi, Jui
dende: 

,,S. althans v. t. van de artt. 348, 349, 350, 
352, 398, 423, 425 Sv., 62.5 B . W., 168 der 
Gemeentewet, artt. 2, 4, 117 B ouwverorde
ning van Ammerstol door het vonnis van den 
Kantonrechter te bevestigen, hoewel art. 14 
van genoemde Bouwverordening onverbin
dend is, omdat tot de in het vierde lid be
doelde werkzaamheden kunnen behooren 
zoodanige (gelijk in dit geval het aanbren
gen van een onderheid riool), waardoor de 
eigenaar volledig de vrijheid verliest om ge
bruik te maken van de deelen van zijn eigen
dom, waarin die werkzaamheden zouden 
moeten worden verricht"; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis bewezen 
is verklaard, met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, ten aanzien van ieder der 
requiranten, dat hij te Ammerstol in het tijd
vak van 6 Juli 1939 tot 14 Aug. 1939 als 
mede-eigenaar van eenige perceelen land, 
gelegen in de gemeente Ammerstol en ka
dastraal genummerd 440, 441 en 1323, heeft 
nagelaten gevolg te geven aan een schrifte
lijken last tot het verrichten of doen ver
richten van werkzaamheden, sis bedoeld in 
art. 14, lid 4, der Bouwverordening der ge
meente Ammerstol, aan hem als mede-eige
naar dier perceelen op 6 Juli 1939 door B. en 
W. van Ammerstol, op grond van die bepa
ling gegeven en luidende als volgt: ,,Ammer
stol, 6 Juli 1939. Wij gelasten U op grond 
van art. 14, lid 4, der gemeentelijke Bouw
verordening van Ammerstol over te gaan tot 
het dempen en rioleeren der sloot, grenzende 
aan de U toebehoorende perceelen, kadastraal 
gemerkt met de nummers 440, 441 en 1323, 
voorzoover deze sloot het eigendom van de 
erven C. D ogterom is. Deze demping en rio
leering moet uitgevoerd zijn v66r 14 Aug. 
a.s. conform bijgaande, door ons gewaar
merkte beschrijving en teekeningen", immers 
was op 25 Aug. 1939 nog niet aan <lien last 
voldaan; 

0 . dat de hiervoren genoemde bouwver
ordening onder meer bevat de navolgende 
bepalingen; 

art. 14 lid 1: Bouwterreinen en open erven 
van gebouwen moeten een voldoende op-

23 
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hooging en afwatering hebben; slooten, wa
teren en riolen moet in een voldoenden toe
stand van reinheid en van onderhoud ver
keeren. 

art. x4 lid 4: Aan de eigenaren kan gelast 
worden alle werkzaamheden te verrichten 
of te doen verrichten welke voor het in over
eenstemming brengen van terreinen, erven, 
slooten, wateren en riolen met voomoemde 
bepalingen van dit artikel noodzakelijk zijn. 
De maatregelen, welke met betrekking tot 
het bepaalde in het eerste lid kunnen wor
den voorgeschreven, bestaan in het ophoo
gen van het terrein of erf, het tot stand 
brengen van behoorlijke afwatering enz., het 
dempen van de sloot of het water (al dan 
niet met rioleering of overwelving), en het 
ruimen of herstellen van de goot en het riool. 

art. 3 lid 3: lndien in deze verordening 
gewaagd wordt van gelasten, wordt daaron
der verstaan schriftelijk gelasten bij aan
schrijving van B. en W. Een zoodanige last
geving houdt in den termijn, binnen welken 
aan de lastgeving moet zijn voldaan. 

Art. 3 lid 4: Degene, tot wien een lastge
ving als bedoeld in het derde lid, wordt ge
richt, is gehouden binnen den gestelden ter
mijn aan de lastgeving te voldoen. 

art. 3 lid 5: Van elke lastgeving, gegrond 
op het bepaalde in de artt. rn, x4 enz. is 
binnen een maand na hare dagteekening be
roep op den Gemeenteraad mogelijk. Han
gende de behandeling der voorziening blijft 
de lastgeving buiten werking. 

art. 2 : W aar de bepalingen dezer verorde
ning eischen bevatten welke niet scherp om
lijnd zijn, zoodat zij ruimte laten voor ver
schil van inzicht, oordeel of gevoelen, berust 
de beoordeeling, hoever de strekking dier be
palingen gaat, bij B. en W. behoudens, in 
geval beroep op den Raad openstaat, het na
der oordeel van den Raad. 

art. n 7: H et handelen - waaronder is te 
verstaan zoowel doen als nalaten - in strijd 
met de bepalingen dezer verordening wordt, 
voorzoover daartegen geen straf is bedreigd 
in § rn der Woningwet, gestraft met hechte
nis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste ;100 gulden. 

0. dat blijkens de toelichting de bedoeling 
van het middel tweeledig is: of de lastgeving 
van B. en W . berust niet op de verordening, 
maar dan is het bewezenverklaarde niet 
strafbaar, of zij berust er wel op, maar dan 
gaat die verordening verder dan volgens de 
wet mogelijk is; 

0. dat de eerste opvatting reeds voo, de 
Rechtb. is aangevoerd en deze daaromtrent 
in het bestreden vonnis heeft overwogen: 

,,Van de zijde van verdachten is ter te
rechtzitting betoogd, dat B. en W. van Am
merstol bij hun lastgeving van 6 Juli x939 
van hen meer zouden hebben verlangd, dan 
waartoe zij krachtens art. x4 der Bouwver
ordening gehoudcn zijn. Tot staving van dit 
betoog is er op gewezen, dat verdachten vol
gens de aanschrijving niet alleen een riool 
voor de afwatering, doch ook een, nog wel 
onderheid riool (dit bleek uit de beschrij
ving en teekeningen) moeten aanbrengen 

voor den afvoer van faecalien en dat deze 
riolen voorts geheel op hun bezit zouden ko
men, dus niet op de afscheiding van hun be
zit en het aangrenzende terrein, hetwelk 
mede van de rioleering zal profiteeren. Ver
dachten hebben hierbij echter uit het oog 
verloren, dat volgens art. x4, lid 4, der Bouw
verordening we! is waar aan de eigenaren 
slechts kan worden gelast de werkzaamheden 
te verrichten of te doen verrichten, welke 
voor het in overeenstemming brengen van 
terreinen, erven, slooten, wateren en riolen 
met de bepalingen van het xe, 2e en 3e lid 
van dit artikel noodzakelijk zijn, doch dat 
art. 2 der Bouwverordening daamevens be
paalt, dat waar bepalingen der verordening 
eischen bevatten, welke niet scherp omlijnd 
zijn, zoodat zij ruimte laten voor verschil 
van inzicht, oordeel of gevoelen, de beoor
deeling hoever de strekking dier bepalingen 
gaat bij B. en \V. berust, behoudens, in ge
val beroep op den Raad openstaat, het nader 
oordeel van den Raad. Hoewel volgens art. 
3 lid 5 der verordening ten deze beroep op 
den Raad openstond, hebben verdachten 
kennelijk geen beroep op den Raad inge
steld. Zij zijn daarom aan het oordeel van 
B. en W ., zooals dit in de aanschrijving tot 
uiting is gekomcn, gehouden en door art. 2 
der verordening is de beoordeeling van de 
noodzakelijkheid van de door B. en W . ge
laste maatregelen aan het oordeel van den 
re.:hter onttrokken ." 

0. dat in cassatie geen nieuwe gronden 
voor voormelde opvatting zijn aangevoerd 
en requiranten <lus ook thans niet bestrij den, 
dat B. en W. in het algemeen bevoegd waren 
hun den last tot demping van de bewuste 
sloot en rioleering te geven, maar alleen van 
oordeel zijn, dat genoemd college bij het 
voorschrijven van de wijze, waarop requi
ranten moesten rioleeren verder zijn gegaan 
dan art. x4 lid 4 der verordening toeliet; 

0. dat de Rechtb. terecht deze opvatting 
heeft verworpen; dat toch de verordening 
spreekt van ,,voldoende" en ,,behoorlijke" 
afwatering, waarin langs den weg van riolee
ring na demping moet worden voorzien en 
Campagne, Gratama plv.) 
dus hier inderdaad sprake is van een niet 
scherp omlijnd begrip, zoodat B. en W. op 
grond van art. x4 lid 4 en art. 2 der verorde
ning bevoegd waren ook de wijze waarop de 
voorgeschreven rioleering moest geschieden 
nader te omschrijven en daarbij, behoudens 
beroep op den Raad, zelfstandig te beoordee
len, hoever de strekking van genoemd art. x4 
lid 4 ging ; 

0. dat ook de tweede opvatting onjuist is, 
aangezien een gebod aan een eigenaar om in 
zijn grond werkzaamheden te verrichten als 
het aanbrengen van een onderheid riool -
welk riool met den grond zijn eigendom 
blijft - geenszins medebrengt, dat die eige
naar bij nakoming van dat gebod volledig 
de vrijheid zou verliezen om gebruik te ma
ken van de deelen van zijn eigendom, waar
in hij het werk heeft aangebracht ; 

0. dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 
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0. ambtshalve; 
dat onder de wetsartikelen, waarop de op

legging van straf berust, in deze behoort art. 
3 der meergenoemde verordening, welk arti
kel niet als toegepast in het bevestigde von
nis is vermeld, doch de H. R. termen aan
wezig oordeelt in deze te handelen volgens 
art. 442 Sv.; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voor wat 
betreft de bevestiging van het vonnis van het 
Kantongerecht, voor zooveel daarin · ont
breekt de aanhaling van na te melden we.ts
artikel; . 

Vernietigt laatstgenoemd vonnis voor zoo
veel dat gedeelte betreft; 

Verstaat dat onder de wettelijke voor
schriften waarop de aan ieder der requiran
ten opgelegde straf berust, mede wordt ver
meld art. 3 der Bouwverordening van de ge
meente Ammerstol; 

Verwerpt overigens der requiranten be
roep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
von den Adv.-Gen. Rombach, diet. a. v. het 
tweede middel opmerkte: ,,Voor requiranten 
vrees ik dat zij met dit middel geen succes 
zullen hebben. Zeker, Uwe rechtspraak stelt 
grenzen aan de reglementeering van den 
eigendom bij politieverordening. Het door 
requiranten vermelde arrest van 13 April 
1931 W. 12308 geeft daarvan een voorbeeld. 
Dit betrof echter een geheel ander geval n.l. 
een verordening krachtens welke de eigenaar 
verplicht was te gedoogen, dat de gemeente 
hare waterleidingbuizen in zijn grond plaat
ste en hield. Die verordening deed volgens 
Uwen Raad de vrijheid van den eigenaar 
om gebruik te maken van de deelen van zijn 
eigendom, waarin die buizen werden gelegd , 
volledig te Joor gaan en was daarom volgens 
Uw Raad terecht onverbindend verklaard. 
Een soortgelijk geval en gelijke motiveering 
bevat het geciteerde K. B. van 1 Sept. 1932 
S. 452. Doch deze zaken hebben in rechts
karakter niets gemeen met de onze. In geen 
enkel opzicht gaat voor requiranten de eigen
dom van hun goed te Joor. Het is alleen de 
wijze waarop zij hun goed moeten be1:itten, 
die in het belang van de openbare orde en 
de gezondheid aan beperkingen wordt onder
worpen. Beperkingen die ver gaan en groote 
kosten mee kunnen brengen, voor hem wien 
ze treffen, maar die niet in strijd zijn met 
de bescherming, die wet en jurisprudentie 
aan den eigendom toekennen. Het middel 
schijnt mij dus ondeugdelijk."] 

(N. J.) 

z3 November UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 60, 2e lid.) 

De klager wilde overuren betaald krij
gen, doch zijn aanmaningen daartoe zijn 
onbeantwoord gebleven. In verband met 
de te dezen toepasselijke voorschriften 
omtrent bezoldiging voor overuren 
wordt aangenomen, dat de weigering tel
kens vie! in de week, volgende op die, 

waarin het overwerk was verricht. Kla
ger was daarom met zijn beroep te laat 
en dus niet-ontvankelijk bij het gemeen
telijke scheidsgerecht. 

Uitspraak in zake: 
D. Bakker, wonende te Groningen, klager, 

voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden J. Schenk, wonende 
te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van B. en W. der gemeente Gro
ningen, verweerder, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. M. J. Walthers, secretaris dier gemeente, 
wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat D. Bakker voornoemd zich met een 

klaagschrift, gedateerd 16 Sept. 1940, met 
bijgevoegden staat, heeft gewend tot het 
Scheidsgerecht voor de ambtenaren en werk
lieden in dienst der gemeente Groningen, in 
welk klaagschrift zijn beroep is aangeduid 
als handlanger bij het Gasbedrijf der Ge
meente Groningen en waarin voorts het na
volgende is te kennen gegeven: enz. 

zijnde tenslotte verzocht: 
,,1 °. dat het Scheidsgerecht als zijn oor

deel uitspreke, dat B. en W. der Gemeente 
Groningen door te weigeren - althans in 
den zin van bovengenoemd art. 6, lid 2 -
de betaling van klagers vordering uit voor
noemden hoofde te bevorderen, hebben ge
handeld in strijd met het Werkliedenregle
ment; 

,,2 °. dat het Scheidsgerecht B. en W. ad
viseere alsnog over de uren, waarop klager 
buiten den voor hem als dagwerker geldenden 
werkrooster dienst heeft gedaan, de bij art. 
29, lid 1, van dat reglement omschreven ver
goeding uit te keeren;"; 

0. dat voormeld Scheidsgerecht bij uit
spraak van 30 Juni 1941 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen - als zijn oor
deel heeft uitgesproken, dat het door D. Bak
ker bij klaagschrift van 16 Sept. 1940 inge
stelde beroep is ongegrond ; 

0 . dat D. B akker tegen die uitspraak tij
dig beroep heeft ingesteld bij dezen Raad en 
op de bij klaagschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht a. die uitspraak te vernieti
gen; b. uit te spreken, dat het College van 
B. en W. der gemeente Groningen gehandeld 
heeft in strijd met d e algemee n bindende 
voorschriften, in casu het Werkliedenregle
ment; c. B. en W. der gemeente Groningen 
op te dragen alsnog over de uren, waarop 
klager buiten den voor hem als dagwerker 
geldenden werkrooster als continu-arbeider 
dienst heeft gedaan, de bij art. 29, lid 1, van 
het Werkliedenreglement omschreven ver
goeding uit te keeren, tot een bedrag van 
f 733.66; 

In rechte: 
0. enz.; 
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0 . dat de bij klaagschrift, gericht tot het 
Scheidsgerecht, gedane vordering kennelijk 
betreft overuren in datzelfde tijdvak 26 Dec. 
1937 tot 16 Juli 1940; 

0. dat het Scheidsgerecht niet is ingegaan 
op de namens verweerder opgeworpen ex
ceptie van niet-ontvankelijkheid van het in
gestelde beroep, althans voor wat betreft het 
grootste dee! der vordering, en zonder meer 
de zaak ten gronde heeft beslist; 

0. dat deze Raad, mede in verband met 
bedoeld exceptief verweer, thans in de eerste 
plaats moet beantwoorden de vraag, of kla
ger ontvankelijk was in zijn bij het Scheids
gerecht ingestelde beroep; 

0 . dienaangaande dat, krachtens art. s -
voorzoover ten deze van belang - van de 
.,Verordening tot instelling van een sc~eids
gerecht voor de Ambtenaren en Werkheden 
in dienst der Gemeente" Groningen, een per
soon als klager, op wien het Werklieden
reglement van toepassing is, bevoegd is, na
dat door B. en W. een besluit is genomen, 
een handeling is verricht of een weigering 
(om te besluiten of te handelen) is uitge
sproken, hetwelk of welke feitelijk of rech
tens met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften strijdt, deswege een 
schriftelijke, met redenen omkleede klacht 
in te dienen bij het scheidsgerecht, voorzoo
ver hij door het besluit, de handeling of de 
weigering rechtstreeks in zijn belangen als 
ambtenaar is getroffen; luidende art. 6, eer
ste en tweede lid, van die Verordening: ,.r. 
Het beroep wordt ingesteld binnen 14 dagen 
na den dag, waarop het aangevallen besluit 
of de aangevallen handeling of weigering is 
genomen, verricht of uitgesproken. 2. De wei
gering tot het nemen van een besluit of het 
verrichten van een handeling wordt geacht 
te zijn geschied, indien binnen den daarvoor 
bepaalden tijd, of waar een tijdsbepaling 
ontbreekt, binnen den daarvoor redelijken 
tijd dat besluit niet is genomen of die hande
ling niet is verricht. In dat geval loopt de 
beroepstermijn van den <lag, waarop de wei
gering wordt geacht te zijn geschied."; 

0. dat het duidelijk is , dat in dezen de 
ontvankelijkheid van het beroep moet wor
den getoetst aan het tweede lid van voormeld 
art. 6, vermits toch niet een dag valt aan te 
wijzen, waarop in casu ten opzichte van kla
ger door verweerder een beslui t, handeling 
of weigering respectievelijk is genomen, ver 
richt of uitgesproken, weshalve nog enkel 
moet worden onderzocht, of, en zoo ja, wan
neer, ten deze geacht moet worden een wei
gering tot het nemen van een besluit of tot 
het verrichten van een handeling te zijn ge
schied en of klager alsdan binnen 14 dagen 
daarna bij het Scheidsgerecht beroep heeft 
ingesteld: 

0. dat uit hetgeen ter zake als vaststaande 
is aangenomen blijkt, dat een besluit of han
deling nopens het voldoen van overuren, ook 
van die, als waarop voormeld art. 29 (oud) 
betrekking heeft, wordt genomen of verricht 
in de kalenderweek, volgende op die, waarin 
die uren zijn gemaakt; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat in 

dezen reeds meerdere malen geacht moeten 
worden door verweerder weigeringen tot het 
nemen van een besluit of tot het verrichten 
van een handeling ,.te zijn geschied" en we! 
laatstelijk in de kalenderweek, volgende op 
die, waarin 16 Juli 1940 viel, zijnde de week, 
eindigend 27 Juli 1940; 

0. dat ten alien overvloede hierbij nog 
worde opgemerkt, dat voor het vaststellen 
van het tijdstip, waarop een weigering, als 
evenbedoeld, geacht moet worden te hebben 
plaats gehad, uiteraard niet van eenig belang 
is, dat verweerder een aanmaning of vorde
ring tot betaling ontving; 

0. dat derhalve klager het beroep bij het 
Scheidsgerecht in elk geval niet binnen 14 
dagen na 27 Juli 1940, en nog te minder bin
nen zoodanigen termijn na de vroegere fic
tieve weigeringen, immers eerst op 16 S ept. 
1940, heeft ingesteld, zoodat, met vernieti
ging van de uitspraak, waarvan beroep, deze 
Raad, doende hetgeen het Scheidsgerecht 
had behooren te doen, klager alsnog niet-ont
vankelijk moet verklaren in dat beroep, zijn
de n iet gebleke n. dat overschrijding van den 
termijn, gesteld voor het indienen van de 
klacht is te wijten aan .,omstandigheden, 
tengevolge waarvan het niet in acht nemen 
van den termijn" klager ,.redelijkerwijs niet 
kan worden toegerekend", waarvan de rede 
is in art. 7 van vorenbedoelde Verordening; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart D . Bakker voornoemd alsnog 

niet-ontvankelijk in zijn bij voormeld 
Scheidsgerecht ingestelde beroep. 

(A. B.) 

z3 N ovember 1941. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 24 en 48; Alg. Rijks 
ambtenarenreglement art. 13.) 

Beroep tegen weigeringen om den kla
genden ambtenaar te verplaatsen, wel
ke weigeringen blijken uit de besluiten 
tot benoeming van anderen, is ontvan
kelijk en gegrond. 

D e ter zake geldende regeling van be
noeming en verplaatsing is overtreden, 
daar de oudste in dienst bij de admi
nistratie is gepasseerd. E en door een 

• Minister van Financien destijds vastge
stelde regel tot afwijking van het voor
schrift, dat de oudste in dienst bij de 
administratie voorrang heeft, is niet een 
algemeen verbindend voorschrift. 

De nietigheid der eerste weigering 
wordt in het algemeen belang voor ge
dekt verklaard en de schadevergoeding, 
uit <lien hoofde den ambtenaar toeko
mende, wordt ;n goede justitie op f 5000 
bepaald. 

Uitspraak in zake: 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van F inancien, eischer in hooger be
roep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden Mr. B. R. 
Wesseling, advocaat te Utrecht, 
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tegen: 
J. de Vroom, wonende te Delft, gedaagde in 
hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. K. J. van Nieukerken, advo
caat te Amsterdam. 

De C entrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de leiten van het twistgeding: 
0 . dat J. de Vroom, voornoemd, ontvan

ger der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen te Delft, zich bij een op 2 April 
1941 ter griffie van het Ambtenarengerecht 
te 's-Gravenhage ingekomen klaagschrift 
heeft beklaagd over het feit, dat het Depar
tement van Financien door het benoemen 
(verplaatsen) van een ontvanger met min
der dienstjaren naar het kantoor der directe 
belastingen van de 2e klas te Groningen op 
6 Maart 1941, zoowel als door het benoemen 
(verplaatsen) van een ontvanger met minder 
dienstjaren naar het kantoor der directe be
lastingen van de 2e klas te Eindhoven (op 
28 Maart 1941) , terwijl zijn sollicitatie met 
stilzwijgen werd voorbijgegaan, te zijnen op
zichte heeft gehandeld in strijd met de toe
passelijke algemeene v erbindende voorschrif
ten, en, stellende dat door te weigeren hem 
op een der twee laatstgenoemde plaatsen te 
benoemen (verplaatsen) zijn rechten zijn 
aangetast en hij moreele en financieele scha
de heeft geleden, het G erecht heeft verzocht, 
te willen besluiten, dat hem alsnog een kan
toor 2e klas worde aangewezen of, indien 
dit niet mogelijk mocht zijn zonder anderer 
rechten te schenden, hem een schadevergoe
ding toe te kennen ten bedrage van f 5000; 

0. dat voormeld Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 12 Juli 1941 - naar welker 
inhoud hierbij wordt venvezen * - de uit 
eischers benoemingsbesluit dd. 6 Maart 1941 
gebleken weigering om gedaagde te benoe
m en tot ontvanger der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen te Groningen, 
nietig heeft verklaard, de nietigheid voor 
gedekt heeft verklaard en eischer heeft ver
oordeeld tot een vergoeding aan gedaagde 
ten bedrage van f 5000 ; 

0. dat Mr. B . R. Wesseling voornoemd als 
gemachtigde van eischer tegen die uitspraak 
tijdig hooger berocp heeft ingesteld en op de 
bij het beroepschrift aangevoerde gronden 
den Raad heeft verzocht, de uitspraak te 
uemietigen en, doende hetgeen het Ambte
narengerecht had behooren te doen, De 
Vroom alsnog niet-ontvankelijk te verklaren 
1n zijn beroep, althans dit beroep ongegrond 
te verklaren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot afwijzing van eischers vor
dering en tot bevestiging der aangevallen 
uitspraak; 

In rechte: 
0. dat bij het beroepschrift geen andere 

gronden zijn aangevoerd dan reeds bij con
tra-memorie in eersten aanleg waren gesteld 
en welke in de aangevallen uitspraak be
reids zijn weerlegd; 

0. dat de Raad zich met die weerlegging 
geheel vereenigt en die uitspraak ook overi
gens juist acht, met <lien verstande evenwel, 
dat de Raad niet ovemeemt de daarin opge
nomen overweging, dat de meening, dat in 
het algemeen ambtenaren, ouder dan 60 jaar, 
niet geschikt zijn om verplaatst te worden, 
onjuist is en ook de practijk van het ambte
lijke !even het tegendeel bewijst; 

0. dat de Raad in het midden laat, wat 
daarvan is, en het ten aanzien van het on
derhavige geding voldoende acht als zijn oor
deel uit te spreken, dat alleen de omstandig
heid, dat gedaagde, geboren op 19 Juli 1879, 
in Maart 1941 61 jaar oud was, hem niet 
ongeschikt maakte voor verplaatsing naar 
Groningen, althans niet zooveel minder ge
schikt dan dengene, die daarheen we! ver
plaatst is en slechts 2 jaar jonger was, dat 
gezegd moet worden, dat het dienstbelang 
meebracht, dat werd afgeweke:-i van het al
gemeen verbindend voorschrift van art. 160 
van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst, 
bepalende dat van de bevoegde sollicitanten, 
die geacht worden de noodige geschiktheid 
en bekwaamheid te bezitten - hetwelk, 
naar (afgezien van den leeftijd) onbetwist 
vaststaat, ten aanzien van gedaagde het ge
val is - de oudste in dienst bij de admini
stratie wordt benoemd of verplaatst; 

0 . dat ook het door eischers gemachtigde 
ter t erechtzitting gehouden betoog den Raad 
er niet van heeft overtuigd, da t de aange
vochten uitspraak onjuist zou zijn; 

0. dat dit betoog n.l. in hoofdzaak hierop 
neerkomt, dat ten Departemente van Finan
cien de gedragslijn wordt gevolgd om ont
vangers boven de 60 jaar, in het belang van 
den dienst, niet te benoemen of te v erplaat
sen, tenzij er bijzondere redenen zijn om, 
wederom in het belang van den dienst , van 
die gedragslijn af te wijken; 

0. dat door het aannemen van die ge
dragslijn, zonder dat deze op een algemeen 
verbindend voorschrift berust, evenwel wordt 
gehandeld in strij d met de duidelijke bepa
ling van ar t. 160 voormeld, en voorts de in 
art. 161 van het besluit gegeven mogelijk
heid , in het belang van den dienst van die 
bepaling af te wijken, ten aanzien van per
sonen boven de 60 jaar averechts zou worden 
toegepast, indien deze personen alleen dan 
voor benoeming of verplaatsing in aanmer
king werden gebracht, als het dienstbelang 
dit bij uitzondering wenschelijk maakte; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, moet worden be
vestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

* Het Ambtenarengerecht had ten aanzien 
van het recht overwogen: 

0. dat zooals uit het klaagschrift duidelijk 
blijkt, klagers beroep gericht is tegen de wei
geringen van verweerder om hem te ver
plaatsen naar de kantoren der directe be
lastingen te Groningen en Eindhoven, b lij
kende uit de besluiten van verweerder res
pectievelijk van 6 Maart 1941 en 28 Maart 
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1941, waarbij ambtgenooten van klager naar 
voormelde kantoren zijn verplaatst; 

dat voorts klager kennelijk vordert· nietig
verklaring dezer weigeringen, en voorzoover 
zulks met het oog op door anderen verkregen 
rechten onmogelijk mocht zijn, met gedekt
verklaring dezer nietigverklaring, toekenning 
van een schadevergoeding groat f 5000; 

0. dat door klager is aangevoerd, dat de 
voormelde weigeringen in strijd zouden zijn 
met het bepaalde bij art. 160 van het bij 
Koninklijk Besluit van 30 Dec. 1927, nr. 106, 
vastgestelde Ambtenarenbesluit Belasting
dienst, zooals dat sindsdien is gewijzigd, welk 
artikel luidt: 

.,Indien voor benoeming tot of verplaat
sing in eenig ambt gelegenheid tot sollicitatie 
is gegeven, wordt van de bevoegde sollici
tanten, die geacht warden de noodige ge
schiktheid en bekwaamheid te bezitten, de 
oudste in dienst bij de administratie be
noemd of verplaatst"; 

0. dienaa ngaande, dat voor het Gerecht 
op grand van de gedingstukken en het be
handelde ter openbare terechtzitting vast
staat, dat voor de vacatures in de ontvang
kantoren te Groningen en Eindhoven, over
eenkomstig het bepaalde bij art. 15 van het 
Ambtenarenbesluit Belastingdienst, gelegen
heid tot sollicitatie is gegeven; 

dat klager voor beide vacatures van de 
sollicitanten, die hun sollicitatie hebben ge
handhaafd, de oudste in dienst bij de belas
tingadmin istratie was; dat ten aanzien van 
klager niet is beweerd, dat hij de noodige 
geschiktheid en bekwaamheid zou missen, 
integendeel hij blijkens de zich onder de ge
dingstukken bevindende signalementstaten 
door zijn su perieuren een bekwaam ontvan
ger geacht wordt; 

0. dat uit het voorafgaande volgt, dat kla 
ger overeenkomstig het bepaalde bij art. 160 
van voor meld besluit had moeten zijn be
noemd in de vacature te Groningen, en na
dat zulks verzuimd was, in de vacature te 
Eind hoven; 

0 . dat v erweerder voor klagers niet-be
noeming als grand aanvoert, dat in het al
gemeen ambtenaren, ouder dan 60 jaar, niet 
geschikt zijn om verplaatst te warden; 

0. dat het Gerecht deze meening onjuist 
acht en oak de practijk van het ambtelijke 
!even het tegendeel bewijst; 

0 . dat verweerder bovendien klagers niet
benoeming m eer in bet bijzonder baseert op 
een door een vroegeren Minis ter van Finan
cien vastgestelden regel, dat in het algemeen 
ontvangers na het bereiken van den 60-
jarigen leeftijd niet m eer zouden warden ver
plaatst, welke regeling zou zijn ontleend aan 
de, den Minister bij art. 161 van het Amb
tenarenbesluit Belastingdienst verleende be
voegdheid om van art. 160 van dat besluit 
in het belang van den dienst af te wijken; 

0 . dat deze grand echter verweerders 
standpunt niet kon dragen, aangezien voor
melde regel, welke blijkens een, door den 
D irecteur-Generaal der belastingen, met 
machtiging van den Min ister van Financien, 
op ro April 1935 aan een ontvanger gerich-

ten brief, door den toenmaligen Minister van 
Financien en wellicht oak door zijn ambts
opvolgers is gevolgd, niet is een bij of krach
tens wet of algemeenen maatregel vastge
steld voorschrift, en derhalve te dezen geen 
verbindende kracht heeft, kunnende toch 
art. 161 van genoemd besluit niet geacht 
warden machtiging te verleenen in het be
Jang van den dienst algemeene voorschriften 
vast te stellen in afwijking van art. 160, ge
lijk dan oak de meergemelde regel op geener
lei officieele wijze is gepubliceerd of ter ken
nis van de betrokken ambtenaren gebracht; 

0 . voorts, dat oak uit anderen hoofde niet 
is gebleken, dat het dienstbelang - hetwelk, 
tenzij het tegendeel is bepaald, naar vast
staande jurisprudentie en in tegenstelling 
met verweerders meening ter beoordeeling 
van den ambtenarenrechter staat - vorder
de, dat klager niet te Groningen of te Eind
hoven werd benoemd; 

0. dat verweerders beroep op niet-ont
vankelijkheid van klagers beroep, omdat a. 
zijn beroep zou zijn gericht tegen een alge
meen verbindend voorschrift, d. w. z. het 
voorschrift dat verplaatsing van ontvangers 
boven de 60 jaar niet meer plaats heeft, b. 
hij in beroep zou zijn gekomen - en zulkt 
te laat - tegen een hem in December 1940 
gedane mededeeling, dat hij wegens het over
schrijden van den 60-jarigen leeftijd niet 
voor verplaatsing in aanmerking zou kun
nen komen, niet opgaat, omdat, wat betreft 
sub a, klager blijkens het klaagschrift niet 
tegen een algemeen verbindend voorschrift, 
als voormeld, is in beroep gekomen en bo
vendien dat algemeen verbindend voor
schrift, zooals hiervoren overwogen, niet be
staat, en, wat hetreft sub b, een mededee
ling, als door verweerder omschreven , blijk
baar gedaan door een ambtenaar ten depar 
temente, betreffende een voomemen van 
verweerder bij eventueele vacatures, niet kan 
warden beschouwd als een besluit of weige
ring van verweerder, waardoor klager in zijn 
belang werd getroffen, en oak in feite kla
ger tegen voormelde mededeeling geen be
roep heeft ingesteld; 

0. dat mitsdien, wegens strijd met het 
bepaalde bij art. 160 van het Ambtenaren
besluit Belastingdienst, j 0

• art. 13, lid 2, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
verweerders uit zijn benoemingsbesluit d.d. 
6 Maart 1941, gebleken weigering om klager 
te benoemen tot ontvanger der directe be
lastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Groningen , moet warden nietig verklaard, 
<loch dit Gerecht rekening houdende met de 
omstandigheid, dat een ambtgenoot van kla
ger in de vacature is benoemd, in het alge
meen belang de nietigheid voor gedekt wil 
verklaren, met veroordeeling van verweerder 
tot vergoeding aan klager van de schade, 
welke hij door de weigering lijdt; 

0. wat betreft het bedrag dezer schade
vergoeding, dat dit blijkens door klagers 
raadsman bij pleidooi verstrekte gegevens, 
is te stellen op f 2077.31 aan salarisschade en 
op f 4788 aan pensioenschade, indien men 
aanneemt dat klager zijn diensttijd geheel 
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zal vervullen en 10 jaar van zijn pensioen zal 
genieten; 

0. dat deze bedragen wegens de onzekere 
factoren, waarnaar zij zijn berekend, schat
tingen blijven en het Gerecht meent in goe
de justitie het schadebedrag te moeten stel
len op f 5000, zijnde het bedrag, waarop ook 
klager bij zijn klaagschrift zijn schade heeft 
gefixeerd; 

0. dat de nietigverklaring van de weige
ring van verweerder om klager in de vaca
ture te Eindhoven te benoemen, blijkcnde 
uit <liens benoemingsbesluit, d.d. 28 Maart 
1941, welke kennelijk subsidiair wordt ge
vorderd, in verband met het voorafgaande, 
voor klager elk belang heeft verloren en 
daaromtrent niet behoeft te warden beslist. 

(A. B.) 

I7 November x94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Visscherijwet S. 1931 No. 
410, art. 19; Riviervisscherijregl. 1932 
S. 315, art. 32.) 

Art. 19 Visscherijwet S. 1931 No. 410 
laat toe, dat bij A. M v. B. bepalingen 
gemaakt warden ter beperking van het 
visschen in eenig water of in sommige 
wateren naar tijd, wijze of omstandig
heden van het visschen. Derhalve is de 
stelling waarop het middel berust (strijd 
van art. 32 Riviervisscherijregl. 1932 S. 
315 met art. 16 der genoemde Wet) niet 
juist, daargelaten nag, dat art . 32 de 
werkingssfeer van de vischakte niet 
raakt. 

Art. 32 Riviervisscherijregl. 1932 S .315 
stelt overeenkomstig genoemd art. 19 de 
voorwaarden vast, waaronder geoorloofd 
vischtuig mag vervoerd warden, en ver
biedt verder - kennelijk ter voorkoming 
van ontduiking daarvan - het bij zich 
hebben van dergelijk vischtuig op of in 
de nabijheid van een rivier, terwijl ook 
<lit verbod onder die voorwaarden niet 
geldt. Gelet op het onmiddellijk ver
band, tusschen het bij zich hebben en 
het vervoeren van het vischtuig, moet 
warden aangenomen, dat genoemd art. 
32 niet verder gaat dan bij art. 19 voor
noemd is toegelaten. 

D e praktische moeilijkheden, welke 
genoemd art. 32 aan het visschen met 
den sleephengel in den weg zou leggen, 
kunnen geen grand opleveren om deze 
bepaling onverbindend te achten. 

Op het beroep van B. Versteeg, smid, te 
Schiedam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 20 Mei 1941, waarbij in hooger beroep 
- met vernietiging van een schriftelijk von
nis van het Kantongerecht te Schiedam, op 
18 Dec. 1940 in deze zaak gewezen - requi
rant ter zake van ,.in de nabijheid van een 
rivier, waarop het Riviervisscherijreglement 
S. 1932 no. 315 van toepassing is, eenig ge
oorloofd vischtuig bij zich hebben", met aan
haling van de artt. 19, 30, 39 Visscherijwet 
S. 1931 no. 410, 32, 33 Riviervisscherijregl. 

voormeld, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van drie gulden, subsidiair twee 
dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van 
het in beslag genomen wargaren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Na vernietiging in hooger beroep van het 
desbetreffend vonnis van den Kantonrechter 
te Schiedam, achtte de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam ten laste van requirant bewezen, 
dat verdachte te Schiedam op 5 Oct. 1940 
omstreeks 14.15 uur in een open haven aan 
de Nieuwe Maas, waarop het Visscherijregle
ment voor de rivieren van toepassing was en 
waarin binnenvisscherij werd uitgeoefend in 
een roeiboot zijnde geen openbaar middel 
van vervoer heeft bij zich gehad een war
garen. 

Hieraan gaf zij de benaming: ,.In de nabij
heid van een rivier, waarop het Riviervis
scherijreglement S. 1932 no. 315 van toepas
sing is, eenig geoorloofd vischtuig bij zich 
hebben" strafbaar krachtens artt. 32 en 33 
van het Riviervisscherijreglement S. 1932, 
no. 315; de artt. 19, 30 en 39 der Visscherijwet 
S. 1931, no. 410, en veroordeelde requirant 
tot een geldboete van f 3, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door twee 
dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van 
het inbeslaggenomen ,.wargaren". 

De gemachtigde van requirant stelde be
roep tot cassatie in, en voerde bij schriftuur 
aan: ,,Indien art. 32 R.V.R., in den aanhef, 
rechtskracht bezit, is de bona-fide sportvis
scher, bevoegd en gerechtigd tot het visschen 
met den sleephengel, doorloopend in overtre
ding en strafbaarl De bedoeling van art. 32 
R .V.R. is ongetwijfeld een preventieve maat
regel tegen ongerechtigd visschen, maar, in
dien bindend, stemmen de resultaten niet met 
de bedoeling overeen. 

De hengelaar met den sleephengel immers 
bezigt slechts een tuig <loch heeft, indien re
delijk uitgerust, tenminste een half dozijn 
tuigen in reserve. In de eerste plaats omdat 
deze tuigen vaak verloren gaan, in de tweede 
plaats omdat de aard van het water (helder 
of troebel), de weersgesteldheid (zonnig of 
regenachtig), en de tijd van den <lag, andere 
vangmiddelen vragen. Nu bestaat zoo'n re
servetuig uit een of antler kunstaas aan een 
lijn op een snoerwinder gewonden. Dach <lit 
is, zonder meer, een sleeplijn ! Het verschil 
tusschen de sleeplijn en den sleephengel is 
slechts dat de eerste van uit een boot wordt 
gebezigd en de laatste slechts een sleeplijn is 
aan een hengelstok gebonden, die van den 
wal af door het water wordt gesleept. De 
hengelaar met den sleephengel bevindt zich 
met sleeplijnen aan ,.eenig vischwater" ter
wijl hij, als regel, niet bevoegd en gerechtigd 
is met de sleeplijn te visschen. Reeds zijn op 
deze telastlegging veroordeelende vonnissen 
gewezen, o. m. door het Kantongerecht te 
Utrecht. Praktisch gesproken zou dan het be
streden art. 32 R . V. R. (en eveneens art. n 
Alg. Visscherij Reglement) eene bepaalde 
soort visscherij onmogelijk maken die door de 
wet is toegestaan". 
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Hij ontvouwt hierbij dezelfde stelling als 
bij het Kantongerecht en de Rechtbank, n.l. 
dat art. 32 van het Riviervisscherijreglement 
verbindende kracht mist, omdat de Kroon 
niet de bevoegdheid had regelen te stellen 
t. a . v. het bij zich hebben van geoorloofd 
vischtuig. 

De Kantonrechter verwierp dit verweer, 
daar zijns inziens bedoeld art. 32 blijft binnen 
de grenzen van art. 19 aanhef en onder b der 
Visscherijwet met betrekking tot algemeene 
maatregelen van bestuur gesteld, nu in dit 
art. 32 in lid 1 in verband met lid 2 voor
waarden gesteld worden, waaraan het vervoer 
van geoorloofde vischtuigen onderworpen is. 

T en aanzien van dit punt vereenigde de 
Rechtbank zich geheel met de weerlegging 
welke de Kantonrechter had gegeven. 

Ook ik kan mij hierbij aansluiten. Art. 19 
aanhef en onder b is ruim gesteld en staat 
m. i. toe om bij algemeenen maatregel van 
bestuur te bepalen welke geoorloofde visch
tuigen ,,onder sommige omstandigheden" ver
boden zijn. Art. 32 lid 1 van het Riviervis
scherijreglement somt dergelijke omstandig
heden op. Dit moge tot resultaten kunnen 
leiden, welke niet bedoeld zijn, zooals de 
schriftuur uiteenzet, maar doet aan de ver
bindende kracht van genoemd art. 32 niet af. 
De woorden der wet zijn duidelijk. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: a. v. t . van de artt. 16 en 34 der Vis
scherijwet, 

b. onjuiste toepassing van art. 19 dier wet; 
0. dat bij het bestreden vonnis - met 

qualificatie en strafoplegging als voormeld -
van het telaste gelegde is bewezen verklaard, 
dat requirant te Schiedam op s Oct. 1940 
omstreeks 14.15 uur in een open haven aan 
de Nieuwe Maas, waarop het Visscherijregle
ment voor de rivieren van toepassing was en 
waarin binnenvisscherij werd uitgeoefend in 
een roeiboot zijnde geen openbaar middel van 
vervoer hee~t bij zich gehad een wargaren; 

Wat de mtddelen betreft: 
0. dat beide middelen gericht zijn tegen 

de rechtsgeldigheid van art. 32 van het Ri
viervisscherijreglement S. I932 no. 3:z:5; 

0. ten aanzien van het middel onder a : 
dat blijkens de toelichting dit middel be

rust op de stelling, dat art. 32 verbindende 
kracht mist, omdat volgens art. 16 der Vis
scherijwet S. 1931 no. 410, behoudens de be
paling van art. 34 dier wet, het bezit van een 
vischakte in het algemeen de bevoegdheid tot 
visschen verleent in het geheele land, zonder 
dat die bevoegdheid aan eenig water verbon
den is, terwijl de wet niet het voorbehoud 
maakt, dat de werkingssfeer van zoodanige 
akte bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden beperkt, zooals bij voormeld art. 
32 geschied is; 

dat art. 19 onder a van genoemde wet toe-

laat, dat bij algemeenen maatregel van be
stuur bepalingen gemaakt worden, ter be
perking van het visschen in eenig water of in 
sommige wateren naar tijd, wijze of omstan
digheden van het visschen; 

dat de stelling, waarop dit middel berust, 
derhalve niet juist is en dus, - daargelaten 
nog, dat art. 32 van het Riviervisscherijregle
m ent de werkingssfeer der vischakte niet 
raakt, - het verbindend zijn van dit artikel 
niet kan aantasten; 

0. ten aanzien van het middel onder b: 
dat daarbij volgens de toelichting wordt 

uitgegaan van de stellingen I. dat art. 19 der 
Visscherijwet S . 1931 no. 410 we! de bevoegd
heid verleent bij algemeenen maatregel van 
bestuur bepalingen te geven ten aanzien van 
het vervoer van geoorloofd vischtuig, maar 
niet van het bij zich hebben daarvan, zoodat 
genoemd art. 32, dat ook bepalingen inhoudt 
omtrent dat bij zich hebben, daarmede de 
grenzen, waarbinnen die bevoegdheid ver
leend is, overschrijdt; 

en II. dat dit art. 32 het visschen met den 
sleephengel, hoewel niet verboden, praktisch 
onmogelijk maakt, zooals requirant op grond 
van een aantal feitelijke beweringen betoogt; 

dat, voor wat de eerste stelling betreft, art. 
32 eerste lid verbiedt op of in de nabijheid 
van een rivier eenig geoorloofd vischtuig bij 
zich te hebben of anders dan in een openbaar 
middel van vervoer te vervoeren, terwijl het 
tweede lid de voorwaarden noemt, waaronder 
dit verbod niet geldt; 

dat dit artikel derhalve overeenkomstig 
art. 19 der Visscherijwet 1931 S. 410 de voor
waarden vaststelt, waaronder geoorloofd 
vischtuig vervoerd mag worden, en verder -
kennelijk ter voorkoming van ontduiking 
daarvan - verbiedt het bij zich hebben van 
dergelijk vischtuig op of in de nabijheid van 
een rivier, terwijl ook dit verbod onder die 
voorwaarden niet geldt; 

dat, gelet op het onmiddellijk verband, 
tusschen het bij zich hebben en het vervoe
ren van het vischtuig, moet worden aange
nomen, dat genoemd art. 32 niet verder gaat, 
dan bij art. 19 voomoemd is toegelaten; 

dat, voor wat de tweede stelling betreft, -
daargelaten dat de juistheid van de daarbij 
aangevoerde feitelijke beweringen in cassatie 
niet kan worden onderzocht - de praktische 
moeilijkheden, welke dit artikel aan het vis
schen met den sleephengel in den weg zou 
leggen, geen grond kan opleveren om deze 
bepaling onverbindend te achten; 

0. dat mitsdien geen der middelen tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z7 November z94z. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. (Ge
meentewet art. 185.) 

Nadat een raadsbesluit tot benoeming 
van een wethouder was vernietigd, heeft 
de Raad denzelfden persoon opnieuw tot 
wethouder benoemd met terugwerkende 
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kracht tot den datum van eerstbedoeld 
besluit. Het laatstgenomen besluit, dat 
het vernietigingsbesluit van zijn effect 
beroofde, is in strijd met de wet, mede 
omdat het den Raad niet vrijstaat, nu de 
wet de bevoegdheid daartoe niet erkent, 
aan een benoeming tot wethouder te
rugwerkende kracht te verleenen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

0. dat, nadat bij K. B. van 6 Dec. 1939, 
S. no. 2351, het besluit van den raad de:r 
gemeente Hoogeveen van 5 Sept. 1939 tot 
benoeming van D. van Dijk tot wethouder 
dier gemeente was vernietigd wegens strijd 
met de wet, de raad van Hoogeveen op 8 
Febr. 1940 besloot, aan de hernieuwde be
noeming van D. v an Dijk tot wethouder, 
welke op 14 Dec. 1939 plaats had, terug
werkende kracht te verleenen tot 5 Sept. 
1939; 

dat de raad van Hoogeveen door dit be
sluit het op art. 185 der Gemeentewet steu
nende K. B. van 6 D ec. 1939, S. no. 23 51, 
tot vernietiging van het raadsbesluit van 5 
Sept. 1939 van zijn effect beroofde; 

dat het . - ook afgezien hiervan - den 
raad eener gemeente, nu de wet de bevoegd
heid daartoe niet erkent, niet vrijstaat aan 
een benoeming tot wethouder terugwerkende 
kracht te verleenen; 

dat het vorengenoemde besluit van den 
raad der gemeente Hoogeveen van 8 Febr. 
1940 mitsdien met de wet in strij d is; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet en op 
art. 1 der Verordening No. 193/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied; 

Heeft besloten: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Hoogeveen van 8 Febr. 1940 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Dit besluit zal in de Nederlandsche Staats
courant worden geplaatst. 

(A. B.) 

2z November 194z. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van 0pvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. (Lager 0nderwijs
wet 1920 art. 55bis.) 

Het door den Raad vastgesteld bedrag 
ex art. 55bis is te gering voor de behoef
ten eener normale school, nu is gebleken, 
dat het onderhoud der school sedert ja
ren is verwaarloosd, zoo goed als alle 
leerboeken verouderd en versleten zijn, 
en het bedrag, uitgetrokken voor ver
warming en reiniging van drie groote 
schoollokalen, te laag is geraamd. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van 0pvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Geertruidenberg tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 28 Mei 1941, G. No. 438, !Ve afdeeling, 

waarbij met vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Geertruidenberg van 
20 Dec. 1940 het bedrag, bedoeld in artikel 
55bis, eerste lid, der Lager 0nderwijswet 
1920 voor het jaar 1941 is bepaald op f 11.04 
per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Best uur, gehoord, (advies 
van 12 Nov. 1941, No. 223); 

0. dat de raad der gemeente Geertruiden
berg bij besluit van 20 Dec. 1940 het in art. 
55bis, eerste lid der L ager 0nderwijswet 1920 
bedoelde bedrag, dat voor het jaar 1941 per 
leerling van de openbare school aldaar zal 
worden beschikbaar gesteld, heeft vastge
steld op f 7.2 5; 

dat, nadat de Hoofdinspecteur van het 
Lager 0nderwijs in de re Hoofdinspectie aan 
Ged. Staten van Noord-Brabant verhooging 
van dit bedrag had verzocht, deze bij hun 
besluit van 28 :!.\l[ei 1941, G. No. 438, IVe af
deeling, met vernietiging van het genoemd 
raadsbesluit het bedoelde bedrag hebben be
paald op f 11.04, daarbij overwegende, dat 
blijkens van den 0nderwijsraad en van de 
0nderwijsinspectie, verkregen inlichtingen 
een bedrag van f 7.25 per leerling inderdaad 
te laag is ter voorziening in de redelijke be
hoeften van de openbare lagere school in de 
gemeente Geertruidenberg; dat, gelet op de 
door die Inspectie opgezette begrooting voor 
de openbare lagere school in die gemeente 
het bedrag per leerling naar hunne meening 
moet warden bepaald op f 11.04; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Geertruidenberg in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat bij de 
vaststelling van het bedrag op f 7.25 per leer
ling de volgende uitgaven in aanmerking zijn 
gebracht: 

a. de kosten van instandhouding 
van drie in gebruik zijnde 
schoollokalen . f 7 5.-

b. onderhoud van schoolmeube-
len 12.-

c. aanschaffen en onderhouden 
van schoolboeken, leermidde-
len en schoolbehoeften . ,, 100.-

d. verlichting, verwarming en 
schoonhouden van drie loka-
len ,, 153.75 

tezamen f 340.75 
dat het sub a bedoelde bedrag voldoende 
moet worden geacht; dat verhooging van het 
sub b uitgetrokken bedrag niet alleen over
bodig, doch in hooge mate ongewenscht zou 
zijn, daar alleen aanschaffing van nieuwe 
schoolmeubelen, waartoe in de toekomst, 
wanneer de aanschaffingskoste n wederom 
lager zullen zijn, zal worden overgegaan, de 
gewenschte oplossing kan brengen; dat ook 
het sub c uitgetrokken bedrag meer dan vol
doende is, daar het nieuwe schoolhoofd ver
schillende, reeds vele jaren gevolgde en dus 
sterk verouderde methoden, geleidelijk door 
nieuwe gaat vervangen; dat het sub d be
doelde bedrag alleszins voldoende is te ach
ten, daar slechts een heel enkele maal en dan 
nog voor zeer korten tijd, bij het onderwijs 
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van electrisch licht gebruik wordt gemaakt; 
dat het zich bovendien laat aanzien, dat ook 
gedurende de aanstaande wintermaanden 
door het verzetten der lesuren, waardoor op 
Maandag en Zaterdag geen onderwijs wordt 
gegeven, belangrijk op het brandstoffenver
bruik bezuinigd zal warden; dat voor de in 
art. 55 onder o aangeduide uitgaven geen ra
ming is opgenomen, omdat voor een open
bare school, in tegenstelling tot een bijzon
dere (kosten Bisschoppelijke Inspectie, kos
t en voor het Centraal Bureau voor 0nderwijs 
en 0pvoeding enz.) geen of slechts geringe 
uitgaven zijn te doen; dat, mede lettende op 
de werkelijke uitgaven van vorige jaren, een 
bedrag van f 7.25 dan ook ruim voldoende is; 
dat toch volgens de vastgestelde gemeente
rekeningen der laatste vijf jaren, de gemid
delde kosten der openbare lagere school heb
ben bedragen respectievelijk f 5.71, f 5.06, 
f 6.16, f 6.51 en f 6.10; dat, wanneer de ge
meente in staat is een school, die slechts door 
47 leerlingen wordt bezocht, met het aange
geven bedrag te exploiteeren, zulks aan de 
bijzondere scholen, die beide een aanzienlijk 
grooter leerlingental hebben (respectievelijk 
195 en 255), zeker niet moeilijk zal vallen ; 
dat door de betrokken schoolbesturen dan 
ook geen enkele maal verhooging van het 
voorgestelde bedrag is gevraagd; dat boven
dien bij een aantal gemeentebesturen in de 
provincie Noord-Brabant een onderzoek is 
ingesteld naar het bedrag, dat die gemeenten 
in 1941 per leerling beschikbaar hebben ge
steld ; dat hierbij is gebleken, dat in veertien 
van de bij dit onderzoek betrokken gemeen
ten, waaronder de nabuurgemeenten Raams
donk (f 6.50), Waspik (f 6 .58), Made c.a. 
(f 6.68) en Hooge en Lage Zwaluwe (f 7.-), 
het beschikbaar gestelde bedrag lager is; dat 
aanvaarding van het door Ged. Staten vast
gestelde bedrag een extra uitgave vergt van 
bijna f 1800, waardoor het thans uiterst 
moeilijk, 200 niet onmogelijk zal zijn, een 
sluitend budget te verkrijgen; 

0 . dat ingevolge het bepaalde aan het slot 
van het derde lid van art. 53bis der Lager 
0nderwijswet 1920 bij de onderhavige be
slissing als maatstaf moet warden genomen 
het bedrag per leerling, hetwelk voldoende 
moet warden geacht voor de redelijke be
hoeften van een normale school in de ge
meente Geertruidenberg; 

dat het door den raad dezer gemeente 
vastgestelde bedrag van f 7.25 per leerling te 
gering is voor <le behoeften eener normale 
school; 

dat immers vaststaat, dat de raad is uit
gegaan van een totaal bedrag aan kosten 
van f 340.75, <loch dat uit de overgelegde 
stukken en de nader op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen is gebleken, dat het onderhoud der 
school sedert jaren is verwaarloosd, dat zoo 
goed als alle leerboeken verouderd en ver
sleten zijn en het bedrag van f 153.75, uitge
trokken voor verwarming en reiniging van 
drie groote schoollokalen, te laag is geraamd; 

dat Ged. Staten terecht het door den ge-

meenteraad vastgestelde bedrag van f 7.25 
per leerling voor de redelijke behoeften van 
een normale school in de gemeente Geertrui
denberg niet voldoende hebben geacht, doch 
dit college t en onrechte dit bedrag op f 11.04 
per leerling heeft bepaald, daar naar dezer
zijdsch oordeel met een bedrag van f 9 per 
leerling gevoegelijk ten deze kan warden vol
staan; 

Gezien de Lager 0nderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Veror

dening No. 23/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten en van den raad der ge
meente Geertruidenberg van 20 Dec. 1940, 
het bedrag, bedoeld in art. 55bis, eerste lid 
der Lager 0nderwijswet 1920 over het jaar 
1941 voor deze gemeente te bepalen op ne
gen gulden (f 9.-) per leerling. 

(A. B .) 

24 November r94r. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat. (Wegenwet artt. 
15 en 30.) 

Al moge het Rijk bereid gevonden zijn 
om bij te dragen in hetgeen het onder
houd van den onderwerpelijken weg 
meer zou kosten dan de door de betrok
ken gemeenten verschuldigde bedragen, 
zoo is er toch geen enkele grond om aan 
te nemen, dat er in deze eenige onder
houdsplicht, als bedoeld in art. 15, op 
het Rijk zou rusten. 

Er bestaat evenmin reden, het Rijk te 
vermelden als verplicht tot het onder
houd bij te dragen (art. 30 re lid sub 
IX), nu van een verplichting niet geble
ken is, al heeft het Rijk tal van jaren 
mede voorzien in de tekorten der on
derhoudskosten. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
Hoofdingenieur-D irecteur van den Rijks
waterstaat in de directie Zuid-Holland tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-H ol
land van xo Juni x94x, G.S. No. 291, tot 
vaststelling van den !egger van wegen, als 
bedoeld in art. 27 der Wegenwet, binnen de 
gemeente Gouda; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 12 Nov. 1941, No. 270); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 10 Juni 1941, G.S. No. 291, 
hebben vastgesteld den !egger van wegen 
voor de gemeente Gouda; 

dat tegen dit besluit de Hoofdingenieur
Directeur van den R ijkswaterstaat in de di
rectie Zuid-Holland in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat op dezen !egger vermeld 
staat als weg No. 1 de Schielandsche Hooge 
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Z eedijk; dat in kolom VII van den !egger als 
onderhoudsplichtigen vermeld staan: ,.Ge
meente Rotterdam, Capelle aan den IJssel, 
Nieuwerkerk aan den IJssel , Moordrecht en 
Gouda, het Rijk en de provincie Zuid-Hol
!and, met dien verstande, dat van de jaarlijk
sche onderhoudskosten van den geheelen weg 
Rotterdam-Gouda ten laste komt van d e 
gemeente Rotterdam f 1034, Capelle aan den 
IJssel f 300, Nieuwerkerk aan den IJssel 
f 300, Moordrecht f 400 en Gouda f 900, ter
wijl de meerdere kosten door het Rijk en de 
Provincie Zuid-Holland ieder voor de helft 
worden gedragen", terwijl kolom VIII in
houdt: ,.het geheele onderhoud van den weg"; 
dat derhalve o.a. het Rijk als onderhouds
p!ichtige vermeld staat en wijders belang
hebbende is in den zin van art. 37, lid 3 der 
Wegenwet; dat hij in beroep komt tegen de 
vastste!ling van den !egger, in het bijzonder 
tegen het feit, dat het R ijk a ls onderhouds
plichtige wordt genoemd in kolom VII en 
subsidiair tegen de beslissing, dat, a ls het 
R ijk in kolom VII terecht zou zijn genoemd, 
in kolom VIII in strijd met art. 31 der We
genwet de omvang van den onderhoudsplicht 
voor Rijk en Provincie is omschreven; dat 
deze weg, die dee! uitmaakt van den ouden 
weg van Rotterdam (Kralingen) naar Gou
da, een lange geschiedenis heeft, waarvan 
voor de onderhavige zaak het volgende van 
belang is : dat krachtens resolutie van Dijk
graaf en Hoogheemraden van Schieland d.d. 
24 Juni 1679 de steden Rotterdam en Gouda 
het recht van bestrating van dezen weg heb
ben gekregen, terwijl hun bij K . B . van 2 7 
Nov. 1822, No. 170 het recht tot het heffen 
van tolgelden op dien weg was toegekend; 
dat volgens het K . B. van 13 Maart 1821, 
No. 73 , het gedeelte van de Hoflaan te Rot
terdam tot Gouda als ,.groote weg des lands 
van de Ile klasse" was aangewezen; dat 
krachtens art. 4 van dat K . B. deze wegen 
,.onder de onmiddellijke beheering van de 
Staten der onderscheidene provincien, waar
door dezelve loopen, met last om in derzelver 
onderhoud te voorzien" staan; dat de ge
meenten Rotterdam en Gouda toen gerui
men t ij d voor het onderhoud hebben gezorgd, 
totdat tengevolge van den aanleg van den 
Rijnspoorweg de opbrengst der tollen sterk 
verminderde; dat bij de ophooging van 
S chieland's Hoogen Zeedijk omstreeks 1855 
Rotterdam en Gouda het wegdek hebben 
moeten opnemen; dat zij zich echter onttrok
ken hebben aan het herstel en de verdere 
zorg; dat zij in 1857 afstand hebben gedaan 
van het recht van bestrating en tolheffing; 
dat de desbetreffende raadsbesluiten door 
Ged. Staten van Zuid-Holland zijn goedge
keurd ; dat de Kroon daarop de tolconcessie 
heeft ingetrokken ; dat op de Provincie toen 
krachtens het bovengenoemde K. B. de 
plicht rustte om in te grijpen ; dat de weg 
hersteld moest worden en het gewone onder
houd geregeld; dat dit als volgt is geschied: 
dat de Staten van de provincie Zuid-Hol
land op 14 Juli 1859 hebben besloten : ,.een 
subsidie ter somma van f 9500 uit de P ro
vinciale fondsen te verleenen, tot herstelling 

van den weg van Rotterdam naar Gouda, 
onder de volgende bepalingen: re. dat de 
aanbesteding van de herstelling, behoudens 
goedkeuring van Ged. Staten, en het verder 
beheer van den weg, onder toezicht van den 
Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 
Xde District, :zal plaats hebben en gevoerd 
worden door eene Commissie uit de ge
meentebesturen van Moordrecht, Kralingen, 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan 
den IJ ssel, bestaande ui t een lid van den 
raad van elk dier gemeenten, daartoe door 
hem benoemd, welke jaarlijks v66r de maand 
April eene Begrooting voor het !oopende -
en de Rekening van het voorgaande jaar aan 
Ged. Staten ter goedkeuring inzendt en in 
dat beheer de door Ged. Staten te geven 
voorschriften opvolgt; 2e. dat in de kosten 
van onderhoud van den weg, geraamd op 
f 3600, zal worden bijgedragen door 
de gem. Rotterdam 
de gem. Gouda 
de gem. Moordrecht 
de gem. Kralingen 
de gem. Nieuwerkerk aan den IJssel 
de gem. Capelle aan den IJssel 

f 1500 
f 900 
f 400 
f 200 
f 300 
f 300 

f 3600, 
welke sommen door de raden dier gemeenten 
zijn toegezegd, om door de gemeente te wor
den verstrekt, totdat door de W etgevende 
Macht de wijze nader zal zijn geregeld, 
waarop voorzien zal worden in het onder
houd der Rijkswegen; 3e. dat, zoolang de bij
dragen door de betrokken gemeenten worden 
verstrekt, geene tollen op den weg zullen 
worden geheven ; 4e. dat, wanneer door on
voorziene omstandigheden door de sub 2 

genoemde bijdragen de kosten van het on
derhoud niet mochten kunnen worden be
streden, van wege de Provincie, na overleg 
met de Regeering, de voorziening in dat te
kort buiten bezwaar der opgemelde gemeen
ten zal worden geregeld"; dat de genoemde 
gemeenten zich hiermede hebben vereenigd; 
dat de Provincie het Rijk bereid heeft ge
vonden de andere helft van de herstelkosten 
te betalen en het Rijk in 1865 ook de helft, 
zijnde f 300 van het tekort, ontstaan doordat 
het bedrag van f 3600 door de gemeenten te 
betalen onvoldoende was, heeft betaald ; dat 
deze regeling tot dusver is gehandhaafd, met 
dien verstande, dat door de annexatie van 
Kralingen door Rotterdam, de laatstgenoem
de gemeente in de commissie zitting nam en 
het aandeel van Kralingen in de onderhouds
kosten moest betalen, en verder dat later 
Rotterdam een dee! van den weg in beheer 
en onderhoud heeft overgenomen, zoodat het 
aandeel, dat deze gemeente in het onderhoud 
van het overblijvende weggedeelte bleef be
talen, tot f 1034 werd verminderd; dat blij 
ltens schrijven van den Minister van Bin
nen!andsche Zaken aan Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 23 April 1857 deze beta
ling het karakter van een onverplichte tege
moetkoming heeft, die altijd in evenredig
heid zal blijven met hetgeen door de recht
streeks belanghebbenden wordt gedaan; dat 
het Rijk desondanks altijd de helft van het 
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tekort heeft gedragen, hoewel dat reeds vele 
jaren een veelvoud bedroeg van hetgeen de 
gemeenten tezamen betaalden; dat niettemin 
de bijdrage van het Rijk altijd onverplicht 
is geweest en het Rijk zich zeker nimmer 
heeft verbonden om altijd de helft van het 
tekort te dragen, zelfs als dat tekort geregeld 
een veelvoud bedraagt van hetgeen de ge
meenten betalen; dat het Rijk onverplicht 
subsidies heeft gegeven, welke thans niet 
mogen worden vastgelegd op den !egger, met 
gevolg, dat het R.ijk in het vervolg tot deze 
subsidies verplicht zal zijn en zeker niet in 
die mate, die in den !egger vermeld is, welke 
niet op eenige verplichting steunt; dat het 
Rijk den weg niet heeft onderhouden; dat 
dit deden de Commissie uit de gemeenten 
en/of de provincie, terwijl het Rijk slechts 
subsidieerde; dat de helft, die het Rijk be
taalde, niet berustte op een rechtsplicht, 
maar dit voor de Provincie anders ligt ten
gevolge van het bovengenoemde art. 4 van 
het K. B. van 13 Maart 182 1; dat daarbij 
nog een belangrijk punt komt; dat, indien 
het R ijk in de vijftiger jaren we! een bin
dende overeenkcimst zou hebben gesloten 
met de Provincie (quod non), deze toch be
eindigd is, doordat de omstandigheden met 
het oog, waarop zij gesloten is, geheel ver
anderd zijn en van overheidswege, namelijk 
door het R ijk, op andere wijze is voorzien 
in het belang, waarvoor het Rijk subsidieer
de; dat het Rijk de subsidie immers gegeven 
heeft, omdat er een algemeen, boven locaal 
of provinciaal belang lag in een behoorlijk 
onderhoud van den weg; dat het Rijk thans, 
omstreeks 1933, zonder bijdrage van de Pro
vincie, een nieuwen weg heeft aangelegd van 
Rotterdam naar Gouda, waardoor het be
Jang van den ouden weg verminderd is, zoo
zeer dat deze thans nog slechts van locaal, 
hoogstens van provinciaal belang is; dat 
deze weg dan ook als No. 34 voorkomt op 
het tertiaire wegenplan van de provincie 
Zuid-Holland; <lat daarbij de kolom, aan
gevende bij wie de weg in beheer en onder
houd is, vermeldt: de gemeente Rotterdam, 
de Commissie van den weg Rotterdam
Gouda ( gemeenten Rotterdam, Gouda, 
Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Capelle aan den IJssel) ; Provincie Zuid
Holland, waaruit blijkt, dat hier het Rijk 
niet wordt geacht onderhoudsplichtige te 
zijn; weshalve hij verzoekt den genoemden 
!egger te wijzigen in dier voege, dat ten aan
zien van weg No. 1 primair in kolom VII 
doorgehaald worden de woorden ,,het Rijk", 
,,het Rijk en", en ,,ieder voor de helft", sub
sidiair kolom VIII zoodanig wordt gewij 
zigd, dat de woorden ,,het geheele onder
houd van den weg" geen betrekking hebben 
op het Rijk; 

0 . dat uit de v66rgeschiedenis van deze 
aangelegenheid, met name uit de in de stuk
ken genoemde rcgeling van 14 Juli 1859, 
valt op te maken, dat, al moge het Rijk be
reid gevonden zijn om bij te dragen in het
geen het onderhoud van den onderwerpelij
ken weg meer zou kosten dan de door de ge
meenten verschuldigde bedragen, er geen 

enkele grond is om aan te nemen, dat er in 
deze eenige onderhoudsplicht, als bedoeld in 
art. 15 der Wegenwet, op het Rijk zou rus
ten; 

dat hieruit volgt, dat het Rijk ten onrechte 
in kolom VII van den onderhavigen ligger 
mede als onderhoudsplichtige is vermeld; 

dat het nog slechts de vraag kan zijn of 
het Rijk in kolom IX behoort ·te worden ver
meld, waarin volgens art. 30, eerste lid , der 
Wegenwet behooren te worden genoemd de
genen, die tot het onderhoud hebben bij te 
dragen; 

dat echter ook hiervoor geen reden be
staat, aangezien het Rijk weliswaar ta! van 
jaren mede heeft voorzien in de tekorten 
van de hierbedoelde onderhoudskosten, doch 
niet gebleken is van eenige verplichting van 
het Rijk om zulks te doen; 

dat er derhalve voor het thans vastleggen 
van eene zoodanige verplichting in den we
genlegger geen plaats is; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezett e Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de !egger van wegen voor 
de gemeente Gouda moet worden gewijzigd 
in dier voege, dat ten aanzien van weg No. 1 

in kolom VII doorgehaald worden de woor
den ,,het Rijk", ,,het Rijk en" , en ,,ieder voor 
de helft". 

(A. B.) 

24 November 194I. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat. (Wegenwet art. 
30.) 

Aan het feit, dat krachtens overeen
komst de onderhoudsplicht van den on
derhavigen weg bij de gemeente is ko
men te berusten, kan niet afdoen, dat de 
gebruikers van den weg in den loop der 
jaren dezen feitelijk zelf in berijdbaren 
staat zouden hebben gehouden. 

Aan het feit, dat de bestaande !egger 
de aangelanden als belast met het on
derhoud is blijven aanwijzen, kan geen 
overwegende beteekenis worden ge
hecht, aangezien de cude leggers niet in 
die mate betrouwbaar zijn, dat zij, bij 
het opmaken van nieuwe leggers , met 
betrekking tot den onderhoudsplicht 
zonder meer als bewijs zouden kunnen 
warden aangenomen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en W. 
der gemeente Katwijk tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 16 April 
1941, G.S. no. 288, waarbij de !egger der 
wegen van de gemeente Katwijk gewijzigd 
werd vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
5 Nov. I94I, no. 286); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
bun besluit van I6 April I94I, G.S. no. 288, 
den door B. en W. der gemeente Katwijk dd. 
29 April 1940 opgemaakten !egger van de 
wegen, gelegen buiten de door Ged. Staten 
van de Provincie Zuid-Holland bij besluit 
van JI Oct. I939, G.S. no. 172/I, ingevolge 
art. 27, tweede lid, van de Wegenwet vastge
stelde bebouwde kom(men), van de wegen, 
bedoeld in art. 28 van de Wegenwet, welke 
deels binnen, deels buiten die bebouwde 
kom(men) zijn gelegen, alsmede van de to_e
gangswegen naar stations, als bedoeld bij 
art. 70 van de Spoorwegwet, in rood gewij
zigd hebben vastgesteld; 

dat op dezen gewijzigden !egger onder no. 
30 staat aangegeven de Horneslaan, loopen
de van weg no. 29 in noord-noordwestelijken 
en noordwestelijke richting tot weg no. 26, 
met vermelding onder meer van de gemeente 
Katwijk als onderhoudsplichtige van dezen 
weg; 

dat B. en W. van Katwijk van dit besluit 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 
Homeslaan, een zeer oude weg, sinds het 
maken van het Kanaal te Katwijk uit twee 
gedeelten bestaat, een gedeelte, liggende ten 
noorden van het Kanaal en loopende door en 
langs den Homespolder, terwijl het andere 
gedeelte ten zuiden van het Kanaal lag en 
van het Kanaal af tot bij de Israelietische 
begraafplaats liep; dat de Homeslaan in den 
legger van wegen en voetpaden van I86I 
omschreven wordt als volgt: ,,Nr. 36 Hornes
laan. Rij-veldweg. Klasse 2. Van het Duin 
of Noordwijkerweg door den Homespolder 
over de Kanaalbrug en door het Klein Duin 
tot aan den straatweg nabij het Israelietische 
Kerkhof. Eigenaar de Gemeente. Belast met 
het onderhoud de aangelanden"; dat deze 
weg toentertijd een zandweg was, die zich 
zelf zandde; dat het onderhoud bestond in 
het nu en dan Jichthalen van de sporen; dat 
volgens een niet-gedateerde concept-brief 
met bijbehoorende kaart, waarop de aange
landen, eigenaars van den polder, worden 
vermeld met opgave van naam en kadaster
nummer, de aangelanden tot behoorlijk on
derhoud aangemaand werden; dat deze brief 
waarschijnlijk is van ongeveer I86o; dat de 
Homeslaan bij de opheffing van het Am
bacht Katwijk in I868 opgenomen is in den 
staat van Ambachtswerken, die met I Jan. 
1870 overgingen in beheer en onderhoud bij 
Rijnland (zie besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van I4 Jan. I870); dat bij 
overeenkomst van xs Oct. 1870 tusschen het 
Hoogheemraadschap Rijnland en de ge
gemeente, de gemeente de overdracht aan
nam van al de werken van het opgeheven 
Ambacht, vermeld in den genoemden staat, 
dus ook het onderhoud van de Homeslaan; 
dat bij art. 4 dier overeenkomst de gemeente 
zich verbindt tot het voortdurend deugd
zaam onderhoud ten genoegen van Ged. Sta
ten van de door de gemeente overgenomen 
werken; dat de !egger van wegen en voet
paden der gemeente op 2 Sept. I873 werd 

gewijzigd, o.a. door op no. 36 Homeslaan de 
gemeente Katwijk te vermelden als onder
houdsplichtige van die laan; dat ongeveer 
I879 de steenen brug over het Kanaal, die 
het noordelijk gedeelte met het zuidelijk ge
deelte van de Homeslaan verbond, werd 
weggebroken en in den !egger van x88o de 
aangelanden weer als onderhoudsplichtigen 
van de Horneslaan werden vermeld; dat het 
zuidelijk gedeelte van de Homeslaan, toen 
genaamd Vreugdeweg, bij acte van 16 Maart 
1906 door ruil van grond eigendom geworden 
is van Baron van Wassenaar van Catwijck en 
aan den publieken dienst is onttrokken, zoo
dat dit gedeelte van de Horneslaan niet meer 
bestaat; dat, gezien den ouden !egger, de ge
noemde aanschrijving en kaart, het vermoe
den voor de hand ligt, dat alleen het zuide
lijk gedeelte van de Homeslaan een Am
bachtswerk geweest is en dat het noordelijk 
gedeelte, dat door en langs den H omespolder 
loopt, van ouds door de aangelanden werd 
onderhouden; dat <lit vermoeden wordt ver
sterkt door het feit, dat voor het noordelijk 
gedeelte, blijkens de verklaring van A. Haas
noot volgens proces-verbaal van de zitting 
van de Commissie, bedoeld in art. 34 der 
Wegenwet dd. 10 Juni 1940, slechts een be
perkt aantal personen gehouden is de Hor
neslaan te onderhouden; dat het, naar hij 
zeide, meermalen voorkomt, dat de onder
houdsplichtigen juist den weg in een goeden 
staat hebben l!:ebracht en dan vrachtauto's 
het wegdek vemielen; dat weliswaar op 12 
Nov. 1940 dezelfde belanghebbenden voor 
de Commissie uit Ged. Staten hebben ver
klaard, dat nooit eenig onderhoud van de 
aangelanden door het gemeentebestuur ge
vorderd is, waaruit zij concludeeren, dat op 
hen geen onderhoudsplicht rust, maar dat 
het feit, dat zij geregeld hebben onderhou
den, niet is ontkend; dat ook in een request 
van I Nov. 1940 aan Ged. Staten de aange
landen de verplichting tot onderhoud niet 
ontkennen; dat vast staat, dat de gemeente 
nimmer dezen weg heeft onderhouden en dat 
de Horneslaan, die vroeger een zandweg was, 
thans een puinweg is en in dien toestand is 
gebracht door de aangelanden; dat, zooals is 
uiteengezet, de aangelanden van het noorde
lijk gedeelte van de Homeslaan sedert on
heuglijke tijden tot onderhoud van dezen 
weg verplicht zijn geweest en er huns in
ziens geen grond aanwezig is om de gemeente 
Katwijk thans met het onderhoud te belas
ten; dat we! de overeenkomst van 1 5 Oct. 
I870 tusschen Rijnland en de gemeente de 
geheele Homeslaan noemt, <loch dat uit niets 
blijkt, dat het noordelijk gedeelte van de 
Horneslaan door het Ambacht Katwijk werd 
onderhouden; weshalve zij hebben verzocht 
om met vernietiging van de beslissing van 
Ged. Staten te bepalen, dat als onderhouds
plichtigen van den weg no. 30 Horneslaan op 
den !egger der wegen worden vermeld de 
eigenaars van de kadastrale perceelen sectie 
B nummers 57, 59, 60, 61 , 62 , 63, 56, 2612, 
52 en 51, elk voor het gedeelte weg, dat 
langs zijn perceel gelegen is; 

O. dat ingevolge art. 2 van het door de 
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Staten van de Provincies Zuid- en Noord
Holland in bun vergaderingen onderscbei
denlijk van 23 en 25 Nov. 1869 gemeen
scbappelijk vastgesteld besluit tot opbeffing 
der Ambacbten in bet Hoogbeemraadscbap 
van Rijnland, de werken, opgenoemd in den 
staat bij dit reglement gevoegd, waaronder 
,,de Homeslaan met grappel of sloot", met 
1 °. Jan. 1870 in bebeer en onderboud zijn 
overgegaan aan bet Hoogbeemraadscbap 
van Rijnland, terwijl volgens eene op 15 Oct. 
1870 tusscben de vereenigde vergadering van 
Rijnland en den gemeenteraad van Katwijk 
gesloten en door Ged. Staten den 18den Oct. 
1870 goedgekeurde overeenkomst. al de wer
ken van bet opgebeven Ambacht Katwijk, 
vermeld in den voormelden staat, zijn over
gedragen aan en aangenomen door de ge
meente Katwijk, welke gemeente zich jegens 
de provincie Zuid-Holland verbond tot bet 
voortdurend deugdzaam onderhoud ten ge
noegen van Ged. Staten van deze provincie 
van de door de gemeente overgenomen wer
ken · 

d;t hieruit volgt, dat de onderhoudsplicht 
van den voormelden weg bij de gemeente 
Katwijk is komen te bernsten; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat de ge
bruikers van den weg in den loop der jaren 
dezen feitelijk zelf in berijdbaren staat zou
den bebben gehouden; 

dat voorts aan bet feit, dat de bestaande 
legger de aangelanden als belast met bet on
derhoud is blijven aanwijzen, geen overwe
gende beteekenis kan worden gehecht, aan
gezien de oude leggers niet in die mate be
trouwbaar zijn, dat zij, bij bet opmaken van 
nieuwe leggers, met betrekking tot den on
derboudsplicht zonder m eer als bewijs zou
den kunnen worden aangenomen; 

dat de appellanten nog de veronderstel
ling bebben geopperd, dat alleen bet, inmid
dels opgeheven, zuidelijk gedeelte van de 
Homeslaan een ambachtswerk zou zijn ge
weest, docb dat deze veronderstelling wei
nig aannemelijk is, aangezien ten tijde van 
de overdracbt aan bet boogheemraadschap 
Rijnland de bedoelde laan nog geheel als 
zijnde in eigendom en betieer bij bet Am
bacbt Katwijk op den legger stond, zoodat, 
wanneer in bet Statel'lbesluit van 1869 zon
der meer van ,,Homeslaan" werd gesproken, 
daarmede kennelijk de geheele laan werd be
doeld; 

dat, gelet op een en ander, het bestreden 
besluit van Ged. Staten behoort te worden 
gebandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette Nederlandscbe gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

24 November 1941. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming. (Lager Onderwijs
wet 1920 art. 55bis.) 

Nu ingevolge art. 55bis 2e lid de ge
meenteraad geacht moet worden bet be
drag per leerling te hebben vastgesteld 
op bet bedrag, dat voor de gemeente 
voor bet voorafgaand kalenderjaar gold, 
kunnen Ged. Staten niet aan bet 3e lid 
van dit wetsartikel de bevoegdbeid ont
leenen, dit bedrag eene verlaging te doen 
ondergaan. Daaraan doet niet af, dat 
over dat jaar voor de naburige gemeen
te, waarvan het gedeelte, waar de onder
havige school is gelegen, sedert dien is 
toegevoegd aan eerstbedoelde gemeente, 
bet door Ged. Staten bepaalde lagere 
bedrag gold. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, 

Gezien bet beroep, ingesteld door het be
stuur der Sint .T osephschool voor gewoon la
ger onderwijs te Broekhem, gemeente Val
kenburg-Houthem, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 14 Aug. 1941, 
1e Afd., La. 8858/4 Z, tot handhaving van 
bet bedrag van f 7.50 betwelk krachtens art. 
101, 5e lid, juncto art. 55bis, 2e lid, der La
ger Onderwijswet 1920, geacht moet worden 
per leerling voor de bijzondere lagere scho
len, gelegen op het grondgebied der voorma
lige gemeente Houtbem, voor 1941 beschik
baar te zijn gesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Nov. 1941, no. 293; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij be
sluit van 14 Augustus 1941, xe Afd., La. 
8858/4 Z, bescbikkende op bet verzoek van 
bet vorengenoemd schoolbestuur, om het be
drag van f 7.50, hetwelk krachtens artikel 
101, 5e lid, juncto art. 55bis, 2e lid, der La
ger-Onderwijswet 1920 geacht moet worden 
per leerling van de bijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs, gelegen op bet 
grondgebied der voormalige gemeente Hou
then, voor 1941 beschikbaar te zijn gesteld 
ter bestrijding van de kosten, bedoeld in lid 
1 van bet gemelde art. 55bis, te verhoogen, 
bet bedoelde bedrag hebben gehandhaafd 
op f 7.50 per leerling; 

dat Ged. Staten daarbij bebben overwo
gen, dat door den raad der gem. Valkenburg 
niet v66r , Maart 194, een besluit is geno
men tot vaststelling van bet bedrag, dat per 
leerling voor 1941 wordt bescbikbaar gesteld 
voor de bijzondere scholen voor gewoon la
ger onderwijs in die gemeente ter bestrijding 
van de kosten, bedoeld in lid 1 van art. 55bis 
der Lager Onderwijswet 1920; dat mitsdien 
inge:,,olge art. 101, 5e lid, junctis art. 55bis, 
2e lid der voormelde wet en paragraaf 27, 
lid 4 der beschikking van den Secretaris
Generaal van bet Departement van Binnen
landsche Zaken van 30 Aug. 1940, no. 21753 
B. B ., betreffende wijziging der gemeente-
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grenzen in het complex Valkenburg, de ge
meenteraad geacht moet worden voor de op 
het grondgebied der voormalige gemeente 
Houthem gelegen scholen het evenbedoeld 
bedrag op 1 Maart 1941 te hebben vastge
steld op dat, hetwelk in die gemeente gold 
voor het voorafgaande kalenderjaar, zijnd e 
f 7.50 per leer!ing; dat uit het ter zake inge
steld onderzoek gebleken is, dat een bedrag 
van f 7.50 per leerling voldoende moet wor
den geacht voor de redelijke behoefte van 
eene normale school voor gewoon lager on
derwijs in de gemeente Valkenburg-Hou
them; 

dat van dit besluit het schoolbestuur in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat ingevolge 
het bepaalde in art. 101, lid 5, juncto art. 
55bis, lid 2 der Lager Onderwijswet 1920 het 
bedrag per leerling in de gemeente Valken
burg-Houthem voor het jaar 1941 vastge
steld is op f 8; dat Ged. Staten derhalve, in
dien zij van oordeel waren zijn verzoek om 
verhooging van het bedrag per leerling af te 
moeten wijzen, dat bedrag in ieder geval 
hadden moeten vaststellen op f 8; dat dit 
bedrag echter niet voldoende is voor de re
delijke behoeften van een normale school in 
de gemeente Valkenburg-Houthem; dat dit 
moge blijken uit de hier volgende begroo
ting van uitgaven voor het jaar 1941 van 
zijn school, welke een normale school is; 

kosten van instandhouding . f 125.-
geringe en dagelijksche reparatien IOo.-
onderhoud meubelen enaanschaf-

fen en onderhoud van boeken, 
leer- en hulpmiddelen 

verlichting, verwarmingenschoon
houden 

bibliotheek . 
uitgaven ter verzekering van den 

goeden gang van het onderwijs 
(administratiekosten, contribu 
tien, enz.) 

600.-

250.-

Totaal . f 1805.50 

dat het gemiddelde aantal leerlingen in 1941 
vermoedelijk zal bedragen 190; dat het ver
zoekt, het besluit van Ged. Staten te vernie
tigen en het bedrag per leerling, bedoeld in 
art. 101, lid 5, der Lager Onderwijswet 1920 
voor het jaar 1941 vast te stellen op f 9.50; 

0. dat het appelleerend schoolbestuur te
recht bezwaar maakt tegen de vaststelling 
door Ged. Staten van het bedrag per leer
ling op f 7.50 en dit bedrag in ieder geval 
op niet minder dan f 8 wil zien bepaald; 

dat toch de gemeenteraad van Valken
burg ingevolge art. 55bis, 2e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 moet geacht worden het 
bedrag per leerling over het jaar 1941 te 
hebben vastgesteld op f 8, zijnde het be
drag, dat voor de gemeente Valkenburg voor 
het voorafgaand kalenderjaar gold, zoodat 
Ged. Staten dit bedrag, instede van de ge
vraagde verhooging, een verlaging hebben 
doen ondergaan, waartoe zij aan het 3e lid 
van het genoemde wetsartikel niet de be
voegdheid konden ontleenen; 

dat daaraan niet afdoet, dat over 1940 
voor de gemeente Houthem, waarvan het 
gedeelte, waar de Sint Josephschool is gele
gen, met ingang van I Oct. 1940 is toege
voegd aan de gemeente Valkenburg, gold 
een bedrag per leer!ing van f 7.50; 

dat daartegen geen beroep kan worden 
gedaan op het 4e lid van paragraaf 2 7 van de 
beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken van 30 Aug. 1940, no. 21753 B.B., 
betreffende toevoeging van de gemeenten 
Oud Valkenburg, Schin op Geul en Hou
them - behoudens een van de laatstgenoem
de gemeente naar de gemeente Berg en Ter
blijt over te brengen gedeelte - zoomede 
van gedeelten van de gemeenten Hulsberg en 
Berg en Terblijt aan de gemeente Valken
burg, inhoudende, dat bij den ingang van de 
grenswijziging in een overgaand gebied gel
dende besluiten rechtskracht behouden tot
dat zij door het bevoegde gezag zijn opge
heven of door andere vervangen, vermits het 
hier niet betreft de geldigheid van een door 
den raad der voormalige gemeente Houthem 
ingevolge art. IOI, 5e lid, der Lager Onder
wijswet 1920 genomen besluit, terwij l uit 
geen bepaling van het genoemde besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken valt af te 
leiden, dat bij de toepassing van art. 55bis, 
2e lid, in verband met art. IOI, 5e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 over 1941 nog re
kening zou moeten worden gehouden met 
genoten uitkeeringen, welke door de bestu
ren van aan de gemeente Valkenburg toege
voegde gebieden, vroeger aan de daarin ge
legen scholen zijn gedaan; 

0. dat echter, al zal, zooals uit het voor
gaande volgt, het bedrag per leerling op niet 
minder dan f 8 mogen worden gesteld, geen 
aanleiding bestaat, aan het verzoek van het 
appelleerende schoolbestuur tot verhooging 
van het genoemd bedrag te voldoen; 

dat namelijk op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat een bedrag van f 8 per leerling voor de 
redelijke behoeften van een normale school 
in de gemeente Valkenburg voldoende is; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening no. 23/,940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden be
shut van Ged. Staten van Limburg van 14 
Aug. 1941, 1e a fdeeling, La. 8858/4 Z, de in 
art. 101, 5e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
bedoelde vergoeding per leerling voor de 
bijzondere scholen voor gewoon lai,:er onder
wijs in de gemeente Valkenburg in het jaar 
1941 vast te stellen op een bedrag per leer
ling van f 8. 

(A. B.) 
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26 November z94z. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 35 j 0

• art. 36.) 
In strijd met het stelsel der wet, zoo

als dit blijkt uit de artt. 35 en 36, heb
ben Ged. Staten niet volstaan met de 
beslissing omtrent de gegrandheid van 
de door den inspecteur gemaakte be
zwaren, doch daarnevens bepaalde wij
zigingen van de instructie voor den ge
meentegeneesheer aan de gemeente voor
geschreven. 

Terecht hebben Ged. Staten geoor
deeld, dat in de instructie een regeling 
omtrent de vergoeding voor buitenge
wone dure geneesmiddelen behoort voor 
te komen. Echter behoort de beslissing, 
of bepaalde door den gemeentegenees
heer verstrekte geneesmiddelen voor 
vergoeding in aanmerking komen, niet 
in handen van den inspecteur te warden 
gelegd en aan het gemeentebestuur ont
trakken. Terecht is bezwaar gemaakt 
tegen het opdragen van het geneeskun
dig onderzoek ingevolge het ambtena
renreglement aan den ·gemeentegenees
heer, oak wanneer hij de huisarts of de 
behandelende arts is van de aldus te 
onderzoeken personen, en tegen het ont
breken van een bepaling omtrent een 
jaarlijksche vacantie met behoud van 
bezoldiging. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beraep, ingesteld door den raad 
der gemeente Schoonebeek tegen het besluit 
van Ged. S taten van Drenthe van 21 Febr. 
1940, No. 66, waarbij de bezwaren van den 
Inspecteur van de Volksgezondheid voor 
Granin11:en, Friesland en D renthe tegen het 
besluit van bovengenoemden raad van 18 
Oct. 1939, tot vaststelling van een instruc
tie voor den gemeentegeneesheer, belast met 
de armenpraktijk (daarander begrepen de 
verioskundige armenpraktijk) en eenige an
dere werkzaamheden, gedeeltelijk gegrand 
zijn verklaard; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, ( advies 
van 23 October 1940, N o. 572); 

0 . dat Ged. Staten van D renthe bij hun 
evenvermeld besluit, met gegrandverklaring 
van de door den Inspecteur van de Volks
gezondheid voor Graningen , Friesland en 
D renthe bij bun college ingediende bezwa
ren tegen de, bij het besluit van den raad 
der gemeente Schoonebeek van 18 Oct. 1939 
vastgestelde instructie voor den gemeente
geneesheer, belast met de armenpraktijk en 
eenige andere werkzaamheden, o. m . hebben 
bepaald, dat aan art. 2, sub a, bet volgende 
dient te warden toegevoegd : 

,,ingeval buitengewoon dure, andere dan 
de gewone geneesmiddelen moeten warden 
verstrekt , warden de kosten hiervan den ge
neesheer door de gemeente vergoed volgens 
bet tarief der Rijksverzekeringsbank, vast
gesteld op grand van art. 14 der Ongevallen-

wet 1921, nadat de geneeskundig inspecteur 
van de volksgezondheid aan B. en W. schrif
telijk zal hebben verklaard, dat de verst'rekte 
geneesmiddelen als zoodanig zijn te beschou
wen" · 

dat aan art. 2, sub g, het volgende dient 
te warden toegevoegd: 

,,met dien verstande, dat hem dit onder
zoek niet zal warden opgedragen, voor zoo
ver hij de huisarts of de behandelende arts 
is van de te onderzoeken personen"; 

dat aan art. 2, sub h, het volgende dient te 
warden toegevoegd: 

,,met dien verstande, dat oak hierbij ten 
aanzien van buitengewoon dure medicamen
ten de bepaling genoemd sub a van kracht 
is"; 

dat aan art. 9 een tweede lid dient te war
den toegevoegd, luidende: 

,,Indien de gemeentegeneesheer bij over
lijden een weduwe of kinderen jonger dan 18 
jaar nalaat, of kostwinner is voor zijne 
ouders of voor zijne braeders of zusters jon
ger dan 18 jaar, dan wordt aan deze een be
drag uitbetaald gelijk aan de bezoldiging van 
den overledene over een tijdvak van zes we
ken"; 

dat na art. 9 een artikel 9a dient te warden 
ingevoegd van den volgenden inhoud: 

,,De gemeentegeneesheer heeft jaarlijks 
aanspraak op een vacantie, met behoud van 
bezoldiging, van 18 werkdagen. De regeling 
van deze vacantie geschiedt door B. en W. 
in overweging met belanghebbende"; 

dat het 3e lid van art. 10 moet warden 
vervangen door een nieuw art. 10a, luidende: 

,,lngeval de gemeentegeneesheer door 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, geniet hij: 

,,a. voor zoover hij 10 jaar of korter in 
werkelijken dienst is geweest, gedurende 12 
maanden de voile bezoldiging; 

,,b. voor zoover hij !anger dan 10 jaar in 
werkelijken dienst is geweest, gedurende 18 
maanden de voile bezoldiging; 

,,c. voor zoover de ziekte of het ongeval 
is ontstaan in verband met zijn dienstbetrek
king, gedurende den tijd, dat hij verhinderd 
is zijn dienst te verrichten, de voile bezol
diging" ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat naar de meening van den genoem
den Inspecteur aan art. 2, sub a, het volgen
de dient te warden toegevoegd: ,,lngeval 
buitengewoon dure, andere dan de gewone 
geneesmiddelen, moeten warden verstrekt, 
warden de kosten hiervan den geneesheer 
door de gemeente vergoed volgens het tarief 
der Rijksverzekeringsbank, vastgesteld op 
grand van art. 14 der Ongevallenwet 1921, 
nadat de geneeskundig inspecteur van de 
volksgezondheid aan B . en W. schriftelijk 
zal hebben verklaard, dat de verstrekte ge
neesmiddelen als zoodanig zijn te beschou
wen"; dat hun college daaramtrent opmerkt, 
dat de uitgaven voor zeer kostbare genees
middelen, die niet kunnen warden vervan
gen door goedkoopere, zooals sommige spe
cialite's en orgaan-praeparaten, bijvoorbeeld 
insuline, voor een paar patienten zoo hoog 
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kunnen zijn, dat de geheele bezoldiging van 
de armenpraktijk, dan we! een aanzienlijk 
gedeelte daarvan, daarmede zou zijn ge
moeid; dat hun college daarom van oordeel 
is, dat het redelijk moet worden geacht, dat 
uitgaven voor buitengewoon dure genees
middelen niet ten laste van den gemeente
geneesheer komen; dat het bezwaar van den 
Inspecteur derhalve gegrond moet worden 
geacht en dat hun college zich met de door 
den Inspecteur voorgestelde redactie van de 
toe te voegen bepaling kan vereenigen; 

dat naar de meening van den Inspecteur 
aan art. 2, sub g, het volgende dient t e wor
den toegevoegd: .,met dien verstande, dat 
hem dit onderzoek niet zal worden opgedra
gen, voor zoover hij de huisarts of de be
handelende arts is van de te onderzoeken 
personen"; 

dat hun college met betrekking tot dit 
punt van oordeel is, dat door het bepaalde 
in art. 2, sub g, zooals dit thans luidt, de 
verhouding van vertrouwen tusschen ge
neesheer en patient kan worden geschaad en 
de mogelijkheid bestaat, dat adviezen wor
den verstrekt, welke den invloed hebben on
dergaan van de bestaande verhouding; dat in 
het algemeen, wanneer geen scheiding tus
schen behandeling en controle bestaat, deze 
bezwaren worden gevoeld; dat daarom de 
door den Inspecteur voorgestelde toevoeging 
ook hun college gewenscht voorkomt; dat 
het naar het inzicht van den Inspecteur bil
lijk moet worden geacht, dat aan art. 9 een 
tweede lid wordt toegevoegd, luidende: ,,In
dien de gemeentegeneesheer bij overlijden 
een weduwe of kinderen jonger dan 18 jaar 
nalaat, of kostwinner is voor zijne ouders of 
voor zijne broeders of zusters jonger dan 18 
jaar, dan wordt aan deze een bedrag uitbe
taald gelijk aan de bezoldiging van den over
ledene over een tijdvak van zes weken"; dat 
hun college hieromtrent opmerkt, dat een be
paling van denzelfden inhoud in het gemeen
telijk ambtenarenreglement voorkomt en dat 
een dergelijke bepaling ook voor den ge
meentegeneesheer billijk wordt geacht; dat 
ook dit bezwaar derhalve gegrond wordt ge
oordeeld; dat de Inspecteur voorts verlangt, 
dat na art. 9 een nieuw art. 9a worde opge
nomen, luidende : ,,De gemeentegeneesheer 
heeft jaarlijks aanspraak op een vacantie, 
met behoud van bezoldiging, van 18 werk
dagen. De regeling van deze vacantie ge
schiedt door B. en W. in overleg met belang
hebbende"; dat het ook naar het oordeel van 
hun college juist moet worden geacht, dat de 
aanspraak op een jaarlijksche vacantie van 
den gemeentegeneesheer in de instructie 
wordt vastgelegd; dat hun college zich dan 
ook met de toevoeging van dit artikel kan 
vereenigen, zoodat dit bezwaar van den In
specteur gegrond wordt geoordeeld; dat de 
Inspecteur van oordeel is, dat de uitdruk
king in art. 10 .,voor zooveel mogelijk" vaag 
is en niet kan gelden voor een regeling van 
de rechtspositie en dat, indien hier bedoeld 
worden de bepalingen betreffende ziekte en 
ongeval, door hem voorgesteld wordt een 
artikel van den volgenden inhoud aan de 
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instructie toe te voegen: ,,Ingeval de ge
meentegeneesheer door ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn dienst te verrichten, geniet 
hij: a. voor zoover hij 10 jaar of korter in 
werkelijken dienst is geweest, gedurende 12 

maanden de voile bezoldiging; b. voor zoover 
hij !anger dan 10 jaar in werkelijken dienst 
is geweest, gedurende 18 maanden de voile 
bezoldiging; c. voor zoover de ziekte of het 
ongeval is ontstaan in verband met zijne 
dienstbetrekking, gedurende den tijd, dat hij 
verhinderd is zijn dienst te verrichten, de 
voile bezoldiging"; dat in het derde lid van 
art. 10 van de instructie, naar de meening 
van hun college, niet anders kunnen zijn 
bedoeld, dan de bepalingen van het gemeen
telijk ambtenarenreglement betreffende aan
spraken ingeval van ziekte of ongeval; dat 
toch in geen der andere artikelen van de 
instructie omtrent deze onderwerpen een re
geling is getroffen; dat het inderdaad nood
zakelijk is, dat terzake bepalingen worden 
opgenomen; dat hun college met den In
specteur van oordeel is, dat de in het 3e lid 
van art. 10 der instructie opgenomen rege
ling te ·vaag is en derhalve de rechtspositie 
van den geneesheer, voor zoover de hiervoor 
genoemde onderwerpen betreft, niet vol
doende is geregeld; dat de door den Inspec
teur voorgestelde regeling hun college billijk 
en voldoende voorkomt; dat ook dit bezwaar 
van den Inspecteur gegrond wordt geacht; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Schoonebeek in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat ook hij het redelijk vindt, dat 
buitengewoon <lure geneesmiddelen, zooals 
bijvoorbeeld regelmatig te verstrekken insu
line, boven de jaarwedde aan den armendok
ter worden vergoed; dat in de weinige ge
vallen, dat zich dit geval in de gemeente 
voordeed, dat ook steeds is gebeurd; dat de 
zaak, geval voor geval, door het gemeente
bestuur in overleg met den dokter werd ge
regeld; dat kwesties zich, voor zoover hem 
bekend, nimmer hebben voorgedaan ; dat 
Ged. Staten nu wenschen, in aansluiting op 
de meening van den Inspecteur: a. de beslis
sing omtrent de vraag, wat onder buitenge
woon dure medicamenten is te verstaan, 
zonder meer in handen van den geneeskun
digen Inspecteur te zien gelegd; b. deze me
dicamenten te doen betalen volgens het ta
rief van de Rijksverzekeringsbank, vastge
steld respectievelijk vast te stellen, op grond 
van de Ongevallenwet 1921; dat, wat punt 
a betreft, hij dit principieel onjuist acht; 
dat hij in dezen tot elken vorm van redelijk 
overleg bereid is, bereid ook om, waar noo
dig, van de gewaardeerde adviezen van den 
Inspecteur gebruik te maken; dat echter de 
beslissing niet bij den Inspecteur, maar bij 
burgemeester en wethouders behoort; dat 
hij tegen een beroepsinstantie geen bezwaar 
heeft, maar ook dan een ambtelijke instan
tie niet anders dan als adviseerende factor 
behoort te worden ingeschakeld, terwijl de 
beslissing ligt bij een bestuurscollege; dat 
hij aan Ged. Staten heeft medegedeeld geen 
bezwaar te hebben tegen een bepaling als 
de volgende: .,In geval buitengewoon dure, 

24 
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andere dan gewone, geneesmiddelen moeten 
worden verstrekt, worden de kosten hiervan 
den geneesheer door de gemeente vergoed. 
Het bedrag van deze vergoeding wordt voor 
elk geval afzonderlijk bepaald door burge
meester en wethouders, den geneesheer ge
hoord. Bij verschil van gevoelen hiervoor 
tusschen den geneesheer en burgemeester en 
wethouders bestaat voor eerstgenoemde bin
nen een maand de gelegenheid voor beroep 
bij den gemeenteraad, die beslist, na het ad
vies van den geneeskundigen Inspecteur voor 
de Volksgezondheid te hebben ingewonnen" ; 
dat Ged. Staten zich echter zonder meer bij 
het standpunt van den Inspecteur hebben 
aangesloten; dat hij dringend verzoekt, aan 
de door hem geschetste ernstige bezwaren 
tegemoet te komen; dat, wat punt b betreft, 
betaling van buitengewoon dure medica
menten aan den dokter zich, voorzoover hem 
bekend, tot dusver alleen maar heeft voor
gedaan met betrekking tot de levering van 
insuline; dat betaald werd, wat naar omstan
digheden redelijk werd geoordeeld, gewoon
lijk inkoopprijs met eenige winst; dat hij 
meent, dat de tarieven van de Rijksverzeke
ringsbank hoog zijn; dat hij in ieder geval 
bezwaar heeft, zonder meer te aanvaarden, 
wat de Rijksverzekeringsbank op grond van 
de Ongevallenwet 1921 heeft vastgesteld of 
nog zal kunnen vaststellen; dat het in dit 
verband aandacht verdient, dat Ged. Staten 
van· Noord-Brabant met betrekking tot in
structies a ls deze den eisch stellen, dat de 
woorden ,,volgens het tarief der Rijksver
zekeringsbank, vastgesteld op grond van art. 
14 der Ongevallenwet 1921" daarin niet 
voorkomen; dat in ieder geval deze zaak 
voor zijne gemeente niet dusdanig urgent is , 
dat de beslissing hieromtrent niet aan het 
plaatselij k bestuur kan worden overgelaten; 
dat voorts de instructie den gemeentege
neesheer opdraagt de keuring van ambtena
ren en adspirant-ambtenaren, in de geval
len, dat het ambtenarenreglement dit voor
schrijft; dat dit in de praktijk weinig voor
komt, tot dusver namelijk alleen, wanneer 1 

een te benoemen ambtenaar vooraf moest 
worden gekeurd, of wel wanneer keuring 
moest plaats hebben van een tijdelijk amb
tenaar, alvorens hem een vaste aanstelling 
kon worden uitgereikt; dat met name in het 
laatste geval zich het feit kan voordoen, dat 
de gemeen.tegeneesheer tev..ns huisarts is 
van betrokkene; dat hij niet vermag in te 
zien, dat dit een overwegend bezwaar is, dat 
de wel zeer beknopte motiveering van den 
Inspecteur en Ged. Staten hem van de 
noodzakelijkheid van de bepleite uitsluiting 
voor dit geval niet heeft overtuigd; dat, • 
wanneer de dokter met veriof aanwezig is, 
zijn jaarwedde doorloop t; dat hij voor de 
particuliere praktijk een waamemer noodig 
heeft; dat deze a utomatisch ook de armen
p raktijk verzorgt; dat de tot dusver in de 
instructie staande verplichting voor den dok
ter, om bij afwezigheid zelf voor een ver
vanger te zorgen, hem derhalve geen nadeel 
brengt; dat hij in feite daarmede gelijk staat 
met ieder antler ambtenaar; dat echter, wan-

neer aan den wensch van Ged. Staten wordt 
voldaan, dan in het vervolg de gemeente 
niet alleen de jaarwedde van den gemeente
geneesheer gedurende de vacantie door zal 
hebben te betalen, maar de dokter dan over 
zijne vacantieweken recht heeft op dubbele 
bezoldiging, namelijk de eigenlijke jaarwed
de als tot dusver + een vergoeding voor 
vervanging in de armenpraktijk; dat dit in 
de practijk neerkomt op het bezorgen van 
een extra-voordeeltje aan den functionaris; 
dat hij gelooft, dat de Inspecteur en Ged. 
Staten deze situatie niet juist hebben ge
zien; dat het bovendien, en daarop wil hij 
den vollen nadruk leggen, op zichzelf onjuist 
is, ten opzichte van vacantie, uitkeering bij 
ziekte, ongeval en overlijden, den gemeente
geneesheer gelijk te stellen met de andere 
gemeenteambtenaren; dat daar zijn voor
naamste bezwaar ligt ten opzichte van dit 
punt; dat de gemeentegeneesheer een geheel 
uitzonderiijke positie inneemt; dat zijne 
functie , in zijne gemeente beloond met f 1300 
+ vrije woning, van geheel ondergeschikte 
beteekenis is tegenover zijn hoofdberoep; 
dat hij in de practijk een veel grootere zelf
standigheid en vrijheid van beweging geniet 
dan een gewoon ambtenaar; dat ook zijn 
jaarwedde daarop is gebaseerd; dat deze, 
wanneer men de positie van den geneesheer 
ten opzichte van vacantie en vervanging, 
ongeval, ziekte enz. belangrijk zou gaan ver
beteren, nader in overweging zal moeten 
worden genomen; dat hij gemeend heeft, dat 
er ten opzichte van het een noch het antler 
aanleiding bestond, veranderingen aan te 
brengen; dat kennisneming van hctgeen door 
den Inspecteur en Ged. Staten hierover is te 
berde gebracht, hem niet tot een andere 
meening heeft gebracht; weshalve de ge
meenteraad verzoekt te beslissen, dat de in
structie van den gemeentegeneesheer , zooals 
die door hem op 18 October 1939 is vastge
steld, wordt gehandhaafd, ongewijzigd, sub
sidiair met een wijziging (aanvulling) van 
artikel 2, zooals hij hiervoren heeft aange
geven; 

0. wat betreft het punt van de vergoe
ding voor buitengewoon <lure geneesmidde
len, dat Ged. Staten van Drenthe terecht 
met den Inspecteur van de Volksgezondheid 
hebben geoordeeld, dat hieromtrent een re
geling in de instructie voor den gemeente
geneesheer behoort voor te komen; 

dat de gemeenteraad van Schoonebeek, 
hoewel de redelijkheid van een dergelijke 
vergoeding erkennende, weliswaar van oor
deel is, dat daarom t rent beter in elk geval 
afzonderlijk kan worden beslist, doch dat dit 
niet opgaat, aangezien dan steeds de moge
lijkheid aanwezig is, dat er tusschen den 
gemeentegeneesheer en den raad moeilijk
heden rijzen met betrekking tot de vraag, of 
in een bepa ald geval we! aanspraak op de 
vergoeding kan worden gemaakt, alsmede 
t en aanzien van het bedrag, waarop de ver
goeding dient te worden bepaald; 

dat hieraan niet afdoet, dat, zooals de ge
meenteraad aanvoert, zich tot nu toe zoo
danige moeilijkheden nog niet hebben voor-
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gedaan; 
dat er in dit verband evenwel op dient te 

warden gewezen, dat - daargelaten de 
vraag, of de in artikel 35 der Armenwet aan 
den Inspecteur van de Volksgezondheid ge
geven bevoegdheid om bezwaren in te bren
gen tegen een instructie, als hierbedoeld, zoo 
ver strekt, dat deze ambtenaar kan verlan
gen, dat zekere bepalingen, zooals zij door 
hem zijn ontworpen, daarin warden opgeno
men - de gemeenteraad van Schoonebeek 
terecht bezwaar maakt tegen de wijze, waar
op de Inspecteur het hierbedoelde punt in de 
onderhavige instructie wenscht te zien ge
regeld; 

dat het met name te ver zou gaan, indien 
de beslissing, of bepaalde door den gemeen
tegeneesheer verstrekte geneesmiddelen voor 
vergoeding in aanmerking komen, in feite in 
handen van den Inspecteur zou warden ge
legd en aan het gemeentebestuur zou warden 
onttrokken; 

0. dat Ged. Staten terecht gegrond heb
ben verklaard het bezwaar van den Inspec
teur tegen art. 2, sub g, der onderwerpelijke 
instructie, voorzoover deze bepaling den ge
meentegeneesheer het geneeskundig onder-
2oek ingevolge het Ambtenarenreglement 
ook dan opdraagt, wanneer hij de huisarts of 
de behandelende art;; is van de aldus te on-
derzoeken personen; · 

dat de gemeenteraad in beroep ook geen 
enkel argument naar voren brengt, waaruit 
de onjuistheid van de beslissing van Ged. 
Staten zou blijken; 

0. dat voorts Ged. Staten ook het be
zwaar van den Inspecteur betreffende het 
ontbreken in de instructie van een bepaling 
omtrent een jaarlijksche vacantie van den 
gemeentegeneesheer met behoud van bezol
diging terecht gegrond hebben verklaard; 

dat de gemeenteraad hiertegen als bezwaar 
aanvoert, dat dit hierop zou neerkomen, dat 
de gemeentegeneesheer gedurende zijne va
cantie recht zou hebben op een dubbele be
zoldiging, te weten zijn eigenlijke bezoldi
ging en een vergoeding voor het aanstellen 
van een vervanger, doch dat zulks blijkbaar 
op een misverstand moet berusten; 

dat het immers slechts de bedoeling van 
den Inspecteur en van Ged. Staten is, dat in 
de instructie wordt vastgelegd, dat de ge
meentegeneesheer tijdens zijn jaarlijksche 
vacantie zijn gewone bezoldiging behoudt, en 
geenszins, dat hij daarboven nog een ver
goeding zou verkrijgen voor een vervanger; 

dat de gemeenteraad, wat het hierbedoel
de punt aangaat, voorts nog als zijn voor
naamste bezwaar aanvoert, dat het zijns in
ziens onjuist is den gemeentegeneesheer ten 
aanzien van vacantie, uitkeering bij ziekte, 
ongeval en overlijden gelijk te stellen met 
andere gemeenteambtenaren; 

dat echter ook dit niet opgaat; 
dat immers, al moge de positie van den 

gemeentegeneesheer niet in alle opzichten 
gelijk te stellen zijn met die van de overige 
gemeenteambtenaren, er toch alle aanleiding 
is om zijn positie zoo nauwkeurig mogelijk 
te regelen en daarbij, zooveel doenlijk, aan-

sluiting te zoeken bij de voor de gemeente
ambtenaren geldende regelen; 

0. dat Ged. Staten mitsdien terecht de be
zwaren van den Inpsecteur tegen de hierbe
doelde instructie gegrond hebben verklaard, 
met dien verstande evenwel, dat de ge
meenteraad van Schoonebeek terecht be
zwaar maakt tegen de wijze, waarop de In
specteur van de Volksgezondheid de kwestie 
van de vergoeding voor buitengewoon dure 
geneesmiddelen in de instructie geregeld zou 
wenschen te zien; 

dat evenwel Ged. Staten in zooverre on
juist gehandeld hebben, dat zij in strijd met 
het stelsel der Armenwet, zooals dit blijkt 
uit de artt. 35 en 36 dezer wet, niet hebben 
volstaan met de beslissing omtrent de ge
grondheid van de door den Inspecteur ge
maakte bezwaren, doch daamevens bepaalde 
wijzigingen van de instructie voor den ge
meentegeneesheer aan de gemeente hebben 
voorgeschreven; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Veror

dening No. 23/I940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe, voorzoover 
daarbij de bezwaren van den Inspecteur van 
de Volksgezondheid tegen de vorenbedoelde, 
door den gemeenteraad van Schoonebeek 
vastgestelde instructie voor den gemeente
geneesheer gegrond zijn verklaard, dat be
sluit voor het overige te vernietigen. 

(A. B.) 

:26 November 1941. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Gemeentewet artt. 275, 
287.) 

(Heffing naar half tarief voor vaar
tuigen, waarvoor betaling per kalender
jaar is gekozen en die (nagenoeg) ·uit
sluitend warden gebezigd om ermede te 
liggen in als markt aangewezen open
baar gemeentewater voor het gebruik 
waarvan marktgeld verschuldigd is. 
Vaststelling van den aanslag naar den 
toestand bij den aanvang van het bewus
te belastingjaar.) 

Vooruitbetaling niet onvereenigbaar 
met het stelsel van betaling bij wijze 
van abonnement. 

Geen tekortdoening in het recht b ij 
wege van reclame beroep te doen op de 
toepasselijkheid der bepaling betr. hef
fing naar half tarief. 

Bij betaling bij wijze van abonnement 
strikte evenredigheid tusschen verschul
digd bedrag en omvang der genoten 
diensten niet vereischt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N. V. A. te Amsterdam tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
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Belastingen aldaar van 27 Febr. 1941 betr. 
een haar onder art. 187 over 1939 opgeleg
den aanslag in het havengeld der gem. Am
sterdam; 

Gehoord enz.; 
0. dat van de verordening op de hefting 

van het havengeld der gem. Amsterdam lui, 
den : 

Artikel 1. 0nder den naam van haven
geld wordt een belasting geheven van zee
schepen, binnenvaartuigen, werk- en hout
vlotten voor het varen in of door of het ver
blijven in het watergebied der Gemeente. 

Artikel 5, derde lid. Van binnenvaartui
gen, als bedoeld in het eerste lid van dit ar
tikel, waarvoor op den voet van het eerste 
lid van art. 7, door den schipper of den eige
naar betaling van het havengeld naar het 
tarief per kalenderjaar is gekozen, en die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gebruikt 
worden om daarmede ligplaats in te nemen 
in het als markt aangewezen openbare ge
meenttwater, voor het gebruik waarvan 
marktgeld verschuldigd is, doch die tevens 
buiten dat water gebezigd worden voor aan
en vervoer van marktgoederen, wordt het 
havengeld slechts geheven tot de helft van 
de in het eerste lid vermelde bedragen. 

Artikel 7, eerste lid. De heffing volgens 
het tarief per maand, onderscheidenlijk per 
reis, dan wel per kalenderjaar geschiedt ter 
keuze van den schipper of den eigenaar van 
het vaartuig. 

Artikel II, aanhef en letter f. Het ha
vengeld van zeeschepen is hoofdelijk ver
schuldigd door den kapitein, door den eige
naar van het vaartuig, of hem, die het heeft 
gecharterd en door dengene, die als gemach
tigde van dezen optreedt; het havengeld van 
binnenvaartuigen en houtvlotten is hoofde
lijk verschuldigd door den schipper en den 
eigenaar; 

het havengeld van binnenvaartuigen, als 
bedoeld in het eerste lid van art. 5, waar
voor door den schipper of den eigenaar be
taling naar het tarief per kalenderjaar is ge
kozen, bij de inschrijving in het register, be
doeld in art. 15, tweede lid, en vervolgens 
telkens bij den aanvang van een kalender
jaar. 

Artikel 15. De schipper of eigenaar van 
een v aartuig, als bedoeld in het eerste lid 
van art. 5, die voor dat vaartuig betaling 
van het havengeld naar het tarief per kalen
derjaar heeft gekozen, is verplicht, van dat 
vaartuig aangifte te doen aan het hoofdkan
toor der Gemeentebelastingen, door het in
vullen van een daartoe bestemd biljet, waar
van het formulier wordt vastgesteld door B. 
en W. 

Van het doen van deze aangifte wordt aan 
den aangever een bewijs afgegeven en het 
vaartuig wordt, ten name van den eigenaar, 
in een register ingeschreven. 

Artikel 20. lndien het havengeld ten on
rechte of tot een te hoog bedrag is geheven, 
kan de directeur der gemeentebelastingen, 
voorzoover betreft het havengeld bedoeld in 
art. 18, ambtshalve den aanslag verminderen 
of vemietigen en voor wat het overige ha-

vengeld aangaat, ambtshalve bepalen, dat de 
te veel geheven belasting zal worden terug
gegeven. 

Artikel 21, eerste lid. Indien ten onrech
te geen of te weinig havengeld is geheven, 
wordt de te weinig geheven belasting nage
vorderd, tenzij drie jaren zijn verstreken se
dert den dag, waarop het havengeld ver
schuldigd was. 

0 . dat belanghebbende, na vruchtelooze 
reclame bij den Inspecteur, zich heeft ge
wend tot den R. v. B., die ter zake heeft 
vastgesteld: 

,,dat belanghebbende sedert een aantal ja
ren een handel in brandstoffen drijft te Am
sterdam en voomamelijk verkoopt aan in
dustrieele ondernemingen, instellingen en 
particuliere verbruikers te Amsterdam, dat 
belanghebbende in haar bedrijf gebruik 
maakt van een groot aantal vaartuigen, 
waarmede zij zooveel mogelijk, de brand
stoffen voor den wal brengt voor of nabij 
het perceel, waar aflevering aan den kooper 
heeft te geschieden ; dat hierbij veelal lig
plaats wordt ingenomen in het als markt 
aangewezen gemeentewater, voor het gebruik 
waarvan marktgeld verschuldigd is; dat zij 
met het vaartuig, waarop de aanslag betrek
king heeft, gedurende 35 weken van het ka
lenderjaar 1939 ligplaats heeft ingenomen in 
het als markt aangewezen openbare gemeen
tewater; dat de aard van het bedrijf van be
langhebbende medebrengt, dat gedurende de 
zomermaanden van haar vaartuigen slechts 
op zeer beperkte schaal wordt gebruik ge
maakt, welk verschijnsel zich evenwel bij 
uitzondering in den zomer van 1939 in aan
merkelijk mindere mate heeft voorgedaan, 
omdat toen onder den indruk van dreigend 
oorlogsgevaar vele afnemers van belangheb
bende reeds in den zomer voorraden brand
stoffen hebben opgedaan; dat elk der vaar
tuigen van belanghebbende jaarlijks om
streeks vier weken buiten gebruik is wegens 
het ondergaan van herstel- en onderhouds
werkzaamheden ;" 

dat de Raad daama t. a. v. belanghebben
des bezwaren, voor zoover die in cassatie van 
belang zijn, heeft overwogen: 

,,dat van de zijde van belanghebbende is 
aangevoerd, dat niet uitsluitend het jaar 
1939 als maatstaf moet worden gebezigd, 
maar veeleer het bestendig gebruik, dat van 
het vaartuig wordt gemaakt; 

dat zij er in dit verband op heeft gewezen, 
dat de aanslag is opgelegd op 31 Dec. 1938, 
zoodat een redelijke toepassing en hefting 
niet mogelijk zijn, indien het aankomt op 
het gebruik dat in 1939 van het vaartuig ge
maakt zou worden; 

dat de Raad kan onderschrijven, dat bij 
de beoordeeling van de juistheid van den 
aanslag, die v66r den aanvang van het ka
lenderjaar is opgelegd, het gebruik, dat van 
het vaartuig gedurende dit kalenderjaar 
wordt gemaakt de eenige maatstaf niet zijn 
kan, zoodat de Verordening niet eischt, dat 
de Inspecteur een uitsoraak op het bezwaar
schrift, dat reeds in het begin van het jaar 
moet worden ingediend, uitstelt, totdat het 
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kalenderjaar is verstreken, zooals in dit ge
val is geschied; 

dat echter in de ·eerste plaats niet is ge
bleken, dat in 1938 het vaartuig uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend is gebruikt am lig
plaats in te nemen in het als markt aange
wezen openbare gemeentewater, <loch uit de 
vaststaande feiten valt af te leiden, dat dit 
toen evenmin het geval geweest is als in 
1939; 

dat in de tweede plaats, al ware op 31 
D ec. 1938 op grand van den toen bestaan
den toestand aannemelijk, dat het vaartuig 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot ge
noemd doel werd gebezigd, zulks niet ver
hinderde om, zoo noodig bij wijze van na
vordering over 1939 een aanslag naar vol 
tarief op te leggen, indien gedurende den 
loop van 1939 b leek, dat in dit jaar een fei
telijk gebruik van het vaartuig werd ge
maakt, waarmede een toepassing van het 
halve tarief niet strookte; 

dat belanghebbendes meening, dat rede
lijke toepassing en heffing niet mogelijk zijn 
en dat er deswege reden zou zijn am de ge
heele verordening ongeldig te verklaren, dus 
niet gegrond is;" 

waarna de Raad, de overige bezwaren van 
belanghebbende eveneens ongegrond ach
tende, de bestreden beschikking heeft ge
handhaafd; 

0. dat belar.~hebbende als middel van 
cassatie aanvoert : 

S., door v. of n . t. van de artt. 146, 149, 
181 der Grondwet, ., 69, 275, 277, 287, 290, 
293, 299, 300, 301 der Gemeentewet i . v·. m. 
de artt. 5, 7, II, 18, 19 en 20 der Verordening 
op de heffing van het Havengeld der Gem. 
Amsterdam van 25 Nov. 1938, 

doordat de R. v. B. ongegrond heeft ge
acht de meening van belanghebbende, dat 
t. a. v. die Verordening redelijke toepassing 
en heffing niet mogelijk zijn en dat er des
wege termen zijn om de geheele verordening 
ongeldig te verklaren; 

zulks ten onrechte: 
re. omdat, indien schipper of eigenaar 

betaling naar het tarief per kalenderjaar 
heeft gekozen, gelijk i. c. is geschied, het 
havengeld voor een schip als het onderha
vige krachtens art. II sub f der Verordening 
over elk jaar verschuldigd is bij den aan
vang van dat jaar, zoodat bij de v aststelling 
van den aanslag geen rekening kan warden 
gehouden met <le vraag of, wegens het uit
sluitend of nagenoeg uitsluitend gebruik van 
het schip om daarmede tijdens het belas
tingjaar ligplaats te nemen in het als markt 
aangewezen openbare gemeentewater, voor 
het gebruik waarvan marktgeld verschuldigd 
is, krachtens art. 5, 3de lid, der Verordening 
slechts de helft mag warden geheven van 
hetgeen zonder die omstandigheid verschul
digd zou zijn, terwij l op die vraag het ant
woord eerst kan warden gegeven aan het 
einde van het jaar waarop de aanslag be
trekking heeft, dus wanneer ingevolge art. 
19 der Verordening i. v. m. de artt. 299 en 
300 der Gemeentewet de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift reeds lang 

is verstreken, 
terwijl art. 20 van voormelde Verordening 

het bedoelde bezwaar niet opheft, omdat den 
directeur der gemeentebelastingen slechts de 
bevoegdheid wordt toegekend te bepalen, 
dat de te veel geheven belasting zal warden 
teruggegeven en tegen zijn beslissing geen 
beroep mogelijk is, zoodat voor de aange
slagenen geenerlei waarborg bestaat, dat de 
beperking van de heffing tot de helft, gelijk 
bij art. 5, 3e lid, der Verordening voorge
schreven, inderdaad toepassing vindt; 

2e. omdat bij heffing bij den aanvang 
van het jaar, waarop de aanslag betrekking 
heeft , niet wordt voldaan aan het in art. 275 
der Gemeentewet neergelegde vereischte, 
dat de heffing geschiede voor het gebruik 
of genot, dat men van voor den openbaren 
dienst bestemde gemeentewerken, bezittin
gen of inrichtingen en van door of vanwege 
het gemeentebestuur verstrekte diensten 
heeft gehad; 

3e. omdat de regeling van art. 5, 3e lid, 
krachtens welke bij betaling naar het tarief 
per kalenderjaar, het havengeld slechts dan 
tot de helft wordt beperkt ingeval het vaar
tuig uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
wordt gebruikt om daarmede ligplaats te 
nemen in het als markt aangewezen open
bare gemeentewater, voor het gebruik waar
van marktgeld verschuldigd is, leidt tot hef
fing van havengeld onafhankelijk van de 
mate waarin gedurende het jaar wordt ge
bruik gemaakt van het buiten het als markt 
aangewezen openbare gemeentewater, zoo
dat de heffing zich niet richt naar het ge
bruik, dat van bedoeld openbaar gemeente
water wordt gemaakt; 

0. aangaande de eerste grief: 
dat de daarin neergelegde meening, als 

zoude de vraag, of het derde lid van art. 5 
toepassing kan vinden, eerst aan het einde 
van het jaar, waartoe de aanslag betrekking 
heeft, kunnen warden beantwoord, uitgaat 
van eene onjuiste opvatting van de te dezer 
zake getroffen regeling; 

dat toch uit art. II ,letter f , der verorde
ning, krachtens welk voorschrift het ingevol
ge de artt. 5 en 7 per kalenderjaar te heffen 
havengeld verschi.,!digd is bij den aanvang 
van dat jaar, valt af te leiden, dat de vraag, 
naar welke regels dat recht moet warden be
paald, haar antwoord dient te vinden naar 
den toestand bij den aanvang van dat jaar; 

dat zulk eene wijze van vaststelling - die 
trouwens in de belastingwetgeving we! meer 
wordt toegepast, zoo bij de heffing van de 
personeele belasting - met eene betaling bij 
wijze van abonement, zooals art. 287 der 
Gemeentewet die op het oog heeft, geheel 
in overeenstemming is, aangezien immers bij 
een abonnement een te voren betalen een 
gewoon verschijnsel is; 

dat dus van een tekort gedaan zijn van 
belanghebbenden in hun recht am bij wege 
van reclame een beroep te doeh op de toe
passelijkheid van het derde lid van art. 5 
der verordening niet kan warden gesproken; 

dat voor al dan niet toepassclijkheid van 
laatstgenoemd voorschrift de R. v. B. den 
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toestand bij den aanvang van het kalender
jaar mocht beoordeelen naar gegevens zoo
wel uit het jaar 1938 als uit het jaar 1939; 

dat, wat aangaat de in 's Raads uitspraak 
neergelegde meening omtrent de mogelijk
heid van navordering, er op dient te worden 
gelet, dat daartoe alleen dan grond kan be
staan, indien later zich voordoende feiten er 
op wijzen, dat men bij den aanslag den toe
stand bij den aanvang van het kalenderjaar 
verkeerd heeft beoordeeld ; 

dat uit de uitspraak niet met zekerheid 
valt af te leiden, of de R. v. B. de mogelijk
heid van navordering niet in ruimer zin 
heeft opgevat, doch dat zulks, nu eene na
vordering hier niet aan de orde was, de uit
spraak niet deert; 

dat dus, naar uit het bovenstaande voort
vloeit, de eerste grief niet gegrond is; 

0. dat tot toelichting van de tweede grief 
bij pleidooi is aangevoerd, dat eene heffing 
te voren, zooals hier geschied, strijden zou 
met den eisch der wet, dat betaling wegens 
den dienst eerst kan worden gevorderd nadat 
de dienst is bewezen; 

dat de vraag, of art. 275 der Gemeentewet 
zoo strengen eisch in het algemeen wel stelt, 
onbeantwoord kan blijven, aangezien moet 
worden aangenomen, dat de wetgever, toen 
hij in art. 287 de gelegenheid schiep tot be
taling bij wijze van abonnement, de moge
lijkheid van eene vooruitbetaling - een ge
woon verschijnsel, zooals hierboven reeds is 
opgemerkt - mede op het oog heeft gehad; 

dat derhalve ook deze grief niet tot cas
satie kan leiden; 

0. dat het niet anders is met de derde 
grief, aangezien het juist eene eigenschap 
van een abonnement is, dat tusschen het 
verschuldigd bedrag en den omvang der ge
noten diensten een slechts bij benadering be
paald verband bestaat; 

0. dat derhalve het middel in zijn geheel 
moet worden afgewezen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

28 November z94I. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Auteurswet 1912 artt. 
5, 7.) 

's Hofs oordeel, dat, indien de maker 
van het afzonderlijk werk - i.e. de com
ponist van de muziek - toestemming 
heeft verleend zijne schepping in een 
verzamelwerk - i.e. de geluidsfilm - op 
te nemen, hij zijn auteursrecht heeft be
perkt, althans een beperkt auteursrecht 
heeft verkregen op dit afzonderlijke 
werk - i.e. de muziek - is onjuist. De 
gegrondheid van het cassatiemiddel op 
dat punt kan echter niet tot cassatie van 
's Hofs arrest leiden, nu de tweede door 
het Hof voor zijne beslissing gegeven 
grond tevergeefs wordt aangevallen. 

Voor het onderhavige geval staat vast, 
dat de overdracht door den componist 
van zijn auteursrecht op de muziek aan 
Buma is geschied ter verdediging en ex
ploitatie in Nederland van zijne rech-

ten, eenig en alleen te zijnen behoeve. 
Terecht besliste het Hof, dat bij eene 
fiduciaire overdraclit met die oorzaak 
aan Buma de door den producer met den 
componist gesloten overeenkomst met 
vrucht kan worden tegengeworpen. [An
ders Proc.-Gen. Berger, met conclusie 
tot toewijzing van de vordering van 
Buma]. 

Uit 's Hofs vaststellingen volgt, dat de 
verhouding van .den vertooner van de 
film tot Buma gelijk is aan die van den 
producer tot Buma. 

[De Hooge Raad laat in het midden 
de vraag, of en c.q. in hoeverre, in het 
algemeen hij, aan wien de rechthebben
de op het auteursrecht zijn recht heeft 
overgedragen, gebonden is aan v66rdien 
door den rechthebbende met derden aan
gegane overeenkomsten, waarbij toe
stemming is verleend om te doen, wat 
zonder dat overeengekomene onrecht
matig zoude zijn, als inbreuk makende 
op het uitsluitend recht van den maker 
tot het verrichten van die handelingen. 
De H. R . stelt daarbij tegenover elkaar 
eenerzijds zuiver juridische argumenten 
en anderzijds de eischen van het verkeer 
in deze voor een goed deel internationaal 
geregelde materie. Red.] . 

De vereeniging Het Bureau voor Muziek
Auteursrecht Buma, gevestigd te Amsterdam, 
eischeres tot cassatie van een op 28 Novem
ber 1940 (1941, No. 773) door het Ge
rechtshof aldaar tusschen partijen gewezen 
arrest, adv. Mr. 0. B . W. de Kat, 

tegen: 
Jogchem's Theaters N. V., gevestigd te 
Amersfoort, verweerster in cassatie, adv. Mr. 
J. van Kuyk. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Buma verweerster, Jogchem's Theaters 

N. V., verder de vennootschap te noemen, 
heeft gedaagd voor de Arr. -Rechtbank te 
Utrecht en, behoudens neven-vorderingen, 
heeft gevraagd voor onrechtmatig te verkla
ren het zonder toestemming van Buma bij de 
vertooning van de geluidsfilms ,,Fire over 
England" in het openbaar ten gehoore bren
gen in Juli 1938 in het door de vennootschap 
geexploiteerde ,,City Theater" te Amersfoort 
van in die film opgenomen muziekwerken 
van den Engelschen componist Addinsell, die 
het uitvoeringsauteursrecht op deze muziek 
ter verdediging en exploitatie in Nederland 
aan Buma had toevertrouwd; 

dat de vennootschap, voorzoover thans nog 
van belang, als verweer heeft gevoerd, dat 
vanwege een tusschen den componist Ad
dinsell en de filmproducer Pendennis geslo
ten overeenkomst, een vordering, als thans 
tegen de vennootschap ingesteld, niet zal 
kunnen slagen; 

dat het schrijven van Pendennis aan Ad
dinsell van II Augustus 1936, bevattende die 
overeenkomst, luidt als volgt: 

We have pleasure in confirming the Agree-
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ment recently come to between Mr. Brunside 
on behalf of this Company and your engage
ment as Composer and Musical Adviser in 
connection with the Company's motion pic
ture ,,Fire over England". T he Terms are as 
Follows: -

x. You will collaborate with the Producer 
and Director and other officials of the Com
pany conscientiously and to the full limit of 
your ability and will accurately and punc
tually comply with all instructions which 
may from time to time be given to you by 
the Company's officials. 

2. You will attend at the Studio during 
the shooting of the motion picture whenever 
your presence is required by the Company 
and after the completion of the shooting 
period you will attend whenever required for 
the purpose of preparing your music score 
during the making and cutting of the picture 
and later for synchronisation (recording) and 
eventual post-synchronisation (re-recording) 
of the finally cut picture but not after the 
fifth day of December One thousand nine 
hundred and thirty-six. 

3. You agree that the entire copyright 
rights (save and except the right to collect 
the little performing right fees) in all com
positions and in all arrangements made by 
you here under together with all the results 
of your services here under shall be vested 
in and belong to and are the property of the 
Company and that you will at the request 
and cost of the Company execute such further 
documents and do such acts and assurances 
as the Company may require of you for the 
purpose of vesting such copyright rights in 
the Company and establishing its rights 
including the right of publishing the music 
a nd offering it for sale as well as arranging 
for its performance and (except as above) 
collecting the fees for any such performance. 
The Company agrees to pay to you a sum 
equivalent to 33 .1'3 % (Thirty-three and 
one-thi rd per cent) of all gross sums received 
by the Company's Publishers for the sale of 
all sheet music of your themes compositions 
and arrangements here under and from the 
exploitation of the mechanical rights of such 
themes compositions and arrangements. 

4. In consideration of the premises and 
of the due fulfilment by you of all of the 
terms of this Agreement the Company will 
pay you the sum of£ 275 (two hundred and 
seventy-five pounds) which shall be payable 
as to £ 50 (fifty pounds) on each of the 
following days, July 15th, August 15th, Sep
tember 15th, and October 15th, wit h a final 
payment of £ 75 (seventy-five pounds) to 
be made with in three days of the completion 
of your work here under. 

5. You will receive screen credit as the 
Composer of the music for the said motien 
picture. 

6. You will not be required to write more 
music than finally selected when recorded in 
its entirety will occupy more than forty 
(40) minutes on the screen. If your music 
occupies more time the Company will pay 
you £ 10 (ten pounds) per minute for every 

minute recorded in excess of forty minutes. 
This does not apply to music used from other 
composers. 

7. If the production activities of the 
Company are so hampered or interrupted, by 
any reason whatsoever beyond the control of 
the Company, that the production of this 
motion picture has to be postponed or if by 
reason of any incapacity whatsoever you are 
unable to render your services here under the 
Company may there upon suspend this 
Agreement and in the event that such suspen
sion shall continue for more then 3 (three) 
weeks either the Company or yourself shall 
have the right to determine this Agreement 
by seven days notice in writing but if you 
serve the notice the Company may retain 
your services by putting you upon salary 
before the expiration of such notice. 

If you agree the foregoing terms will you 
kindly sign the carbon copy of this letter 
across the sixpenny stamp at the foot thereof 
under the words ,,I confirm the above"; 

0. dat de Rechtbank te Utrecht de vor
dering heeft afgewezen bij eindvonnis van 
22 Juli 1939; 

dat Buma in beroep is gekomen bij het 
Gerechtshof te Amsterdam, terwijl de ven
nootschap harerzijds incidenteel in appel is 
gekomen; 

dat het Hof bij arrest van 25 Januari 1940 
het vonnis heeft bekrachtigd, <loch de Hooge 
R aad bij arrest van 28 Juni 1940 ( 1941 No. 
no, Red.) dit arrest heeft vernietigd ; 

dat het Hof vervolgens bij het thans be
streden arrest van 28 November 1940 op
nieuw voormeld vonnis heeft b ekrachtigd, na 
te hebben overwogen: 

,,dat de geluidsfilm in het algemeen en met 
name ook de litigieuze film ,,Fire over Eng
land" is te beschouwen als een verzamelwerk 
in den zin van art. s der auteurswet, en in 
deze beschouwing Pendennis, als zijnde de
geen onder wier leiding en toezicht het gan
sche werk is tot stand gebracht, op die film 
als verzamelwerk heeft het auteursrecht be
doeld in genoemd art. 5, terwijl de voor die 
film gecomponeerde muziek is een der af
zonderlijke werken waaruit het gansche werk 
is opgebouwd, op welk afzonderlijk werk, 
Addinsell auteursrecht heeft; 

dat het auteursrecht op een verzamelwerk 
bestaat in het uitsluitend recht om dit werk 
te verveelvoudigen en openbaar te maken en 
aldus het auteursrecht op een geluidsfilm, 
naar den aard van d it recht en naar den aard 
van dit verzamelwerk, omvat het recht om 
die film in het openbaar te vertoonen en te 
doen vertoonen, immers openbaarmaking van 
een film typisch zich uit in de vertooning van 
die film; 

dat het auteursrecht van den maker van 
het afzonderlijke werk in art. s uitdrukkelijk 
wordt in herinnering gebracht en de uit
oefening door den maker van het verzamel
werk van zijn auteursrecht dan ook onrecht
matig is ten opzichte van den maker van het 
afzonderlijk werk, immers inbreuk maak t op 
<liens auteursrecht, indien laatstgenoemde 
geen toestemming heeft verleend zijn schep-
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ping in het verzamelwerk op te nemen; 
dat dit anders wordt, indien de maker van 

het afzonderlijke werk de vereischte toestem
ming gegeven heeft, omdat alsdan, bij ratio
neele interpretatie van art. 5, het auteurs
recht van den maker van het afzonderlijk 
werk geacht meet worden een beperking te 
hebben ondergaan - dan we! hij geacht meet 
worden van den aanvang af slechts een be
perkt auteursrecht te hebben verkregen -
in dier voege dat hij zich niet kan verzetten 
tegen de uitoefening door den maker van het 
verzamelwerk van diens auteursrecht, welke 
uitoefening nu eenmaal noodzakelijkerwijze 
medebrengt de verveelvoudiging en open
baarmaking van het afzonderlijk werk in 
het verband van het verzamelwerk; 

dat Addinsell, door als componist van de 
filmmuziek zijn medewerking te verleenen 
bij de totstandkoming van de film ,,Fire over 
England" ender de voorwaarden en bepalin
gen van het meergenoemde contract van 11 
Augustus 1936, zijn auteursrecht beperkte, 
beter gezegd slechts een beperkt auteursrecht 
op de film verkreeg, in voege als hierboven 
aangegeven;" 

0. dat Buma het arrest heeft aangevallen 
met het navolgende middel van cassatie: 

S. door v. of n . t. van de artt. 168 Grond
wet, 2 en 20 R. 0., 559, 567, 625, 639, 668, 
1353, 1354, 1356, 1371-1374, 1376, 1401, 
1954 B. W., 48, 59, 347, 353 en 6n a en b 
Rv., 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14 en 47 der 
Auteurswet 1912, 2, 2e lid, 3, 4, 13 en 14, 
3e der Bemer Conventie, 

doordien het Hof heeft overwogen en be
slist als boven is weergegeven, zulks ten on
rechte: 

re. omdat elk auteursrecht op een werk -
en derhalve ook het auteursrecht op een af
zonderlijk werk als bedoeld bij art. 5 der 
Auteurswet - is het uitsluitend recht van 
den maker van het werk of van diens recht
verkrijgenden - behoudens de beperkingen 
bij de wet gesteld (art. 1 Auteurswet) -, om 
dit openbaar te maken en te verveelvoudi
gen, zoodat, nu vaststaat, dat Addinsell het 
auteursrecht, dat hij op de muziek had, heeft 
overgedragen (zoover Nederland betreft) aan 
eischeres, daardoor tevens vaststaat, dat nie
mand het recht heeft om zonder toestemming 
van eischeres die muziek in het openbaar uit 
te voeren ; 

en 's Hofs meening, dat de gestelde regel 
uitzondering lijdt ingeval door den re chtheb
bende toestemming is verleend tot opneming 
van zijn schepping in een verzamelwerk in 
den zin van art. 5, in de wet geen steun vindt, 
integendeel in strijd is met het in dat artikel 
nadrukkelijk en zonder eenige beperking ge
maakte voorbehoud; ,,onverminderd het 
auteursrecht op ieder werk afzonderlijk", met 
welke woorden niet anders bedoeld kan zijn 
dan dat, ondanks het bij het artikel aan den 
maker van het verzamelwerk daarop toege
kende auteursrecht, het auteursrecht der 
makers van de afzonderlijke werken op die 
werken niet worden verminderd, dus onver
let blijven; 

2e. omdat feitelijk vaststaat, dat Addinsell 

het auteursrecht, waarop hij aanspraak kan 
maken, heeft overgedragen (voor zoover Ne
derland betreft) aan Buma, en de omvang, 
uitoefening en handhaving van het aldus 
door Buma verkregen uitsluitende recht op 
de openbare uitvoering der door Addinsell 
gecomponeerde muziek niet afhankelijk kun
nen zijn van hetgeen met die overdracht 
wordt beoogd, 

en omdat aan Buma, bij de uitoefening en 
handhaving van het aan haar als rechtver
krijgende toekomende auteursrecht op de 
door Addinsell in opdracht van Pendennis 
gecomponeerde muziek, niet met vrucht kan 
worden tegengeworpen de overeenkomst, die 
Addinsell op II Augustus 1936 met Penden
nis heeft aangegaan, nu bij deze overeen
komst, zooals het Hof terecht heeft beslist, 
geen auteursrecht door Addinsell aan Pen
dennis is overgedragen, 

alsook omdat, indien aan de' ,, ten allen 
overvloede" gegeven rechtsoverweging een 
andere strekking dan hierboven ondersteld 
meet worden toegekend, in ieder geval niet 
gerechtvaardigd is 's Hofs gevolgtrekking, dat 
Buma haar in dit geding ingeroepen recht 
tegenover J ogchem's - aangenomen zelfs 
dat deze rechtsopvolger van Pendennis zou 
zijn - niet zou kunnen doen gelden; 

3e. omdat het Hof zonder eenige motivee
ring Jogchem's beschouwt als rechtsopvolg
ster van Pendennis, daarbij voorbijziende, 
dat het door J ogchem's beweerde recht tot 
vertooning van de film in haar theaters te 
Amersfoort niet anders is dan een verkregen 
toestemming tot vertooning en geenszins 
rechtvaardigt J ogchem's rechtsopvolgster 
van Pendennis te noemen; 

0. dat Jogchem's Theaters N. V. , voor het 
geval dat het middel van Buma gegrond 
mocht worden bevonden, incidenteel als mid_ 
de! van cassatie aanvoert: 

,,S. of v. t. van de artt. 168 Grondwet, 20 
R. 0., 10 A. B., 668, 1370, 1382 B . W., 48, 59, 
347, 353 Rv., 1, 2 en 47 Auteurswet 1912, 
1, 2, 3 en 4 der Herziene Bemer Conventie 
voor de bescherming van letterkundige en 
kunstwerken; omdat het Hof heeft verwor
pen de (vierde incidenteele) grief van partij 
J ogchem's, waarin deze zich beklaagt, dat de 
Rechtbank ten onrechte heeft beslist, dat de 
overdracht van muziekauteursrecht, die Ad
dinsell heeft gedaan bij de overeenkomst van 
11 Augustus 1936, naar Nederlandsch recht 
niet rechtsgeldig is~ omdat het is een over
dracht van toekomstig auteursrecht; ten on
rechte, omdat: a. waar het hier naar 's Hofs 
feitelijke beslissing geldt een in Engeland ge
sloten overeenkomst in de Engelsche taal tus
schen Engelsche partijen, die overdracht van 
toekomstig auteursrecht bedoeld hebben, de 
vraag of zoodanige overdracht rechtsgeldig 
heeft plaats gevonden, naar Engelsch, al
thans naar vreemd recht, in ieder geval niet 
naar N ederlandsch recht meet worden beoor _ 
deeld; b. naar Nederlandsch recht een toe
komstig auteursrecht betreffende de muziek, 
te componeeren voor een - gelijk het Hof 
feitelijk heeft vastgesteld - in voorbereiding 
zijnde met name genoemde film, als naar in-
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houd en karakter individueel voldoende be
•paald of bepaalbaar, rechtsgeldig kan worden 
overgedragen"; 

0 . omtrent het eerste onderdeel van het 
middel: 

dat het Hof heeft overwogen, dat een ra
tioneele interpretatie van art. 5 der Auteurs
wet meebrengt, dat, indien de maker van het 
afzonderlijke werk toestemming heeft ver
leend zijn scheppini in een verzamelwerk op 
te nemen, hij zijn auteursrecht heeft beperkt, 
althans een beperkt auteursrecht heeft ver
kregen op dat afzonderlijk werk (kennelijk 
bij vergissing zegt het Hof ,,op de film") ; 

dat dit oordeel echter niet kan worden on
derschreven, omdat het eerste lid van art. 5, 
waarop het Hof het oog moet hebben gehad, 
naast een regel omtrent het auteursrecht van 
den maker van het zoogenaamd verzamel
werk, slechts een herinnering bevat, dat dit 
recht dat van den maker van ieder werk af
zonderlijk onverlet laat; 

dat dit eerste lid dus niets bevat, waaruit 
zou zijn af te leiden, dat de maker van het 
afzonderlijke werk door het geven van toe
stemming als voormeld - zonder dat daarbij 
geheel of gedeeltelijk overdracht van zijn 
auteursrecht plaats vindt - zijn auteursrecht 
zou hebben beperkt of slechts een beperkt 
recht op dat werk zou hebben verkregen ; 

dat dit onderdeel mitsdien gegrond is , <loch 
deze gegrondbevinding alleen tot cassatie kan 
leiden, indien ook het tweede onderdeel ge
richt tegen een tweeden door het Hof voor 
zijn beslissing gegeven grond juist mocht 
worden bevonden; 

0. omtrent het tweede onderdeel: 
dat de vraag zich opdringt, of niet in het 

algemeen hij, aan wien de rechthebbende op 
het auteursrecht zijn recht heeft overgedra
gen, gebonden is aan v66rdien door den recht
hebbende met derden aangegane overeen
komsten, waarbij toestemming is verleend om 
te doen, wat zonder dat overeengekomene on
rechtmatig zou zijn, als inbreuk makende op 
het uitsluitend recht van den maker tot het 
verrichten van die handelingen; 

dat eenerzijds voor een ontkennende be
antwoording van die vraag kunnen worden 
opgeroepen de scherpe onderscheiding, welke 
het Burg. Wetboek kent tusschen zakenrecht 
en verbintenissenrecht, zoomede het beginsel 
van art. 1376, dat overeenkomsten alleen van 
kracht zijn tusschen de handelende partijen, 
in verband met de beperkte strekking van 
art. 1354, des dat het aldaar gebezigde ,,be
dingen" niet omvat het zich verbinden; 

dat anderzijds de eischen van het verkeer 
en de wenschelijkheid om in deze voor een 
groot deel internationaal geregelde materie 
ten onzent tot gelijke oplossing te komen als 
elders op grond van die eischen aan deze 
vraag pleegt gegeven te worden, zoo dikwijls 
voor absolute rechten als het auteursrecht of 
het octrooirecht openbare registers, waarin 
overeenkomsten van gemelde strekking kun
nen worden aangeteekend, ontbreken, er voor 
pleiten om aan te nemen, dat het systeem van 
de Auteurswet een bevestigend antwoord van 
de vraag meebrengt; 

dat intusschen in dit geding die vraag niet 
tot beslissing behoeft te worden gebracht; 

dat toch voor het onderhavige geval vast
staat, dat de overdracht door Addinsell van 
zijn auteursrecht op de muziek aan Buma is 
geschied ter verdediging en exploitatie in 
Nederland van diens rechten, eenig en alleen 
te zijnen behoeve; 

dat het Hof terecht heeft beslist, dat bij 
een fiduciaire overdracht met die oorzaak 
Pendennis zich tegenover Buma met vrucht 
kan beroepen op de door P endennis met 
Addinsell gesloten overeenkomst; 

dat immers die omstandigheid medebrengt, 
dat deze overeenkomst voor Pendennis het 
onrechtmatig karakter, dat in het algemeen 
- bij ontkennende beantwoording van de 
in het midden gelaten vraag - een handelen 
in strijd met het door overdracht verkregen 
auteursrecht jegens den verkrijger zoude 
hebben, tegenover Buma wegneemt ; 

dat uit een en antler volgt, dat het tweede 
onderdeel in zijn hoofdgrief ongegrond i~; 

0. ten slotte omtrent de slotgrief van het 
tweede onderdeel, zoomede omtrent het der
de onderdeel van het middel: 

dat het Hof de overeenkomst tusschen 
Addinsell en Pendennis aldus heeft opgevat, 
dat de componist aan den maker van de film 
toestemming heeft gegeven niet alleen om 
de muziek in de film op te nemen, <loch ook 
om die film met de muziek te vertoonen en 
te doen vertoonen; 

dat het Hof met de aanduiding van de ver
werende vennootschap als rechtsopvolgster 
van Pendennis, blijkbaar niet anders heeft 
bedoeld dan dat die vennootschap behoort 
tot diegenen, aan wie P endennis, krachtens 
de haar bij voormelde overeenkomst door 
Addinsell daartoe gegeven bevoegdheid, toe
stemming vermocht te geven om met het 
verzamelwerk ook de muziek, waarop Ad
dinsell auteursrecht had, uit te voeren; 

dat hieruit volgt, dat de verhouding van 
de vennootschap tot Buma niet anders ligt 
dan die tusschen Pendennis en Buma en dat 
ook deze grieven falen; 

O. dat dus het principaal middel faalt en 
het geval, waarvoor het incidenteel middel is 
voorgedragen, zich niet voordoet; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350, Red.) . 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
In verband met 's Hoogen Raads voor

meld arrest van 28 Juni 1940, 1941 No. no 
en met terzijdestelling van de toepasselijk
heid van art. 7 der Auteurswet 1912, waar
tegen in cassatie niet wordt opgekomen, 
heeft het Hof thans feitelijk vastgesteld, dat 
de onderhavige geluidsfilm ,,Fire over Eng
land" is een verzamelwerk, als bedoeld in 
art. 5 van voornoemde wet. Krachtens deze 
bepaling heeft Pendennis als degeen, Qnder 
wier leiding en toezicht het gansche werk is 
tot stand gebracht, daarop auteursrecht. Vol
gens de, niet bestreden, 7e rechtsoverweging 
van het aangevallen arrest bestaat het 
auteursrecht op een verzamelwerk in het uit-
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sluitend recht om dit werk te verveelvoudi
gen en openbaar te maken en omvat aldus het 
auteursrecht op een geluidsfilm, naar den 
aard van dit recht en naar den aard van dit 
verzamelwerk, het recht om die film in het 
openbaar te vertoonen, en te doen vertoo
nen, daar, volgens het Hof, openbaarmaking 
van een film typisch zich uit in de vertooning 
van die film. Terecht leidt het Hof echter in 
de daaropvolgende Be rechtsoverweging uit 
de omstandigheid, dat het auteursrecht van 
den maker van het afzonderlijke werk (de 
door Addinsell gecomponeerde muziek) in 
art. 5 der Auteurswet uitdrukkelijk in herin
nering wordt gebracht (,.onverminderd het 
auteursrecht op ieder werk afzonderlijk"), 
af, dat de uitoefening door den maker van 
het verzamelwerk van zijn auteursrecht, on
rechtmatig is ten opzichte van den maker 
van het afzonderlijk werk, immers inbreuk 
maakt op <liens auteursrecht, t enzij laatst
genoemde toestemming heeft verleend om 
zijne schepping - de muziek - in het ver
zamelwerk op te nemen. 

Deze toeste.mming is, blijkens de 9e rechts
overweging, door Addinsell inderdaad gege
ven, doordien hij als componist van de film
muziek zijne medewerking bij de totstand
koming van de film heeft verleend. Onjuist 
echter acht ik de hieruit door het Hof ge
maakte, op wat het Hof noemt, ,.rationeele 
interpretatie van art. 5" berustende, dus 
rechtskundige, gevolgtrekking, dat het 
auteursrecht van Addinsell door die toestem
ming geacht moet warden eene beperking te 
hebben ondergaan - dan we! Addinsell ge
acht moet warden van den aanvang af slechts 
een beperkt auteursrecht op de muziek te 
hebben verkregen - in dier voege, dat hij 
zich niet kan verzetten tegen de uitoefening 
door den maker van het verzamelwerk van 
<liens auteursrecht, welke uitoefening, vol
gens het Hof, noodzakelijkerwijze zoude 
medebrengen de verveelvoudiging en open
baarmaking van het afzonderlijk werk in het 
verband van het verzamelwerk. De toestem
ming van Addinsell js toch, naar het mij 
voorkomt, niet anders, dan eene wijze van 
uitoefening van zijn auteursrecht, krachtens 
hetwelk hij immers die toestemming ver
leent. De toestemming laat dan ook m. i. het 
auteursrecht van Addinsell geheel onverlet 
en ontneemt hem - b ehoudens eventueele 
aansprakelijkheid tegenover P endennis -
geenszins bet recht om zoodanige toestem
ming krachtens zijn auteursrecht ook aan 
anderen t e verleenen, noch het , volgens art. 
2 der wet aan zijn auteursrecht inhaerente' 
recht, om dit, geheel of gedeeltelijk, aan een 
ander - in casu Buma - over te dragen. 
Aldus is, meen ik, art. 5 der Auteurswet ook 
door Uwen H oogen Raad verstaan. Dit blijkt 
naar mijne bescheiden meening, het duide
lijkst uit de lotgevallen, welke het bekende 
rechtsgeding Gema/Tuschinski achtereen
volgens moest ondergaan. Bij zijn eerste ar
rest in die zaak van 14 Februari 1935 · W. 
129rr, N. J. 1935, 531 m. o. E. M. M. wordt 
door Uwen Raad als feitelijk vaststaande 
aangenomen, dat de componist van de mu-

ziek voor de daar bedoelde geluidsfilm ·,,Das 
Blaue Licht", zijnde een verzamelwerk, die 
muziek had gecomponeerd in opdracht van 
den maker der film, waaruit noodzakelijk 
volgt, de toestemming van den componist 
om die door hem vervaardigde muziek in de 
film op te nemen. Toch oordeelde Uw R aad, 
dat de maker van de film aan het enkele 
feit, dat hij de maker van het verzamelwerk 
is, niet het recht ontleent dit werk in het 
openbaar uit te voeren en door anderen te 
laten uitvoeren, indien de componist, v66r 
hij de opdracht tot vervaardiging van de 
muziek kreeg, op rechtsgeldige wijze het 
auteursrecht daarop aan een ander ( Gema) 
had overgedragen. 

Nadat de Rechtbank had vastgesteld, dat 
dit laatste het geval was geweest, v66rdat de 
muziek was gecomponeerd, en de Hooge 
Raad bij arrest van 13 Februari 1936 No. 
443 het vonnis der Rechtbank wederom had 
vemietigd op grond, dat overdracht van toe
komstig auteursrecht op nog te vervaardi
gen werken in het Nederlandsche rechts
systeem niet mogelijk is, beperkte de Recht
bank haar onderzoek omtrent de vraag, of 
Gema bij eene andere gelegenheid het 
auteursrecht op de compositie verkreeg, tot 
het tijdvak v66r de opdracht van den maker 
der film en het aannemen daarvan. Dit von
nis der Rechtbank werd echter opnieuw door 
den Hoogen Raad bij arrest van 9 April 1937 
No. 1038 vemietigd, op grond, dat de R echt
bank had moeten onderzoeken, of de com
ponist na het ontvangen der opdracht van 
den maker der film zijn auteursrecht aan 
Gema had overgedragen. Bij hare hierop ge
volgde uitspraak nam de Rechtbank dit laat
ste aan, <loch meende daarop alsnog de 
vraag te moeten beslissen, of de componist 
bij het ontvangen der opdracht auteursrech
ten aan den maker der film had afgestaan. 
Bij arrest van 19 April 1940, (hetwelk door 
mij niet in eenige verzameling van recht
spraak werd aangetroffen), wraakte Uw 
Raad echter deze meening, omdat de Recht
bank reeds had vastgesteld, dat de componist 
bij het ontvangen der opdracht om de mu
ziek bij meergemelde film te componeeren 
aan den maker der film geen auteursrechten 
had overgedragen, daarbij uitgaande van de 
juiste opvatting, dat de geb ezigde term af
staan van auteursrechten aan den maker der 
film niet anders of meer beteekent dan ·over
dragen aan dien maker van zoodanige rech
ten. 

Het wil mij voorkomen, dat vooral uit 
deze laatste beslissing van Uwen Raad valt 
af te leiden, dat de enkele toestemming van 
·den componist om zijne muziek in de ge 
luidsfilm op te nemen, welke gevolgen zij 
ook tusschen dezen en den maker der film 
moge hebben, het auteursrecht van den com
ponist in geenen deele beperkt en derhalve 
aan eene integrale overdracht van dat recht 
aan een antler, dan den maker der film, niet 
in den weg staat. Het re onderdeel van het 
door Buma voorgestelde middel acht ik der
halve gegrond. 

Indien Uw Raad zich hiermede kan ver-
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eenigen, zal cassatie echter toch niet kunnen 
volgen, tenzij ook het 2e onderdeel van het 
middel gegrond worde bevonden. De 12e 
rechtsoverweging, waartegen dit onderdeel 
is gericht, vormt immers eenen, zij het, vol
gens het Hof, ,,ten allen overvloede" gege
ven, zelfstandigen grond voor de bestreden 
beslissing. Het Hof gaat hierbij uit van de 
onjuistheid van zijne, bij het re onderdeel 
van het middel bestreden, opvatting, dat 
Addinsell's toestemming eenige beperking 
van zijn auteursrecht zoude hebben teweeg
gebracht, zoodat nog slechts te denken valt 
aan eene obligatoire werking van die toe
stemming tusschen Addinsell eener- en 
Pendennis en hare ,,rechtsopvolgers" ander
zijds. Addinsell zoude dan, ook volgens het 
Hof, een onbeperkt auteursrecht op de door 
hem gecomponeerde muziek kunnen over
dragen met gevolg, dat de verkrijger van dat 
auteursrecht zich tegen opvoering van de 
film zoude kunnen verzetten. Toch zoude dit, 
naar 's Hofs oordeel, Buma in het onder
havige geval niet kunnen baten wegens den 
bijzonderen aard der rechtsoverdracht van 
Addinsell aan Buma, niet anders beoogende, 
dan de verdediging en exploitatie in Neder
land van Addinsell's rechten eenig en alleen 
te diens eigen behoeve. Door deze vermel
ding en omschrijving van den bijzonderen 
aard van bedoelde rechtsoverdracht schijnt 
het arrest er op te doelen, dat de overdracht 
door Addinsell van zijn auteursrecht aan 
Buma een ,,fiduciair" karakter draagt. Bu
ma zoude dan - als trustee - door die 
overdracht wel eigen rechten hebben ver
kregen, doch tevens krachtens de daartoe 
strekkende overeenkomst met Addinsell ge
houden zijn, die rechten niet uit te oefenen 
ten eigen nutte en bate, doch uitsluitend ten 
bate en ten behoeve van Addinsell. 

Het komt mij echter voor, dat, wat hier
van ook zij en welke rechtsgevolgen de fidu
ciaire aard der overdracht van Addinsell op 
Buma tusschen deze partijen ook moge me
debrengen, niettemin de ov erdracht var, Ad
dinsell's auteursrecht op Buma aan deze 
laatste het voile auteursrecht heeft verschaft, 
aangezien art. 2 der Auteurswet dit rechts
gevolg uitdrukkelijk aan de overdracht van 
auteursrecht bij akte verbindt. Het scli.ijnt 
mij dan ook in strijd met deze wetsbepaling 
om de rechtsgevolgen van de overdracht van 
het auteursrecht te beperken op grond van 
de bedoelingen, die partijen daarbij hacden. 
Al moge het op het eerste gezicht vreemd 
schijnen, dat Buma aldus meer recht tegen
over Jogchems zoude bezitten, dan aan Ad
dinsell, tengevolge van diens verplichting 
tegenover Pendennis, zoude toekomen, dit 
is, naar het mij voorkomt, evenwel een nood
zakelijk gevolg van het stelsel onzer Au
teurswet, volgens welke Addinsell zijn au
teursrecht zonder eenige beperl<,ing aan Bu
ma kon overdragen, ook al zoude hij zoo
doende inbreuk hebben gemaakt op zijne 
verbintenis tegenover Pendennis en wellicht 
ook tegenover J ogchems, voor het geval deze 
laatste als ,,rechtsopvolger" van Pendennis 
ware te beschouwen. De fiduciaire aard van 

de overdracht van het auteursrecht door Ad
dinsell op Buma heeft dan ook, naar het mij 
voorkomt, geene zakelijke werking, evenmin 
als de persoonlijke verbintenis, waardoor Ad
dinsell zich tegenover Pendennis zoude heb
ben verplicht om aan het door dezen ver
toonen of doen vertoonen van de film geene, 
aan zijn auteursrecht ontleende, bezwaren in 
den weg te leggen. Ik meen daarom ook dit 
onderdeel van Buma's middel gegrond te 
moeten achteq. 

Mocht Uw Raad zich ook hiermede kun
nen vereenigen, dan mist, naar het mij voor
komt, het 3e onderdeel van dit middel voor 
Buma belang. Overigens schijnt dit onder
deel mij ook niet gegrond, daar het Hof im
mers heeft vastgesteld, dat Addinsell door 
zijne, aan Pendennis verleende, toestemming 
aan deze het recht heeft toegekend om de 
film in het openbaar te vertoonen en te 
doen vertoonen, zoodat degene, die, gelijk 
Jogchems ten dezen, van of vanwege Pen
dennis toestemming tot die vertooning heeft 
bekomen, voor wat de door Addinsell ver
leende toestemming betreft, als rechtsopvol
ger van Pendennis kan worden aangemerkt. 

Voor het geval de Hooge Raad zich met 
mijne meening nopens de gegrondheid van 
de beide eerste onderdeelen van Buma's cas
satiemiddel mocht vereenigen, en dus zal 
moeten treden in eene beoordeeling van het, 
uitsluitend voor dat geval door Jogchems 
voorgestelde, incidenteele middel van cassa
tie, hen ik van oordeel, dat het slagen van 
dit middel wel uitgesloten kan worden ge
acht, daar het in lijnrechten strijd is met 
's Hoogen Raads hierboven reeds vermeld 
arrest van 13 Febr. 1936, No. 443. In dat ar
rest toch werd beslist zoowel, dat het systeem 
der herziene Bemer Conventie medebrengt, 
dat de vraag, of en op welke wijze een aan 
de Nederlandsche Auteurswet ontleend recht 
kan worden overgedragen, moet beoordeeld 
worden naar Nederlandsch recht, alsook, dat 
van het bestaan van auteursrecht eerst 
sprake kan zijn, zoodra en voorzoover een 
werk gemaakt is, en dat dus overdracht van 
toekomstig auteursrecht op nog te vervaar
digen werken in het Nederlandsche rechts
systeem niet mogelijk is. Onder deze om
standigheden m een ik - temeer nu het mid
del door den raadsman van J ogchems niet 
is bepleit - mij ervan t e mogen onthouden, 
daarop nader in te gaan, vermits het mij al 
zeer onwaarschijnlijk voorkomt, dat Uw 
Raad op zijne nog zoo betrekkelijk kort ge
leden beslissingen t e dezer zake zoude wil
len terugkomen. 

Indien Uw Raad mijne meening omtrent 
de gegrondheid v an de beide eerst e onder
deelen van Buma's middel mocht deelen, zal, 
naar het mij toeschijnt, in dezen t en princi
pale recht kunnen worden gedaan, omdat er 
door het Hof geene grieven meer onderzocht 
behoeven te worden. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het door Jogchems ingestelde incidenteel be
roep in cassatie, tot vernietiging van het be
streden arrest en voorts daartoe, dat de 
Hooge Raad, ten principale rechtdoende, na 
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vemietiging van de, door de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht in dezen gewezen vonnissen, de 
door partij Buma bij inleidende dagvaar
ding ingestelde vorderingen toewijze, en par
tij Jogchems veroordeele in de kosten, op 
de behandeling van dit geding, zoowel in 
eersten aanleg en in hooger beroep, als op 
deze tweede behandeling in cassatie, ge
vallen . 

(N. J.) 

t December z94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Slachtverbod 1940 Varkens 
II art. 1.) 

Bij art. 1 Slachtverbod 1940 varkens 
II is het slachten van varkens zonder 
eenig voorbehoud verboden. Art. 2 geeft 
aan, wanneer dit verbod niet geldt en 
houdt derhalve niet eenig element van 
de strafbare overtreding van het in art. 1 

gegeven verbod in. Het Huisslachtings
besluit 1940 Varkens, waarvan de artt. 
2 en 3 volgens het middel eveneens ge
schonden zouden zijn, is ten deze niet 
toegepast en niet toepasselijk. 

Onder het slachten van een dier wordt 
in het algemeen we! verstaan het ge
welddadig dooden van dat dier en het 
daama door verschillende verrichtingen 
voor consumptie geschikt maken, maar 
deze verrichtingen vormen zulk een be
langrijk en noodzakelijk gedeelte van het 
slachtproces, dat zij ook op zich zelve 
als slachten van een dier zijn aan te 
merken. 

De vermelding in de gegeven qualifi
catie v an de Landbouwcrisiswet 1933 is 
onjuist. 

Op het beroep van G. Maten, slager, te 
Oisterwijk, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 
9 Juli 1941, in hooger beroep bevestigende, 
behoudens na te melden uitzondering, een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Tilburg, op 25 Maart 1941 in deze zaak ge
wezen, waarbij requirant ter zake van: ,,han
delen in strijd met een voorschrift, uitgevaar
digd krachtens de Landbouwcrisiswet 1933 
en het Voedselvoorzieningsbesluit" met aan
haling der artt. 1 Slachtverbod 1940 Varkens 
II, 1 Besluit van den Secr.-Gen. van het De
partement van Landbouw en Visscherij van 
6 Sept. 1940 ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Slachtveeregeling), 1 van de 
Wet van 30 Sept. 1938 S. 639 C., 1, 9, 31 lid 
6 Landbouw-Crisiswet 1933, 1, 4, 15 lid 1 en 
3 en 17 Voedselvoorzieningsbesluit en 23, 33 
lid 2, 55 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van driehonderd gulden, subsidiair 
dertig dagen hechtenis, met verbeurdverkla
ring der in beslag genomen varkens, welke 
strafoplegging de Rechtbank heeft vemietigd 
met veroordeeling van requirant tot eene 
geldboete van honderdvijftig gulden, subsi
diair vijftig dagen hechtenis en verbeurdver
klaring van de in beslag genomen varkens. 
(Gepleit door Mr. P. S. Noyon). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

I. ,,S. of v. t . der artt. 1 en 2 Slachtver
bod 1940 Varkens II, 2 en 3 Huisslachtings
besluit 1940 Varkens juncto art. 1 Besluit 
Secr.-Gen. van Landbouw en Visscherij van 
6 Sept. 1940/142, 1, 9, 31 Landbouwcrisiswet 
1933, 1, 4, 15 Voedselvoon:ieningsbesluit, 350, 
351, 352, 415, 423, 425 Sv., door te bevesti
gen het vonnis van den Kantonrechter dat 
het bewezen verklaarde strafbaar verklaarde, 
ofschoon dit niet bevat het voor de strafbaar
heid noodzakelijke element, dat zich niet 
voordeden de gevallen, waarin het verbod 
niet geldt, met name die van art. 2 Slacht
verbod 1940 Varkens II en 2 en 3 Huisslach
tingsbesluit 1940 Varkens;" 

II. ,,S. of v. t. der artt. 359, 415, 423, 425 
Sv., juncto 1 en 2 Slachtverbod 1940 Varkens 
II door te bevestigen het vonnis van den 
Kantonrechter, dat bewezen verklaarde, dat 
requirant te Oisterwijk een varken heeft ge
slacht, zulks ofschoon uit de gebruikte be
wijsmiddelen niet kan volgen, dat dit slach
ten waaronder is te verstaan het dooden, al
thans dat in ieder geval het dooden inhoudt, 
door requirant te Oisterwijk is geschied, in
tegendeel de voor het bewijs gebruikte ver
klaring van den getuige S. inhoudt, dat hij 
het varken dood van Oirschot naar Oisterwijk 
heeft gebracht, waar requirant het verder 
bewerkte·" 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis van het Kantongerecht - met qualifi
catie als voormeld - is bewezen verklaard 
overeenkomstig de telastelegging, dat requi
rant op 29 Jan. 1941 te Oisterwijk een of meer 
varkens heeft geslacht; 

W at de middelen betreft, 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat dit middel berust op een onjuiste op

vatting omtrent de verhou ding tusschen art. 
1 en 2 van het Slachtverbod 1940 Varkens II, 
daar bij art. r het slachten van varkens zon
der eenig voorbehoud is verboden, te1wijl 
art. 2 aangeeft, wanneer dit verbod niet geldt, 
en derhalve niet eenig element inhoudt van 
de strafbare overtreding van het in art. r 
gegeven verbod; 

dat het Huisslachtingsbesluit 1940 Var
kens, waarvan de artt. 2 en 3 vol~ens het 
middel eveneens geschonden zouden zijn, ten 
deze niet toegepast en niet toepasselijk is, 
zoodat dit buiten beschouwing kan blijven; 

dat dit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de gebezigde bewijsmiddelen inderdaad 

inhouden, dat op 29 Jan. 1941 de getuige 
Smits drie doode varkens heeft vervoerd naar 
zijn veestal te Oisterwijk, waar requirant die 
doode dieren geslacht heeft ( verklaringen, 
afgelegd ter terechtzitting van het Kanton
gerecht door requirant en de getuigen Smits 
en Ketelaars); 

dat het middel berust op de stelling, dat 
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op zich zelf het verder bewerken van een 
gedood dier niet is ,.slachten", daar dit be
grip op te vatten is als het dooden van het 
dier, in ieder geval het dooden omvat, zoodat 
uit de bewijsmiddelen volgt, dat requirant 
die varkens niet geslacht heeft; 

dat clit betoog faalt, omdat onder slachte11 
van een dier in het algemeen we! wordt ver
staan het gewelddadig dooden van dat dier 
en het daama door verschillende verrichtin
gen voor consumptie geschikt maken, maar 
dat deze verrichtingen zulk een belangrijk en 
noodzakelijk gedeelte van het slachtproces 
vormen, dat zij ook op zich zelve als slachten 
van een dier zijn aan te merken; 

dat ook dit middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat de hiervoor aangehaalde, aan het be

wezen verklaarde gegeven qualificatie naast 
het Voedselvoorzieningsbesluit verrneldt de 
Landbouwcrisiswet 1933; 

dat het Slachtverbod 1940 Varkens II, dat 
oorspronkelijk enkel berustte op deze wet, 
sinds de wijziging van 14 Jan. 1941 mede be
rust op het Voedselvoorzieningsbesluit, dat 
belangrijk hooger strafbepalingen inhoudt; 

dat het bewP,zen verklaarde feit is gepleegd 
op 24 Jan. 1941, zoodat ten deze de strafbe
paling van art. 15 Voedselvoorzieningsbesluit 
toegepast moet worden, en ook in het in zoo
ver bevestigde vonnis van het Kantongerecht 
toegepast is blijkens de aanhaling van art. 
15, tste en 3de lid en 17 van het Voedsel
voorzieningsbesluit en in verband met laatst
genoemd artikel tevens art. 31, 6de lid Land
bouwcrisiswet 1933, kennelijk met het oog 
op de uitgesproken verbeurdverklaring; 

dat hieruit volgt, dat de verrnelding in de 
gegevcn qualificatie van de Landbouwcrisis
wet 1933 onjuist is, hetgeen mede tengevolge 
heeft gehad het opnemen van art. 55 Sr. en
der de toegepaste wetsartikelen; 

dat het Kantongerecht in zijn vonnis een 
onjuiste qualificatie heeft gegeven, en de 
Rechtbank door niettemin dat vonnis op dit 
punt te bevestigen, art. 423 in verband met 
art. 425 Sv. heeft geschonden, zoodat het be
streden vonnis niet kan worden gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch en
kel voorzooverre het betreft de bevestiging 
van het vonnis van het Kantongerecht ten 
aanzien van de qualificatie; 

En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vemietigt eveneens het vonnis, door het 
Kantongerecht t e Tilburg op 25 Maart 1941 
in deze zaak gewezen, op dezelfde punten; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde ge
qualificeerd behoort te warden als ,,het han
delen in strijd met een verbod, gesteld krach
tens het Voedselvoorzieningsbesluit"; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt]. , 

(N. J.) 

I December z94r. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Besluit Secr.-Gen. v. Justi
tie inz. berechting v. strafzaken rakende 
econ. !even (Verord.blad 15/1941 No. 71, 
art. 5; Slachtverbod 1940 Varkens II 
art. 1.) 

Het verbod genoemd in art. r Slacht
verbod 1940 Varkens II is geheel alge
meen gesteld; de woorden daarvan laten 
dan ook geen ruimte open voor de op
vatting, dat de afwezigheid van de ge
vallen, waarin dit verbod niet geldt, een 
bestanddeel van het verbod vormt. 

Zitting werd gehouden en uitspraak 
werd gedaan door de Vacantiekamer van 
het Hof, voor Econ. strafzaken en der
halve van deze kamer van het Hof een 
bijzondere kamer als voorgeschreven 
voor strafzaken, het economische !even 
rakende. De omstandigheid, dat deze 
kamer uit dezelfde leden zou bestaan 
als de Vacantiekamer voor gewone straf
zaken is met geen enkel wetsvoorschrift 
in strijd. 

Op het beroep van J . A. Henry, los werk
man, wonende te Alphen a/d Rijn, requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 30 Juli 1941, 
houdende in hooger beroep bevestiging v an 
een vonnis van den Econ. Rechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 13 Juni 
1941, waarbij requirant ter zake van ,.opzet
telijk handelen in strijd met een krachtens 
het Voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod of vastgesteld voorschrift", met aanha
ling van art. 91 Sr. , de artt. 15, 17 Voedsel
voorzieningsbesluit, art. 31 Landbouwcrisis
wet 1933, art. I Slachtverbod Varkens 1940 
II , is veroordeeld tot eene gevangenisstraf 
van twee maanden met verbeurdverklaring 
der inbeslaggenomen goederen (een gedood 
varken). 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

de Visser; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur luidende: 

,.I. S . of v. t . der artt. 1 en 2 Slachtver
bod 1940 Varkens II, art. 2 en 3 H uisslach
tingsbesluit 1940 Varkens juncto I, 4 en 15 
Voedselvoorzieningsbesluit, 1 en 2 Slachtvee
regeling 142/1940, 1, 9 en 31 Landbouwcrisis
wet 1933, 350, 351, 352 juncto 415 Sv., 3 Be
sluit Secr.-Gen. van het Departement van 
Justitie No. 71/1941, par. 1 Verord. no. 23/ 
1940 en par. 2 en 3 Verord . N o. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris, door het bewezenver
klaarde slachten van een varken strafbaar te 
verklaren, ofschoon daarin niet voorkomt het 
voor de strafbaarheid noodzakelijke bestand
deel, dat requirant niet uit eenigerlei hoofde, 
in het bijzonder op grond van art. 2 Slacht
verbod 1940 Varkens II en 2 en 3 Huisslach
tingsbesluit 1940 Varkens, daartoe gerech
tigd was; 

II. S. of v . t. der artt. 5 lid 3 Besluit 
Secr.-Gen. van het Departement van Justitie 
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No. 71/1941 juncto par. 1 Verord. No. 23/1940 ' 
en par. 2 en 3 Verord. No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris en art. 161 Grondwet, 349, 
358 en 415 Sv., door zich niet onbevoegd te 
verklaren van het hooger beroep kennis te 
nemen, ofschoon de zitting hebbende Kamer 
van het Gerechtshof niet was een bijzondere 
Kamer, als voorgeschreven voor strafzaken, 
het economische !even rakende;" 

0 . dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, ,,dat requirant op of om
streeks 14 M ei 1941 t e Alphen aan den Rij n 
te zamen en in vereeniging met H . A. van 
Engelen, opzettelijk in strijd met het betrek
kelijke, krachtens het Voedselvoorzienings
besluit vastgestelde verbod een varken heeft 
geslacht" ; 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat in art. 1 van het Slachtverbod 1940 

Varkens II zonder meer wordt verboden het 
slachten en doen slachten van varkens, ter
wijl dan in art. 2 van genoemd Slachtverbod 
en art. 2 van het Huisslachtingsbesluit 1940 
Varkens wordt bepaald, dat dit verbod niet 
geldt of van toepassing is in de in die arti
kelen genoemde gevallen; 

dat derhalve bovengenoemd verbod geheel 
algemeen is gesteld en de woorden ervan dan 
oak geen ruimte openlaten voor de opvatting, 
dat de afwezigheid van de gevallen, waarin 
dit verbod niet geldt, een bestanddeel van 
het verbod vormt ; 

d at derhalve dit middel is ongegrond; 
O . ten aanzien van het tweede middel dat 

blijkens het hoofd van het proces-verbaal der 
openbare terechtzitting van het Hof en van 
het desbetreffend arrest, zitting werd gehou
den en uitspraak werd gedaan door de Vacan
tiekamer van het Hof, voor Economische 
strafzaken en derhalve deze kamer van het 
Hof was een bijzondere kamer als voorge
schreven voor strafzaken, het economische 
!even rakende; 

dat de omstandigheid, dat deze kamer uit 
dezelfde leden zou bestaan als de Vacantie
kamer voor gewone strafzaken met geen en
kel wetsvoorschrift in strij d is; 

dat derhalve oak dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Wijnveld]. 

(N. J.) 

4 D ecember z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van B innenlandsche Zaken. (Woning
wet art. 2.) 

Wei warden de eigenaren van eenige 
perceelen door de vaststelling van de on
derwerpelijke achtergevelrooilijn eenigs
zins in hun verwachtingen teleurgesteld, 
maar de uitbreiding van het bedrijf, in 
welks belang de rooilijn is onderworpen, 
moet onder de bestaande omstandighe
den van algemeen belang warden ge
acht en heeft uit dezen hoofde voorrang 
haven particuliere belangen. Bovendien 

blijven bedoelde perceelen met hun ach
tergevels 23 m. van de nieuwe rooilijn 
verwijderd en blij ft de lichttoetreding 
aan de achterzijde daarvan ruimschoots 
voldoende. Het feit, dat het uitzicht 
eenigszins zal verminderen, is geen vol
doende grand, aan het besluit goedkeu
ring te onthouden. H et besluit (van den 
burgemeester van Amsterdam) wordt 
derhalve goedgekeurd. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het ter goedkeuring aangeboden 
besluit van den burgemeester van Amster
dam van 26 S ept. 1941, No. 337, houdende 
vaststelling van eene verordening tot vast
stelling van de achtergevelrooilijn voor de 
perceelen Overtoom 189 en 191/193/195/ 
195A; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
26 Nov. 1941, No. 303; 

0 . dat de burgemeester van Amsterdam op 
26 Sept . 1941 heeft vastgesteld eene veror
dening tot vaststelling van de achtergevel
rooilijn voor de perceelen Overtoom 189 en 
191, 193, 195, 195 A, waarvan het eenig ar
tikel luidt: 

Voor de perceelen Overtoom 189 en 191, 
193, 195, 195 A is de achtergevelrooilijn ge
legen ter plaatse, als op de bij deze v eror
dening behoorende teekening, gemerkt I , 
met roode lijnen en met roode cijfers en let
ters is aangegeven; 

dat uit de toelichting tot <lit besluit blijkt, 
dat de N . V. Vereenigde Amsterdamsche 
Melkinrichtingen (V.A.M.I.) , eigenares van 
de perceelen Overtoom 189 en 191, 193, 195, 
195 A, heeft verzocht, deze perceelen, waar
in haar melkfabriek is gevestigd, te mogen 
uitbreiden en in verband hiermede achter 
de genoemde perceelen een uitbouw te ma
gen maken; dat bij de uitvoering van dezen 
bouw de voor de genoemde perceelen gel
dende achtergevelrooilijn, zooals deze is ge
legen volgens art. 45 der Bouwverordening, 
en op de bij deze toelichting behoorende tee
kening, gemerkt II , met een blauwe lijn en 
met blauwe cijfers en letters is aangegeven, 
zal warden overschreden; dat, daar in het 
onderwerpelijke geval vrijstelling van het 
verbod tot overschrijding dezer rooilijn niet 
kan warden verleend, ten einde de gewensch
te bebouwing mogelijk te maken, ter plaatse 
een nieuwe achtergevel rooilijn zal moeten 
warden vastgesteld; dat tegen het, ter in
zage gelegen, ontwerp-besluit bezwaarschrif
ten zijn ingekomen van 1e. de weduwe J.P. 
Steenveld-Groen, eigenares van perceel Von
delstraat 156, 2e. F . J. Schuurmans, eigenaar 
van perceel Vondelstraat 158, 3e. de firma 
H. Lesage, n amens J. N. Preijer, eigenaar 
van perceel Vondelstraat 162 , 4e. H. J. Kos
ters, mede-eigenaar van perceel Vondel
straat 164; dat de adressanten bezwaar heb
ben tegen de voorgestelde rooilijn, aangezien 
door de totstandkoming van een hooge be
bouwing achter de perceelen Overtoom 189 
en 191, 193, 195, 195 A ITaar hunne meening 
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de toetreding van licht tot de achtergevels 
der perceelen aan de Vondelstraat zal ver
minderen en het uitzicht aan de achterzijde 
dezer perceelen zal worden belemmerd; dat 
voorts de vrees wordt geuit, dat door de uit
breiding der melkfabriek de waarde hunner 
perceelen zal achteruitgaan, mede tenge
volge van den van het bedrijf te verwachten 
hinder; dat de burgemeester deze bezwaren 
ongegrond acht, daarbij opmerkende, dat 
tusschen de thans voorgenomen achtergevel
rooilijn en de voor de bebouwing aan de 
Vondelstraat geldende achtergevelrooilijn 
een afstand zal bestaan van I4.25 m; dat 
tusschen de ontworpen rooilijn en de achter
gevels der perceelen aan de Vondelstraat een 
ruimte zal b.ehouden blijven van ongeveer 23 
m; dat derhalve bij het ontwerpen der rooi
lijn, wat betreft de lichttoetreding tot de 
tegenoverliggende perceelen, met de belan
gen van de omgeving voldoende is rekening 
gehouden; dat het bovendien in de bedoeling 
ligt, het achtergebouw niet op te trekken tot 
de voile, ingevolge de Bouwverordening toe 
te laten, hoogte van I4.25 m, doch slechts tot 
een hoogte van ± 7 m., en deze hoogte als 
maximum door een voorwaarde vast te leg
gen; dat tegen het veroorzaken van overlast 
door het bedrijf zoo noodig aan de hand van 
bepalingen der Hinderwet kan worden opge-
treden; , 

dat de burgemeester van Amsterdam dit 
besluit op 4 Oct. I94I ter goedkeuring heeft 
aangeboden; 

0. dat weliswaar de eigenaren van de be
wuste perceelen eenigszins in hunne ver
wachtingen worden teleurgesteld, maar dat 
de uitbreiding ter plaatse van het bedrijf 
der V.A.M.I. onder de bestaande omstan
digheden van algemeen belang moet worden 
geacht en uit dezen hoofde voorrang heeft 
boven particuliere belangen; 

dat trouwens, blijkens de overgelegde stuk
ken, de perceelen van de genoemde adres- · 
santen aan de Vondelstraat met hun achter
gevels 23 m v erwijderd blijven van de nieuwe 
achtergevelrooilijn; 

dat, daar in deze lijn niet hooger dan 7 m 
zal worden gebouwd, de lichttoetreding aan 
de achterzijde van deze perceelen ruim
schoots voldoende blijft; 

dat het uitzicht weliswaar eenigszins zal 
verminderen, doch dat hierin geen voldoende 
grond gelegen is, aan het besluit goedkeuring 
te onthouden; 

dat, wat den te duchten hinder tengevolge 
van de uitbreiding van de inrichting van de 
V.A.M.I. betreft, deze hinder reeds nu aan
wezig is, aangezien het terrein van deze 
Naamlooze Vennootschap reeds geheel be
bouwd is, zij het ook niet hooger dan 3 m en 
het bedrijf reeds in zijn vollen omvang wordt 
uitgeoefend ; 

dat deze hinder voor de omwonenden niet 
grooter zal worden, daar aan beide zijden en 
achter de achtergevelrooilijn een strook on
bebouwd moet blijven, waarop het bedrijf 
niet mag worden uitgeoefend en de hinder
lijke gedeelten zooveel mogelijk worden in
gebouwd; 

dat in verband met een en ander ernstige 
waardevermindering van de perceelen der 
adressanten niet behoeft te worden geducht; 

Gezien de Woningwet, de achtste Verorde
ning van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op admini&tratiefrech
telijk gebied en de zesde dezerzijdsche be
schikking ter uitvoering van deze verorde
ning (Nederlandsche Staatscourant no. 206 
van I94I); 

Heeft op grond van paragraaf I der Ver
ordening no. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het besluit van den burgemeester van Am
sterdam van 26 Sept. I94I, no. 337, goed te 
keuren. (A. B.) 

8 December z94z . ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vogelwet I936, art. I7.) 

In het bewezenverklaarde - dat hij 
in zoekende houding liep met het doe! 
om eieren van kieviten te zoeken en te 
rapen - komt duidelijk tot uitdrukking, 
dat gerequireerde bezig was eieren van 
kieviten te zoeken. 

Op het beroep van den Ambtenaar van 
het 0. M . bij de Kantongerechten in het 
Arr. Assen, requirant van cassatie tegen een 
monoeling vonnis van het Kantongerecht te 
Meppel van IS Juli I94I, waarbij H. S., zon
der beroep, wonende te Stuifzand, gemeente 
Ruinen, ter zake van het te zijnen aanzien 
bewezen verklaarde van alle rechtsvervol
ging werd ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, en luidende: 

.,S., althans v . t. van de artt. 350, 351 en 
352 Sv., 

S., althans v . t. van de artt. 8, I 7 lid 3 en 
lid 4, 28 der Vogelwet I936, 

doordat voomoemd Kantongerecht ver
dachte heeft ontslagen van alle rechtsvervol
ging, vermits het van meening is, dat het in 
zoekehde houding loopen op een perceel 
grond met het doe! om eieren van kieviten 
te zoeken en te rapen, niet kan worden aan
gemerkt als het zoeken en rapen van eieren 
als bedoeld in art. z7 der Vogelwet z936; 

zulks ten onrechte : omdat, wanneer telas
tegelegd is, dat verdachte in zoekende hou
ding liep op een perceel grond met het doel 
om eieren van kieviten te zoeken en te ra
pen, hieronder moet worden verstaan, dat 
verdachte eieren van kieviten trachtte te 
vinden, hetgeen zoeken is ; 

omdat, juist nu het doe! van het in zoe
kende houding loopen is vermeld, het vast 
staat, dat verdachte niet .,zoo maar" in zoe-
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kende houding liep, doch aan het eieren zoe
ken was; evenals het in jagende houding loo
pen met een geladen schietgeweer nog geen 
jagen is in den zin der Jachtwet 1923, maar 
eerst jagen wordt wanneer dit loopen ge
schiedt met het doel om wild te bemach
tigen; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard dat gerequireerde den 13den April 
1941 te 10¼ uur ongeveer in den voormid
dag in de gemeente Ruinen in zoekende hou
ding liep met het doel om eieren van kieviten 
te zoeken en te rapen op een perceel grond, 
toebehoorend aan een antler dan verdachte 
en in gebruik bij A. van Aalderen, althans 
aan een ander dan verdachte, zonder dat hij 
in gezelschap was van den eigenaar of ge
bruiker dier (lees: van dien) grond of in het 
bezit was van een schriftelijke toestemming 
van den eigenaar of gebruiker dier (lees: 
van dien) grond ; 

0. dat de Kantonrechter dat bewezen ver
klaarde niet strafbaar heeft geoordeeld en 
gerequireerde van alle rechtsvervolging des
wege heeft ontslagen, zulks op den grond 
hierboven bij de middelen van cassatie ver
meld, daaraan nog toevoegende dat het te
lastegelegde evenmin bij eenige andere wet 
of wettelijke verordening is strafbaar gesteld; 

O. dat requirant terecht die beslissing be
strijdt, daar in het bewezen verklaa~de dui
delijk tot uitdrukking komt dat gerequireer
de bezig was eieren van kieviten te zoeken, 
hetgeen, nu dit geschiedde op 13 April 1941, 
derhalve gedurende den wettelijk vastgestel
den raaptijd, doch op grond welke niet' toe
behoorde aan gerequireerde, en zonder dat 
deze was voorzien van de bij art. 1 7 der Vo
gel wet 1936 vereischte schriftelijke toestem
ming of zich in gezelschap van den eigenaar 
of den gebruiker van den grond bevond, op
levert overtreding van genoemd wetsartikel, 
strafbaar gesteld bij art. 28 der zelfde wet; 

Vemietigt het bestreden vonnis, behalve 
voorzooveel de bewezenverklaring betreft; 

En rechtdoende k rachtens art. 105 der Wet 
R. 0 .: 

Verklaart dat het bewezenverklaarde uit
maakt het strafbare feit: ,,het zoeken van 
eieren van kieviten gedurende den ingevolge 
art. 17 der Vogelwet 1936 vastgestelden 
raaptijd op grond welke aan een antler toebe
hoort, en niet bij den dader in gebruik is, 
buiten tegenwoordigheid en zonder schrifte
lijke toestemming van den eigenaar of den 
gebruiker van <lien grond;11 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar, 
nu van eenigen strafuitsluitingsgrond niet 
blijkt; 

En gezien de artt. 17 en 28 der Vogelwet 
1936 j 0

• art. 12 van het Vogelbesluit 1937, 
23 en 39 septies Sr.: 

Veroordeelt gerequireerde tot een geld
boete van drie gulden, met bepaling van den 
duur der vervangende plaatsing in een tucht
school op een week, welke straf in overeen
stemming is met den emst van het gepleegde 
feit; Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Rombach]. (N. J.) 

II December 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Gemeente
wet art. 86 j 0

• art. 248.) 
Ten onrechte heeft de Raad, in ver

band met zijn besluit tot vermeerdering 
van het aantal wethouders met ingang 
van 5 Sept. 1939, den post ,,jaarwedden 
van de wethouders" verhoogd, nu het 
raadsbesluit tot benoeming van een wet
houder d .d . 5 Sept. 1939 was vemietigd 
en betrokkene dus eerst vanaf zijn nadere 
benoeming recht op jaarwedde heeft. 
De van 5 Sept. 1939 tot de nadere be
noeming uitbetaalde bedragen behooren 
te warden teruggevorderd. Ook het ver
leenen van terugwerkende kracht tot s 
Sept. 1939 aan de nadere benoeming kan 
tot geen andere beslissing leiden, temeer 
nu dit besluit, daargelaten dat het nim
mer een beslissing, welke uit de wet 
voortvloeit, ongedaan zou kunnen ma
ken, later is vemietigd. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Hoogeveen tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe v an 29 Jan. 
1941 no. 75, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 24 Aug. 
1939, no. 23, tot wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor 1939, in verband met het 
besluit van dienzelfden datum, waarbij het 
aantal wethouders met ingang van 5 Sept. 
1939 op 3 werd bepaald; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 30 April 1941 , No. 123, 9 Juli 1941 , No. 
123/62, 8 Oct. 1941, No. 123/95 en 26 Nov. 
1941, No. 123/109); 

0. dat de raad der gemeente Hoogeveen 
in zijne openbare vergadering van 24 Aug. 
1939 heeft besloten de begrooting dier ge
meente voor het dienstjaa r 1939 te wijzigen 
in dier voege, dat de post no. 8 van het Ile 
Hoofdstuk der le Afdeeling, genaamd ,,jaar
wedden van de wethouders", wordt verhoogd 
met f 317 en de post No. 257 van het XVIe 
Hoofdstuk derzelfde Afdeeling wordt ver
laagd met f 317, zulks in verband met een 
raadsbesluit van denzelfden datum, waarbij 
met gebruikmaking van de hem in het tweede 
lid van art. 86 der gemeentewet gegeven be
voegdheid, het aantal wethouders dezer ge
meente met ingang van s Sept. 1939 werd 
bepaald op 3; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 24 Juli 1940 no. 91 aan dit raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthou
den, aangezien niet voldaan was aan hun 
verlangen om dit besluit in te trekken, niet
tegenstaande aan de gemeente was kenbaar 
gemaakt, dat de Ministers van Binnenland
sche Zaken en Financien, in verband met de 
noodlijdendheid van de gemeente, alleen dan 
met de uitbreiding van het aantal wethou
ders accoord gaan, indien deze uitbreiding 
geen hoogere uitgaven voor de gemeente 
medebrengt; 
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dat, nadat dit besluit van Ged. Staten bij 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken van 19 Dec. 1940, B. Z. no. 2 B.B. was 
vemietigd, 1 Ged. Staten bij hun besluit van 
29 Jan. 1941 no. 75, aan het evenbedoelde 
raadsbesluit andermaal hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Hoogeveen in beraep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij het besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Dec. 1940, 
B. Z. no. 2 B.B., is vemietigd het besluit van 
Ged. St. van Drenthe van 24 Juli 1940 no. 9I, 
bij welk besluit goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dd. 24 Augustus 1939, 
no. 23, tot wijziging van de gemeentebegrao
ting voor 1939, in verband met het raadsbe
sluit van dienzelfden datum, waarbij het 
aantal wethouders met ingang van 5 Sept. 
1939 op 3 werd bepaald; dat deze vemieti
ging is gegrand op de omstandigheid, dat, 
daar de begraoting der gemeente voor het 
dienstjaar 1939, ten tijde, dat Ged. Staten 
over de voormelde wijziging van de begroo
ting beslisten, nag niet was goedgekeurd, er 
voor een beslissing omtrent deze wijziging 
nag geen plaats was; dat, gelet op zijn moti
veering, het evenbedoelde besluit van den 
Secretaris-Generaal derhalve uitsluitend re
kening houdt met de formeele zijde van het 
besluit van Ged. Staten en de materieele 
zijde daarvan buiten beschouwing !aat; dat 
Ged. Staten, aangaande het raadsbesluit op
nieuw uitspraak doende, bij hun besluit van 
29 Jan. 1941, no. 75, hierin aanleiding heb
ben gevonden aan het raadsbesluit wederom 
hunne goedkeuring te onthouden; dat hier
mede de kwestie is teruggebracht tot het 
punt, waartoe ze, v66r de beslissing van den 
Secretaris-Generaal, was gevorderd; dat 
echter zoowel het recht als de billijkheid, 
aangaande de in geding zijnde kwestie, in 
materieel opzicht een beslissing in hoogste 
instantie vorderen; dat toch het onderwerpe
lijke raadsbesluit niet anders ten doe! heeft, 
dan uitvoering te geven aan de voor de wet
houders geldende - het gemeentebestuur 
bindende - wettelijk tot stand gekom en 
jaarwedderegeling, op welke uitvoering de 
wethouders rechtens aanspraak konden ma
ken; dat, daar de wethouders, die van 5 Sept. 
1939 af onafgebraken in functie zijn geweest, 
als zoodanig hun diensten hebben gepres
teerd, de billijkheid medebrengt, dat zij voor 
deze diensten warden beloond; 

0. dat, daargelaten dat de ongunstige fi
nancieele positie der gemeente Hoogeveen 
het niet wenschelijk maakt dat de vermeer
dering van het aantal wethouders tot ver
hooging van de uitgaven dier gemeente zou 
leiden, de onderwerpelijke begraotingswijzi
ging reeds hieram niet voor goedkeuring vat
baar is, omdat bij Koninklijk besluit van 6 
Dec. 1939 (Staatsblad no. 2351) het besluit 
van den gemeentraad van Hoogeveen van 
5 Sept. 1939 tot benoeming van D. van Dijk 

1 C. V. 1940 biz. 425. 
L. 1941 

tot wethouder dier gemeent wegens strijd 
met de wet is vernietigd, en deze persoon 
derhalve niet van 5 Sept. 1939 af, <loch eerst 
sedert zijn nadere benoeming op 14 Dec. 
1939 recht op de jaarwedde van wethouder 
heeft; 

dat blijkens de stukken het gemeentbe
stuur weliswaar van oordeel is, dat de aan 
den wethouder Van Dijk gedane uitbetalin
gen wegens zijn optreden als wethouder ge
durende het tijdvak van 5 Sept. tot 6 Dec. 
1939, nu deze uitbetalingen eenmaal hebben 
plaats gehad, niet meer vemietigd kunnen 
worden, <loch dat met Ged. Staten moet 
warden geoordeeld, dat het hier gevolgen 
van het vemietigde raadsbesluit betreft, 
we!ke zeer zeker voor vernietiging vatbaar 
zijn, aangezien toch de uitbetaalde bedragen 
kunnen warden teruggevorderd; 

dat ook het bij raadsbesluit van 8 Fehr. 
1940 verleenen van terugwerkende kracht 
aan de op 14 Dec. 1939 plaatsgevonden wet
houderbenoeming en wel van 5 Sept. 1939 
af, tot geen andere beslissing vermag te lei
den, te meer nu <lit besluit, nog daargelaten 
dat het nimmer een beslissing, welke uit de 
wet voortvloeit, ongedaan zou kunnen ma
ken, inmiddels bij dezerzijdsch besluit van 
17 Nov. 1941, 1 B. Z. No. 3 B.B. is vernie
tigd; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grand van paragraaf 1 der Verar

dening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen vanAlgemeenBestuur besloten: 

het beroep ongegrand te verklaren. 
(A. B.) 

zs December z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaa! van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Wet op het 
begraven art. 13 j 0

• art. 14.) 
Het stelsel der wet brengt mede, dat 

algemeene en bijzondere, eenmaal aan
gelegde, begraafplaatsen en de zich 
daarop bevindende graven, zoolang 
daarvan gebruik gemaakt wordt, dienen 
in stand te blijven. Met <lit stelsel is het 
onvereenigbaar om een bestaande alge
meene begraafplaats zonder meer als 
zoodanig op te heffen en haar over te 
dragen aan een kerkelijke gemeente, op
dat deze er een bijzondere begraafplaats 
van kan maken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den bur
gemeester der gemeenten Stad Delden en 
Ambt Delden tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Overijssel van 26 Aug. 1941, No. 
7773/5628, 2e afdeeling, waarbij goedkeuring 
werd onthouden aan het besluit van de raden 
der voornoemde gemeenten d.d. 26 en 30 
Juni 1941 tot verkoop van een perceel grand 

1 C. V. 1941 biz. 360/361. 
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aan de Nederduitsch Hervormde gemeente 
te Delden en tot overdracht aan die gemeen
te van de bestaande A!gemeene Begraaf
p!aats; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, (advies 
van 26 Nov. 1941, No. 300); 

0. dat de raden der gemeenten Stad Del
den en Ambt Delden op 26/30 Juni 1941 heb
ben besloten aan de Nederduitsch Hervorm
de gemeente te Delden te verkoopen: 

1. een perceel grond, groot ongeveer 
2500 m 2, zijnde een dee! van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Ambt Delden, 
sectie H., nummers 881 en 882, zulks voor 
den prijs van 16 cent per m 2 en met bestem
ming tot bijzondere begraafplaats; 

2. de algemeene begraafplaats te Ambt 
Delden met uitweg naar den Rijksstraatweg, 
zijnde het perceel groot 85 aren 20 centiaren, 
kadastraal bekend gemeente Ambt Delden, 
sectie H., nummer 417a, zulks voor den prijs 
van ½ cent per m 2 en verder onder de vol
gende voorwaarden: 

a. de algemeene begraafplaats gaat in 
eigendom, beheer en onderhoud over aan de 
Nederduitsch Hervormde gemeente met be
stemming tot bijzondere begraafplaats dier 
gemeente, in welke bestemming als begraaf
plaats geen verandering zal mogen worden 
gebracht; 

b . zij wordt aanvaard in den staat, waar
in zij zich thans bevindt zonder vrijwaring 
voor gebreken van welken aard ook; 

c. de Nederduitsch Hervormcle gemeente 
zal ook niet-Hervormden tot het gebruik der 
bijzondere begraafplaats toelaten op gelijken 
voet als Hervormden; 

d. met betrekking tot de op de begraaf
plaats aanwezig zijnde graven treedt de Ne
derduitsch Hervormde gemeente in alle 
rechten en verplichtingen der gemeenten 
Stad- en Ambt-Delden; de Kerkvoogdij zal 
de rechthebbenden op die graven in het bezit 
stellen van de vemieuwde bewijzen van hun 
rechten, uiterlijk een jaar na de overdracht 
der begraafplaats; 

e. indien een rechthebbende op een eigen 
graf bezwaar heeft tegen den overgang van 
de Algemeene in de bijzondere begraafplaats 
kan hij verlangen, dat deze grafruimte door 
de zorg der Kerkvoogdij naar d e algemeene 
begraafplaats wordt overgebracht. Deze 
overbrenging kan echter alleen worden ge
vorderd door bloedver:wanten, die den laatst 
in het graf begravene niet verder dan in den 
derden graad bestaan en die het verzoek 
daartoe kenbaar maken binnen een jaar na 
de overdracht; 

f. de Kerkvoogdij verbindt zich den be
staanden toegangsweg naar de begraafplaats 
te onderhouden. Zij ver!eent bij dezen het 
recht van weg over dezen toegangsweg en de 
hierbij overgedragen begraafplaats en het 
nieuw gedeelte ten behoeve van de door de 
gemeenten Stad- en Ambt-Delden aan te leg
gen nieuwe algemeene begraafplaats, welke 
overigens op duidelijk zichtbare wijze, over
eenkomstig art. 18 der wet op het begraven 
van lijken van d e bijzondere begraafplaats 

zal zijn afgesloten. D e Kerkvoogdij zal daar
toe een behoorlijken toegangsweg naar de al
gemeene begraafplaats aanleggen en onder
houden; 

g. de tarieven voor de bijzondere en de 
rechten voor de algemeene begraafplaats 
zullen zooveel mogelijk in overleg tusschen 
de Kerkvoogdij en burgemeesters en wethou
ders der gemeenten Stad- en Ambt-Delden 
worden geregeld; 

h. de dagen en uren voor kosteloos be
zoek der bijzondere begraafplaats zullen door 
de Kerkvoogdij in overleg met B. en W. der 
gemeenten Stad- en Ambt-Delden worden 
vastgesteld; 

i . de overdracht van de bestaande alge
meene begraafplaats zal plaats hebben een 
half jaar nadat de ophooging van de nieuw 
aan te leggen begraafplaats is voltooid en de 
aanp!ant van de omheining is tot stand ge
komen; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
besluit van 26 Aug. 1941, No. 7773/5628, 2e 
afdeeling, aan dit besluit van de genoemde 
gemeenteraden goedkeuring hebben onthou
den, daarbij overwegende, dat aan een be
sluit van soortgelijke strekking als het on
derhavige de goedkeuring werd onthouden 
bij de beschikking van 29 April 1941, No. 
3144a/2699; dat daartegen bezwaren beston
den, welke door het thans voorliggende be
sluit niet worden ondervangen; dat ook thans 
het treffen eener volkomen afdoende rege
ling ten aanzien van de bestaande graven en 
rechten daarop niet geslaagd kan worden ge
acht; dat daarom het besluit niet in aanmer
king komt voor goedkeuring; 

. dat de burgemeester der gemeenten S tad
Delden en Ambt-Delden in beroep aanvoert, 
dat Ged. Staten, onder verwijzing naar een 
vroeger genomen besluit van gelijke strek
king, de onthouding van hun goedkeuring 
hierop gronden, dat de toen genoemde be
zwaren niet door het thans voorliggende be
sluit zijn ondervangen; dat het eerste be
zwaar, dat evenwel in het besluit, waartegen 
beroep, niet uitdrukkelijk wordt herhaald, 
hierin bestond, dat de nieuwe algemeene be
graafplaats een dee! zou uitmaken van de 
bijzondere, hetgeen geacht wordt met de be
doeling van art. 13 der Begraafwet kwalijk 
overeen te stemmen; dat hij hiertegen op
merkt, dat deze voorstelling met den feite 
lijken toestand, zooals die is voorgenomen, 
in strijd is, hetgeen moge blijken uit de bij
gevoegde situatieteekening; dat het tweede 
bezwaar hierin bestaat, dat het treffen eener 
volkomen afdoende regeling ten aanzien van 
de bestaande graven en rechten daarop niet 
geslaagd kan worden geacht; dat Ged. Sta
ten hebben nagelaten aan te geven, in welk 
opzicht de getroffen regeling zou falen, zoo
dat zijnerzijds moet worden volstaan met aan 
te voeren, dat op het te goeder trouw uit
voeren van de gesloten overeenkomst door de 
wederpartij mag worden gerekend en voor 
een tekort doen van rechthebbenden niet be
hoeft te worden gevreesd; dat daartegenover 
door de uitvoering van het genomen besluit 
in het begraven van lijken wordt voorzien 
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op een wijze, die in overeenstemming is met 
de wenschen van de daarvoor in aanmerking 
komende bevolkingsgroep en die voor de ge
meente een aanzienlijke besparing van kos
ten medebrengt; 

0 . dat de wet van ro April 1869 (Staats
blad No. 65) onderscheidt tusschen alge
meene begraafplaatsen, welke staan onder 
het beheer der gemeentebesturen en bijzon
dere begraafplaatsen, aangelegd met verlof 
en onder toezicht van de gemeentebesturen; 

dat het stelsel der evengenoemde wet me
debrengt, dat zoodanige eenmaal aangelegde 
begraafplaatsen en de zich daarop bevinden
de graven, zoolang daarvan nog gebruik ge
maakt wordt, dienen in stand te b lijven; 

dat zulks in de eerste plaats volgt uit het 
bepaalde in art. 23, eerste lid, dat graven 
niet mogen worden geroerd dan met toestem
ming van den eigenaar en n a verloop van 
tien jaren, nadat er het laatst een lijk in ge
plaatst is; 

dat tevens kan worden gewezen op art. 25, 
volgens welke bepaling een begraafplaats, 
welke op de wijze als aangegeven is in art. 
24 is gesloten, gedurende tien jaren onaan
geroerd moet blijven !iggen; 

dat het met <lit stelsel onvereenigbaar is 
om, zooals hier zou geschieden, een bestaan
de algemeene begraafplaats zonder meer als 
zoodanig op te heffen en haar over te dragen 
aan een kerkelijke gemeente, opdat deze er 
een bijzondere begraafplaats van kan ma
ken · 

d;t hierbij toch niet wordt gerekend met 
de gevoelens van hen , wier bloedverwanten 
op d e algemeene begraafplaats begraven lig
gen, noch m et die van de rechthebbenden op 
zich op de algemeene begraafplaats bevin
dende eigen graven; 

dat dit laatste bezwaar niet op voldoende 
wijze wordt ondervangen door de, aan den 
verkoop verbonden voorwaarde onder e, aan
gezien de daarin voorziene wijze van over
brengen v an graven niet strookt met de 
rust, welke de wet aan eenmaal op een be
graaf plaats bijgezette lijken gewaarborgd 
wil zien, daargelaten nog, dat bet recht om 
deze overbrenging te verzoeken geheel wille
keurig is beperkt tot de bloedverwanten, die 
den laatst in bet graf begravene niet verder 
dan in den derden graad bestaan; 

dat ook overigens geen zekerheid bestaat, 
dat de belangen van de nabestaanden van 
hen, wier stoffelijke resten op de algemeene 
begraafplaats begraven liggen, genoegzaam 
zouden worden geeerbiedigd; 

dat immers de voorwaarden onder g en h 
bepalen, dat de tarieven voor de (van de 
algemeene begraafplaats te maken) b ijzon
dere begraafplaats en de dagen en uren voor 
kosteloos bezoek dier begraafplaats in over
leg met de besturen der gemeenten Stad
Delden en Ambt-Delden zullen worden vast
gesteld, zoodat aan die gemeentebesturen 
elke beslissende stem in deze ont breekt; 

dat in verband met een en ander dan ook 
moet worden geoordeeld, dat Ged. Staten te
recht aan bet onderwerpelijke besluit der ge
meenteraden van Stad-Delden en Ambt-

Delden goedkeuring hebben onthouden; 
Gezien de G emeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/I940 van den Rijkscommis
saris voor bet bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B .) 

19 D ecember 1941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van bet Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

Al zal veelal door een instelling van 
weldadigheid aan een ondersteunde, 
voor wien om m edische redenen de ver
huizing naar een andere streek dringend 
gewenscht is, bet verzoek om de gelde
lijke hulp tot dit doel niet behooren te 
worden geweigerd, zoo had toch i. c. die 
instelling een anderen weg moeten in
slaan, daar de verhuizing van den 63-
jarigen armlastige met vrouw en vijf 
kinderen, waarvan twee ziekelijk, op de 
nieuwe woongemeente een zoo groot gel
delijk risico legt, dat bevordering dier 
verhuizing niet verantwoord mocht hee
ten. Er is dus aanleiding tot toepassing 
van art. 40 2e lid. 

De Secretaris-Generaal van bet Departe
ment van B innenlandsche Zaken, 

Gezien bet geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin J . H. 
Ketting ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Dec. 1941, No. Jo2; 

0 . dat J. H. Ketting, destijds wonende te 
Rotterdam en reeds sedert jaren werkloos, 
op zijn verzoek door den gemeentelijken 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon al
daar, welke bet gezin placht te ondersteunen, 
financieel in staat werd gesteld om met zijn 
gezin naar Hilversum te verhuizen, zulks 
met bet oog op den gezondheidstoestand van 
twee zijner kinderen, voor wie de Directeur 
van den Gemeentelijken Geneeskundigen en 
Gezondheidsdienst te Rotterdam die verhui
zing op medische gronden dringend ge
wenscht achtte; dat de verhuizing op 2 Sept. 
1940 plaats vond ; 

dat, toen Maatschappelijk Hulpbetoon te 
R otterdam, welke dienst de ondersteuning 
van het gezin na zijn vertrek naar Hilver-· 
sum had voortgezet, op 15 Mei 1941 daar
mede ophield en de Gemeentelijke Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilver
sum niet bereid bleek de ondersteuning over 
te nemen, op grond, dat zijns inziens bet ge
val van art. 30, tweede lid der Armenwet 
zich bier voordeed, bij dezerzijdsch besluit 
van 31 Mei 1941, B. Z. No. 1A, ingevolge 
art. 32 der genoemde wet werd beslist, dat 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
J. H. Ketting te Hilversum te rekenen van 
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:r 5 Mei 1941 af zullen komen ten laste van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum; 
dat diensvolgens het gezin sinds begin J uni 
1941 door dien dienst wordt ondersteund; 

dat het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Hilversum zich echter kort daarop tot Ged. 
Staten van Noordholland heeft gewend, met 
verzoek, te dezer zake een uitspraak over
eenkomstig art. 40 der Armenwet te bevor
deren, aangezien zijns inziens Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Rotterdam zich aan af
schuiving van het armlastige gezin Ketting 
naar Hilversum heeft schuldig gemaakt, 
waartoe het o.a. aanvoert, dat die dienst in 
strijd met de feiten aan Ketting heeft voor
gespiegeld, dat Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Hilversum ingeval van verhuizing daar
heen geheel voor het gezin zou zorgen; dat 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam 
op K etting drang heeft uitgeoefend, teneinde 
hem en zijn gezin naar Hilversum te doen 
verhuizen; dat Ketting, die reeds gedurende 
een tiental jaren vrij geregeld steun van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam 
ontving, moet geacht warden niet meer in 
staat te zijn, door arbeid in het levensonder
houd van zijn gezin te voorzien; dat zijns 
inziens overeenkomstig art. 40, derde lid , der 
Armenwet behoort te warden bepaald, dat 
de aan Ketting te verleenen steun geduren
de een termijn van drie jaren komt ten laste 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotter
dam ; 

dat het bestuur van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam daarentegen in dit geval art. 40, 
tweede lid der Armenwet niet van toepas
sing acht, waartoe deze dienst aanvoert, dat 
in gevallen als het onderhavige de verhui
zing van een ondersteunde slechts wordt be
vorderd, indien de Directeur van den Ge
meentelijken Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst te Rotterdam die verhuizing om 
medische redenen noodzakelijk of dringend 
gewenscht acht; dat het moge verwijzen naar 
het K. B. van 14 Febr. 1938, No. 58, betref
fende een soortgelijk geschil tusschen de ge
meenten Apeldoom en Haarlem, waarin het 
standpunt wordt ingenomen , dat, in het alge
meen gesproken, een juiste opvatting van 
armenzorg meebrengt, dat, indien een arme 
de dringende wenschelijkheid van de verhui
zing van zijn gezin naar elders met de daar
aan verbonden kans om te zijner tijd weder
om in het onderhoud van dat gezin te kun
nen voorzien, overtuigend kan aantoonen, 
het orgaan van armenzorg in zijne gemeente 
daartoe zoo mogelijk dient mede te werken, 
al wordt daardoor de gemeente van vesti
ging met de zorg voor dat gezin bezwaard; 
dat in het onderhavige geval zijns inziens 
zeer zeker op rechtmatige wijze medewer
king tot verhuizing is verleend; 

0 . dat de dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Rotterdam door Ketting op 
zijn verzoek geldelijk in staat te stellen met 
zijn gezin naar Hilversum te verhuizen, op 
de komst van het gezin in die gemeente in
vloed heeft uitgeoefend, welke tot toepas-

sing van art. 40, 2e lid, der Armenwet be
hoort te leiden; 

dat toch, al zal veelal door een instelling 
van weldadigheid aan een ondersteunde, voor 
wien om medische redenen de verhuizing 
naar een andere streek dringend gewenscht 
is, het verzoek om geldelijke hulp tot dit 
doel niet behooren te warden geweigerd, de 
dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam ten deze een anderen weg had 
moeten inslaan om in hetgeen de beide zie
kelijke zoons van Ketting noodig hadden te 
voorzien; 

dat de verhuizing van Ketting met vrouw 
en vijf kinderen naar de gemeente Hilver
sum op · den dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon in die gemeente een groat gelde
lijk risico laadde, met het oog waarop de be
vordering van die verhuizin_g door den dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotter
dam ender de omstandigheden, zooals die 
zich hier voordeden, jegens den dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum 
niet verantwoord mag heeten; 

dat immers te verwachten was, dat de 63-
jarige Ketting, die reeds lange jaren mees
tentijds werkloos was, voorgoed ten laste van 
de gemeenschap zou blijven, terwijl voorts 
de kans, dat de ziekelijke zoon van 25 jaar 
en later oak diens eveneens ziekelijke bree
der van 1p jaar niet ten voile tot werken in 
staat zouden blijken en steun zouden blijven 
behoeven, verre van denkbeeldig was t e 
achten; 

dat, in dit licht bezien, de dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam, welke 
tot deze verhuizing heeft meegewerkt, zon
der dat is aangetoond, dat hier redelijker
wijze niet op andere wijze tot een oplossing 
kon geraakt warden, niet in voldoende mate 
rekening heeft gehouden met de gevolgen, 
welke de komst van het gezin te Hilversum 
voor de kas van den dienst van Maatschap
pelijk Hulpbetoon aldaar zal kunnen heb
ben; 

dat het op grand van het vorenstaande bil
lijk is te achten, dat de kosten van de aan 
het gezin Ketting voor den dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te H ilversum ver
leende ondersteuning gedurende een tijdvak 
van een jaar, te beginnen met het tijdstip 
van vestiging van het gezin in de gemeente 
Hilversum, warden gedragen door den dienst 
van Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotter
dam · 

·G~zien de Armenwet; 
Hee~ op grand van paragraaf :r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

t e beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin J. H . Ketting door den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Hilversum tot 2 Sept. 
1941 komen ten laste van den Gemeentelij 
ken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbe-
toon te Rotterdam. (A. B .) 
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z9 December z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

De omstandigheid, dat een arts schrif
telijk heeft verklaard, dat in verband 
met den gezondheidstoestand van den 
armlastige verblijf in een boschrijke om
geving voor hem wenschelijk was, is 
geen voldoende motief om zijne verhui
zing naar E. te bevorderen, daar geens
zins vaststaat, dat E. een geschikte 
plaats voor den patient zou zijn om van 
zijne kwaal te genezen. Er is dus reden 
tot toepassing van art. 40 2e lid. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin Bil; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Juli 1941, No. 194; 

0. dat Leendert Bil, geboren op 26 Jan. 
1907, met zijn gezin tot ongeveer het begin 
van Maart 1941 in de gemeente Anna Pau
lowna woonde, waar hij, lijdende aan asthma 
bronchiale niet in staat was in het onder
houd van zijn gezin te voorzien en door het 
burgerlijk armbestuur ingevolge de Armen
wet werd ondersteund; 

dat, aangezien de geneesheer Dr. R. J. 
Hamburger te Alkmaar een verblijf van den 
patient in een boschrijke omgeving wensche
lijk oordeelde en deze na een kortstondig 
verblijf te Ermelo zich aldaar veel beter ge
voelde, de laatstgenoemde zich met zijn ge
zin definitief in deze gemeente vestigde, na
dat het burgerlijk armbestuur van Anna 
Paulowna de verhuiskosten grootendeels, en 
de huur van de inmiddels te Ermelo gehuur
de woning voor den tijd van eene week, ten 
laste van het burgerlijk armbestuur had ge
nomen; 

dat B. en W. van Ermelo van oordeel zijn, 
dat zich hier een geval, als bedoeld in art. 

40 der Armenwet, heeft voorgedaan, in hoofd
zaak aanvoerende, dat het burgerlijk armbe
stuur te Anna Paulowna, zonder tevoren 
eenig overleg met hun college te plegen, de 
verhuizing van het gezin naar hunne gemeen
te heeft mogelijk gemaakt, op de bloote ver
klaring van Dr. Hamburger, dat voor L. Bil, 
in verband met zijn gezondheidstoestand, 
verblijf in een boschrijke omgeving wensche
lijk was, terwijl daar tegenover staat de ver
klaring van den arts S. Waardenburg te Er
melo, die op grond van zijne 10-jarige prak
tijk ter plaatse van oordeel is, dat asthma
lijders, die, zooals de genoemde patient, ge
voelig zijn voor rogge en andere meelsoorten, 
in deze gemeente, waar veel rogge verbouwd 
wordt, en welke gemeente bovendien te dicht 
bij het IJsselmeer gelegen is, niet genezen; 
dat bovendien het burgerlijk armbestuur te 
Anna Paulowna, door aan den belangheb
bende mede te deelen, dat de nieuwe ge
meente zijn gezin behoorde te steunen, zoo
lang dit nog noodig mocht blijken te zijn, 
zeer zeker eenigen invloed op de komst van 

het gezin in hunne gemeente heeft uitge
oefend; 

dat B. en W. van Anna Paulowna ontken
nen, dat art. 40, 2e lid der Armenwet hier 
toepassing zou moeten vinden, aanvoerende, 
dat de gedachte dat verhuizing naar Ermelo 
aan Bil zou zijn gesuggereerd, volkomen uit 
de lucht gegrepen is, terwijl het volgens de 
constante jurisprudentie sedert 1935 volko
men geoorloofd moet worden geacht een arm
lastige, die om gezondheidsredenen met zijn 
gezin naar een andere gemeente moet ver
huizen, daartoe financieel in staat te stellen; 

0. dat vaststaat dat het gezin Bil bij zijn 
komst in de gemeente Ermelo in een toe
stand verkeerde, die ondersteuning noodza
kelijk maakte, alsmede dat het burgerlijk 
armbestuur van zijne voormalige woonplaats, 
Anna Paulowna, door bekostiging grooten
deels van de verhuiskosten en de betaling 
van huishuur voor den tij d van een week, 
de verhuizing van den armlastige en zijn ge
zin naar Ermelo heeft mogelijk gemaakt, 
zoodat tot de komst van dit gezin in die ge 
meente invloed van het burgerlijk armbe
stuur te Anna Paulowna heeft medegewerkt; 
dat tengevolge daarvan de gemeente Ermelo, 
wellicht voor jaren, met den last van de arm
lastigheid van dit gezin, waarvan het hoofd 
vooralsnog niet tot werken in staat is, is be
zwaard; 

dat er onder deze omstandigheden aanlei
ding bestaat tot toepassing van art. 40, 2e 
lid, der Armenwet; 

dat het gemeentebestuur van Anna Pau
lowna nu wel een beroep heeft gedaan op 
het feit, dat L. Bil lijdende was aan asthma 
en dat Dr. R. J. Hamburger, arts te Alk
maar, schriftelijk heeft verklaard, dat in ver
band met den gezondheidstoestand van den 
patient verblijf voor hem in een boschrijke 
omgeving wenschelijk was, <loch dat hieruit 
geenszins volgt, dat de gemeente Ermelo voor 
de·,1 patient een geschikte plaats was om van 
zijne kwaal te genezen, zoodat op grond van 
deze verklaring het burgerlijk armbestuur 
van Anna Paulowna in geen geval zonder 
meer gerechtigd was de verhuizing van het 
gezin naar deze gemeente te bevorderen; 

dat dit te meer klemt nu in dit geval ern
stige twijfel is gerezen omtrent de doeltref
fendheid van deze verhuizing en met name 
door den arts S. Waardenburg te Ermelo is 
verklaard, dat de patient gevoelig was voor 
rogge en andere meelsoorten, zoodat, daar 
te Ermelo veel rogge wordt verbouwd en 
deze plaats bovendien te dicht bij het IJssel
meer gelegen is, een verblijf aldaar weinig 
kans had herstel van gezondheid voor den 
patient te zullen meebrengen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre 
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het armlastige gezin J. Bi! in de ge-
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meente Ermelo voorloopig voor den tijd van 
een jaar komen ten laste van het burgerlijk 
armbestuur te Anna Paulowna. 

(A. B.) 

z9 December z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 39.) 

Patiente had op den dag, waarop de 
rechterlijke machtiging werd aange
vraagd, niet meer haar woonplaats in de 
gemeente A., aangezien zij geruimen tijd 
tevoren aldaar door haar werkgever, bij 
wien zij inwoonde was ontslagen en toen 
was vertrokken naar haar te W. wonen
de ouders. Zij moet geacht worden op 
dat tijdstip haar hoofdverblijf te W. te 
hebben gevestigd, waartoe zij in staat 
was. Daaraan doet niet af, dat zij bij 
haar komst te W. niet in het bevolkings
register te W. werd ingeschreven. Zij 
heeft deze woonplaats niet verloren, 
toen zij ter observatie werd opgenomen 
in een kliniek te U., terwijl zij deze 
woonplaats ook nog had, toen zij van 
deze inrichting uit werd overgebracht 
naar het krankzinnigengesticht. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende de woon
plaats van de armlastige krankzinnige Enge
lina J acoba Breukers; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 3 D ec. 1941, No. 305); 

0. dat Engelina Jacoba Breukers, geboren 
13 April 1915 te Lichtenvoorde, op 14 Juni 
1941, krachtens een op 13 Juni 1941 aange
vraagde rechterlijke machtiging, werd opge
nomen in het ,,Willem Arntsz Ruis" te 
Utrecht; dat de patiente op 22 Mei 1940 
werd ingeschreven in het bevolkingsregister 
der gemeente Rengelo (0.) , komende uit de 
gemeente Enschede, waama zij op 5 Juli 
1940 vertrok near Almelo, alwaar zij een 
betrekking vervulde in een lunchroom; dat 
Engelina J. Breukers in Aug. 1940 wegens 
ziekte near hear ouderlijk huis te Winters
wijk vertrok om dear verblijf te houden tot 
21 Nov. 1940, op welken datum zij werd 
overgebracht naar de psychiatrisch-neuro
logische kliniek te Utrecht, van welke inrich
ting uit hear bovenbedoelde opneming in 
bet ,,Willem Amtsz Ruis" volgde; 

dat bet gemeentebestuur van Rengelo niet 
bereid is gevonden de ·kosten van bet over
brengen van de patiente near en haar ver
pleging in dit krankzinnigengesticht voor 
-rekening zijner gemeente te nemen, aange
zien de patiente reeds geruimen tijd deze ge
meente had verlaten; 

dat het gemeentebestuur van Almelo een
zelfde standpunt inneemt, aanvoerende, dat 
t en tijde, dat de rechterlijke machtiging om 
de patiente in een gesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, Almelo niet haar woonplaats 
was in den zin van bet Burgerlijk Wetboek; 

dat na het ontslag uit haar betrekking en 
vertrek naar Winterswijk geen band meer de 
patiente met Almelo bond, waar zij een 
maand heeft vertoefd en niet in het bevol
kingsregister is opgenomen, zoodat deze ge
meente noch afs woonplaats, noch als plaats 
van haar werkelijk verblijf kan worden aan
gemerkt; dat, wanneer een krankzinnige, 
voordat de rechterlijke machtiging is aange
vraagd, uit een gemeente is vertrokken, zon
der dat eenige band haar nog aan deze ge
meente bindt, die gemeente niet meer als 
haar woonplaats voor de toepassing van art. 
39 kan worden aangemerkt; dat de betrok
kene vrijwillig haar intrek bij haar ouders in 
de gemeente Winterswijk heeft genomen en 
wel tot 21 November 1940, waama zij naar 
de psychiatrisch-neurolog·ische kliniek te 
Utrecht werd overgebracht; dat geen enkele 
band de patiente meer met Almelo verbond, 
zoodat er geen reden is deze gemeente met 
het vervoer naar- en de kosten van verple
ging in de laatstgenoemde inrichting te be
lasten; 

dat bet gemeentebestuur van Winterswijk 
evenmin bereid is de kosten van het vervoer 
en de verpleging van de patiente t en laste 
van deze gemeente te brengen, aanvoerende, 
dat Engelina J. Breukers in Aug. 1940 ziek 
ten huize harer ouders te Winterswijk is ge
komen; dat haar toestand zoodanig vererger
de, dat op 8 Nov. 1940 opneming in het 
Roomsch Katholiek Ziekenhuis te Winters
wijk geboden was; dat de vader J . B . Breu
kers, financieel niet in staat zijnde, de ge
heele verplegingskosten voor zijn rekening 
te nemen, een verzoek aan Maatschappelijk 
Rulpbetoon deed om een bijdrage in de kos
ten van verpleging, waarop besloten werd, 
per week f 10 voor rekening der gemeente te 
nemen; dat de overige kosten door den va
der zelf zijn betaald; dat de meerbedoelde 
patiente op 21 Nov. 1940 ter observatie is 
opgenomen in het Stads- en Academisch Zie
kenhuis te Utrecht; dat in de verplegings
kosten eveneens een bijdrage van f 10 per 
week voor rekening der gemeente is geno
men, en tevens de halve vervoerkosten door 
de gemeente zijn betaald; dat de resteerende 
kosten voor rekening van den vader kwa
men; dat bij schrijven van 23 Mei 1941 , No. 
2435 van den Directeur van de psychiatri
sche kliniek te Utrecht, waarin de mede
werking werd ingeroepen voor bet in orde 
brengen der bescheiden voor overbrenging 
van de patiente near een krankzinnigenge
sticht, aan het gemeentebestuur van Win
terswijk bleek, dat zij niet in bet bevolkings
register dezer gemeente stond ingeschreven, 
waarop door hem aan den genoemden Direc
teur werd bericht, dat ingevolge art. 39 der 
Armenwet de kosten van overbrenging naar 
een inrichting voor geesteszieken en de ver
plegingskosten in een dergelijke inrichting 
niet voor rekening dezer gemeente kwamen 
en hij werd verwezen naar het gemeente
bestuur van Enschede; dat de verwijzing 
naar bet gemeentebestuur te Enschede ge
schiedde, omdat van haar afschrijving te 
Enschede toen niets bekend was; dat bij de 
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behandeling van het schrijven van den Di
recteur der psychiatrische kliniek te Utrecht 
voomoemd bleek, dat in deze aangelegen
heid door Maatschappelijk Hulpbetoon bij 
de aanvrage van den vader om een gemeen
telijke bijdrage in de verplegingskosten van 
de hierboven vermelde ziekeninrichtingen 
over het hoofd was gezien, dat zijn dochter 
op 27 Febr. 1940 uit het bevolkingsregister 
der gemeente Winterswijk was. afgevoerd; 
dat de omstandigheden hierbij een groote rol 
hebben gespeeld; dat bij het huisbezoek des
tijds door de controleuse van Maatschappe
lijk Hulpbetoon aan het gezin Breukers deze 
laatste de overtuiging heeft gekregen, dat 
het een normaal geval betrof, aangezien de 
dochter in het gezin aanwezig was en ver
pleegd werd, dus als een inwonende dochter 
kon warden beschouwd; dat uit haar rap
port tenminste niet blijkt, dat de mogelijk
heid van uitwoning voor haar een punt van 
overweging heeft uite;emaakt; dat van eenig 
voomemen van de patiente om haar woon
plaats, hetzij dan van Hengelo (0), hetzij 
dan van Almelo, naar Winterswijk over te 
brengen, niets blijkt; dat het feit, dat zij 
ziek en tot herstel van gezondheid naar Win
terswijk komt, omdat haar ouders daar wo
nen, geen verandering van woonplaats mede
brengt en de verplichting, om de kosten ha
rer verpleging in het ,,Willem Arntz Ruis" 
te Utrecht en de daarmede samenhangende 
kosten te betalen, niet brengt t en laste van 
de gemeente Winterswijk, waar noch de 
meerderjarige patiente, noch haar ouders dit 
kunnen betalen; dat het feit, dat door een 
onoplettendheid door de gemeente Winters
wijk een bijdrage is gegeven in de verple
gingskosten van de patiente in het Roomsch 
Katholiek Ziekenhuis te Winterswijk en in 
de kliniek te Utrecht, niet medebrengt, dat 
de gemeente Winterswijk oak in den vervol
ge de t en aanzien van de patiente te maken 
kosten heeft te betalen; dat zijns inziens deze 
patiente tijdens · hare opneming in het 
Roomsch Katholiek Ziekenhuis ,,St. Elisa
beth" te Winterswijk en later in de psychia
trische kliniek te Utrecht haar hoofdverblijf 
te Almelo heeft gehad; dat in ieder geval 
niet Winterswijk de gemeente is , waar zij 
haar hoofdverblijf toen had; 

dat het gemeentebestuur van Utrecht, het
welk voorloopig de verplegingskosten voor 
rekening van zijne gemeente heeft genomen, 
zich tot Ged. Staten van Utrecht heeft ge
wend met het verzoek te willen bevorderen, 
dat beslist worde, ten laste van welke ge
meente de vervoers- en verplegingskosten 
van de patiente behooren te komen; 

0 . dat op grand van d e stukke n moet war
den aangenomen, dat Engelina J. Breukers 
op 13 Juni 1941 , den dag, waarop de rech
terlijke m achtiging om haar in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aange
vraagd, n iet meer haar woonplaats had in de 
gemeente Almelo, aangezien zij in Aug. 1940 
aldaar door haar werkgever, bij wien zij in
woonde, werd ontslagen en toen vertrok 
naar haar te Winterswijk wonende ouders; 

dat de patiente geacht moet warden op 

dit tijdstip haar hoofdverblijf in de laatst
genoemde gemeente te hebben gevestigd, 
waartoe zij blijkens het ambtsbericht van 
den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen in staat was; 

dat hieraan ,niet kan afdoen, d at zij bij 
haar komst te Winterswijk niet in het be
volkingsregister dezer gemeente werd inge
schreven; 

dat de patiente deze woonplaats niet ver
loren heeft, toen zij op 21 Nov. 1940 ter 
observatie werd opgenomen in de psychia
trisch-neurologische kliniek te Utrecht, ter
wijl zij deze woonplaats oak nag had, toen zij 
van deze inricht ing uit werd overgebracht 
naar het krankzinnigengesticht; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grand van pa~graaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem~en Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Winterswijk aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzin
nige Engelina Jacoba Breukers, voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

(A. B .) 

20 December 194I. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 39.) 

Nu vaststaat, dat de echtgenoot der 
patiente op het tijdstip, waarop de rech
terlijke machtiging werd aangevraagd, 
woonplaats had te B ., was oak haar do
micilie in <len zin van het B. W . toen
maals te B . gevestigd, zoodat de verple
gingskosten door de gemeente B. behoo
ren te warden gedragen. Daaraan doet 
niet af , dat, naar door de gemeente B. 
was betoogd, de patiente blijkens de ge
neeskundige verklaringen reeds tijdens 
haa r verblij f in de gemeente, van waar 
zij kart tevoren naar B . was verhuisd, 
krankzinnig was. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil betreffende de woon
plaats van de armlastige krankzinnige M. G. 
Kuijpers-Verhesen; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
v an i:o Dec. x94 z N o. 3ro); 

0 . dat M aria Gertrud Kuijpers-Verhesen, 
echtgenoote van P. H . Kuijpers, nadat het 
gezin zich op xo Dec. 1940, komende uit 
Heerlen, in de gemeente Buggenum had ge
vestigd, wegens haar geestestoestand op 2 

Maart 1941 ingevolge rechterlijke m achti
ging in het St. Annagesticht te Venray is 
opgenomen; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiente in het genoemde 
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gesticht tusschen de gemeentebesturen van 
Buggenum en Heerlen geschil is ontstaan; 

dat het gemeentebestuur van Buggenum 
niet bereid is, de kosten van verpleging voor 
rekening zijner gemeente te nemen, aange
zien het zijns inziens niet aangaat, dat de 
gemeente Buggenum deze kosten zou moe
ten dragen, waartoe het aanvoert, dat de 
patiente ook reeds van Aug. 1930 tot Febr. 
1931 in het St. Annagesticht te Venray is 
opgenomen geweest; dat zij daarna twee
maal werd opgenomen in het St. Rochus
paviljoen voor zenuwzieken te Heerlen, de 
laatste maal tot begin 1940; dat uit de des
betreffende briefwisseling der betrokken 
geneesheeren blijkt, dat d e opneming in het 
St. Annagesticht te Venray in 1941 heeft 
plaats gevonden op grond van gedragingen 
van de patiente, welke reeds bekend waren, 
toen het gezin nog te H eerlen woonde, en 
niet op grond van feiten, welke zich later 
te Buggenum hebben voorgedaan; dat de 
opneming in een gesticht reeds te Heerlen 
had moeten zijn geschied, aangezien de pa
tiente blijkens de geneeskundige verklarin
gen reeds tijdens haar verblijf in die ge
meente krankzinnig was; 

dat het gemeentebestuur van Heerlen 
evenmin als dat van Buggenum tot het op 
zich nemen van de verplegingskosten bereid 
is, waartoe het aanvoert, d at de patiente op 
het voor de toepassing van art. 39 der Ar
menwet beslissende tijdstip, te weten het 
tijdstip , waarop de rechterlijke machtiging 
tot plaatsing in het gesticht is aangevraagd, 
niet te Heerlen, doch te Buggenum woon
plaats had, zoodat de gemeente H eerlen de 
verplegingskosten niet behoeft te dragen; 
dat de geneesheeren, welke in de zaak ge
moeid zijn geweest, blijkbaar destijds niet 
eenstemmig over den toestand der patiente 
oordeelden; 

0. dat, nu vaststaat , dat de echtgenoot 
der patiente op het tijdstip, waarop de rech
terlijke machtiging om haar in een gesticht 
te plaatsen werd aangevraagd, woonplaats 
had te Buggenum, ook haar domicilie in den 
zin van het B urgerlijk Wetboek toenmaals 
in die gemeente was gevestigd, zoodat over
eenkomstig het bepaalde bij art. 39, eerste 
lid, der Armenwet de onderhavige kosten 
door de gemeente Buggenum behooren te 
worden gedragen; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de S ecre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de gemeente Buggenum aan te wijzen als 
woonplaats van de armlastige krankzinnige 
M. G. Kuijpers-Verhesen, voor de toepas
sing van art. 39 der Armenwet. 

(A. B.) 

1 22 December z94z. ARREST van den 
H oogen R aad. (Distributiey,et 1939 art. 
18 ; Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II art. 8.) 

Onder het een krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschrift op
zettelijk niet nakomen, strafbaar gesteld 
bij art. 18 van die wet, kan slechts wor
den verstaan een handelen, dat niet al
leen tegen een zoodanig voorschrift in
druischt, doch dat tevens opzettelijk in 
strijd met cen zoodanig voorschri ft is 
begaan, of met andere woorden bij het 
plegen waa,van de dader er zich van 
bewust is geweest, dat hij een bij zoo
danig voorschrift opgelegde verplichting 
schond. 

Uit het samenstel der bepalingen van 
de Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II volgt duidelijk, dat in de gegeven 
distributieregeling het verkoopen en het 
afleveren n iet te zamen als een hande
ling naast het koopen worden behandeld, 
doch dat het verkoopen en het afleveren 
als afzonderlijke handelingen worden 
beschouwd. 

Op het beroep van J . T. v. d . W., land
bouwer, wonende te Haarlemmermeer, re
quirant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam van g Sept. 1941 , 
bevestigende een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Arr.-R echtbank te Haar
lem, op 10 M aart 1941 in deze zaak gewezen, 
waarbij requirant ter zake van ,,een krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen" met 
aanhaling van de artt. 4, 5, 18 Distributiewet 
1939, 1, 2, 3, 8 Vleeschdistributiebeschikking 
1940 II en 91 Sr., is veroordeeld tot drie 
weken gevangenisstraf. (Gepleit door Mr. 
F. A. Bijvoet). 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,S., althans v. t. van de artt. 18 Distribu
tiewet 1939, artt. 1, 2, 3 en 8 der Vleesch
distributiebeschikking 1940 II, art. gr Sr. en 
de artt. 350, 352 en 415 Sv., omdat het Hof 
het ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
s trafbaar heeft geoordeeld, daarbij overwe
gende, dat ,,de aangehaalde artikelen (2 en 
8) van voormelde beschikking (Vleeschdis
tributiebeschikking 1940 II) kennelijk be
trekking hebben, onafhankelijk van elkaar, 
zoowel op het verkoopen als op het afleveren 
van vleesch", 

ten onrechte, omdat, zoowel uit het ge
bruik van het als conjunctief op te vatten 
woord ,,en" als uit de strekking van art. 8 
der Vleeschdistributiebeschikking 1940 II 
en uit de bedoeling van den wetgever is af 
t e leiden dat het overigens in laatstgenoemd 
artikel bepaalde niet betrekking heeft zoo
wel op het verkoopen als los en onafhankelijk 
daa rvan op het afleveren van vleesch of 
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vleeschwaren doch uitsluitend op het als 
eene, gezamenlijke handeling te beschouwen 
verkoopen en afleveren van vleesch of 
vleeschwaren;" 

0. dat bij het bevestigde vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
- overeenkomstig de telastelegging is be
wezen verklaard, dat requirant te Haarlem 
in het laatste kwartaal van 1940 opzettelijk 
heeft verkocht een half geslacht varken, ge
heel of ten deele voor menschelijke consump
tie geschikt, zonder inlevering van de in art. 
3 van de Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II genoemde bonnen, toewijzingen, bestel
bonnen of vergunningen; 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit gericht is tegen de overwegin

gen in het bestreden arrest naar aanleiding 
van een in strekking aan dit middel gelijk 
voor het Hof gevoerd verweer, welke over
wegingen luiden : 

,.dat namens verdachte het verweer is 
voorgedragen: dat de telastlegging, die 
slechts gewaagt van: ,.verkoopen", en niet 
ook van ,.afleveren" van vleesch, niet in
houdt een strafbaar feit, met name niet dat, 
waartegen is voorzien bij de artt. 2 en 8 der 
Vleeschdistributiebeschikking 1940 II , vol
gens welke de enkele verkoop (zonder afle
vering) van vleesch zonder inachtneming der 
bij die beschikking vastgestelde distributie
regeling, niet zou zijn verboden; 

dat dit verweer moet worden verworpen, 
omdat de aangehaalde artikelen van voor
melde beschikking kennelijk betrekking heb
ben, onafhankelijk van elkaar, zoowel op het 
verkoopen als op het afleveren van vleesch;" 

O. dat requirant's stelling, dat in art. 8 
Vleeschdistributiebeschikking 1940 II .,het 
verkoopen en het afleveren" niet als twee los 
van elkander staande handelingen maar als 
een gezamenlijke handeling is te beschouwen, 
geen steun vindt in dit artikel in verband met 
andere bepalingen van genoemde beschik
king; 

0. toch, dat dit artikel dee! uitmaakt van 
de distributieregeling, waamaar in art. 2 dier 
beschikking ten aanzien van koopen, ver
koopen of afleveren wordt verwezen, waarbij 
dit artikel duidelijk drie naast elkander 
staande handelingen op het oog heeft; 

O. dat in de verdere uitwerking van die 
distributieregeling in de artikelen, volgende 
op art. 2 het koopen wordt geregeld in de 
artt. 3, s en 9, 1ste lid van die beschikking, 
het verkoopen en het afleveren een voor 
beide handelingen gelijke regeling vinden in 
de artt. 8, 1ste lid, 9, 2de lid en 10, op het 
afleveren alleen nog betrekking hebben de 
artt. 8, 2de en 3de lid en art. 11, lid 3, 4, s 
en 6, terwijl art. 12 een bepaling inhoudt 
voor koopen, verkoopen en afleveren; 

0. dat uit dit samenstel van bepalingen 
duidelijk volgt, dat in de in genoemde arti
kelen gegeven distributieregeling het ver
koopen en het afleveren niet te zamen als 
een handeling naast het koopen worden be
handeld, doch dat het verkoopen en het af
leveren als afzonderlijke handelingen worden 
beschouwd; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

0. echter ambtshalve : 
dat onder het een krachtens de Distributie

wet 1939 vastgesteld voorschrift opzettelijk 
niet nakomen, strafbaar gesteld bij art. 18 
dier wet, slechts kan worden verstaan een 
handelen, dat niet alleen tegen een zoodanig 
voorschrift indruischt, doch dat tevens op
zettelijk in strijd met een zoodanig voor
schrift is begaan, met andere woorden waar
bij de dader zich ervan bewu_st geweest is, 
dat hij zulk een voorschrift schond; 

dat het ten deze bewezen verklaarde niet 
inhoudt, dat requirant bij zijn handelen zich 
daarvan bewust geweest is; 

dat derhalve het bestreden arrest, voor 
wat betreft de qualificatie en de daarop be
rustende strafoplegging niet in stand kan 
blijven; 

Vemietigt het bestreden arrest, voor zoo
ver, wat beide punten betreft, het vonnis 
van den Politierechter is bevestigd; 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook genoemd vonnis, doch alleen 
wat voormelde punten betreft; 

0 . dat het bewezen verklaarde oplevert 
na te noemen strafbaar feit, terwijl na te 
noemen straf in overeenstemming is met 
den aard van het feit en de omstandigheden, 
waaronder het gepleegd is; 

Gezien de artt. 18 der Distributiewet 1939, 
2, 3 der Vleeschdistributiebeschikking 1940 
II en 91 Sr., art. I Econ. Sanctiebesluit 1941; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
het aan zijn schuld te wijten zijn, dat een 
bij of krachtens de Distributiewet 1939 vast
gesteld voorschrift niet wordt nagekomen; 

Veroordeelt requirant te dier zake tot eene 
hechtenisstraf van een week; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen w. b. het gestelde mid de/ over
eenkomstig de conclusie van Adv.-Gen. 
Rombach, die o. m. opmerkte: 

.,Met de opvatting van het Hof kan ik mij 
geheel vereenigen. Wanneer art. 8 van de 
Beschikking bepaalt dat het verkoopen en 
het afleveren van vleesch of vleeschwaren 
uitsluitend toegestaan is tegen gelijktijdige 
inlevering van bonnen enz. dan is dit m. i. 
een voorschrift zoowel omtrent den verkoop 
alleen als omtrent de aflevering alleen. Twij
fel zou m. i. meer gerechtigd zijn als gespro
ken was van .,het verkoopen en afleveren". 
Intusschen geheel ondubbelzinnig is de be
paling niet, vooral als wij de overgangsbe
paling, vervat in art. 12, lezen, waarin inder
daad gesproken wordt van het verkoopen en 
afleveren. D aarom moeten wij voor alle ze
kerheid iets verder zien en trachten, zooals 
ook het Hof gedaan heeft, uit het verband 
met de andere bepalingen de ware bedoeling 
op te sporen. De andere bepalingen die ons 
kunnen voorlichten, zijn m. i. vooral art . 2 
en art. 3. Art. 2 laat geen twijfel aan, wat 
requirants raadsman noemde, het disjunctief 
gebruik van het woord ,,en" in ons geval, 
want in deze bepaling, die art. 8 inleidt, 
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staat: Vleesch en vleeschwaren mogen niet 
worden gekocht, verkocht of afgeleverd dan 
met inachtneming van de in de hierna vol
gende artikelen vastgestelde distributiere
geling. 

Ook art. 3, dat het koopen van vleesch en 
vleeschwaren uitsluitend toestaat onder af
gifte van dezelfde bonnen en niet het koo
pen en ontvangen daarvan, geeft m. i . de 
noodige opheldering in den zin van het aan
gevallen arrest. 

Het cassatiemiddel acht ik mitsdien on
deugdelijk en ik concludeer tot verwerping 
van het beroep.] 

(N. J.) 

22 December z94z. ARREST van den 
Hoogen · Raad. (Distributiewet 1939, 
art. 18.) 

Onder het een krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschrift op
zettelijk niet nakomen, strafbaar gesteld 
bij art. 18 dier wet, kan slechts worden 
verstaan een handelen, dat niet alleen 
tegen een zoodanig voorschrift in
druischt, <loch dat tevens opzettelijk in 
strijd met een zoodanig voorschrift is 
begaan, met andere woorden waarbij de 
dader zich ervan bewust geweest is, dat 
hij zulk een voorschrift schond. 

Op het beroep van J. J. S., van beroep 
tuinder, wonende te Beverwijk, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter te Haarlem van 6 Aug. 
1941, waarbij requirant ter zake van ,,een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen", met 
aanhaling van de artt. 4, 5, 18 van de D is
tributiewet 1939, juncto Besluit 58/1940, r 
van de Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal, waamemend Hoofd van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij de dato 
11 Sept. 1940, r, 2, 3 van de Vleeschdistri
butiebeschikking 1940 II , 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van honderd
vij ftig gulden en een maand vervangende 
hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Econ. Rechter te Haarlem heeft bij 
vonnis van 6 Aug. 1941, waartegen <lit be
roep is gericht, ten laste van den requirant 
bewezen verklaard, dat hij te Beverwijk op 
13 Juni 1941 opzettelijk van zekeren J. de 
W. ongeveer 12 kilogram rundvet, zijnde 
vleesch in den zin van art. r der Vleesch
distributiebeschikking 1940 II heeft gekocht 
zonder afgifte van een of meer bonnen, toe
wijzingen , bestelbonnen of vergunningen, als 
bedoeld in art. 3 van voomoemde beschik
king. 

De Rechter qualificeerde <lit feit: ,,Een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen" en 
veroordeelde met toepassing 011der meer van 
art. 18 der Distributiewet 1939 den requirant 
in een geldboete van f 150 of een maand 
hechtenis. 

Een cassatiemiddel is niet voorgesteld. 
Ambtshalve ben ik van oordeel dat het 

bewezene onjuist is gequalificeerd. Aange
zien niet bewezen is verklaard dat requirant 
een krachtens de Distributiewet 1939 vast
gesteld voorschrift opzettelijk niet is nage
komen, zijnde hem ook niet telastegelegd dat 
zijn opzet gericht was op de overtreding van 
zoodanig voorschrift, zal de qualificatie moe
ten worden vemietigd. Deze zal kunnen en 
moeten luiden: het aan iemands schuld te 
wijten zijn dat een krachtens de Distributie
wet 1939 vastgesteld voorschrift niet wordt 
nagekomen. Ik concludeer dat Uw Raad het 
vonnis zal vemietigen, <loch alleen voorzoo
veel de qualificatie betreft en ten principale 
rechtdoende het feit zal qualificeeren als 
bovenvermeld. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand, door of vanwege re
quirant eenige gronden voor het beroep zijn 
aangevoerd; 

0. ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis bewezen is 

verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

dat onder het een krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgesteld voorschrift opzettelijk 
niet nakomen, strafbaar gesteld bij art. 18 
van die wet, slechts kan worden verstaan een 
handelen, dat niet alleen tegen een zoodanig 
voorschrift indruischt, <loch dat tevens op
zettelijk in strij d met een zoodanig voor
schrift is begaan, of met andere woorden bij 
het plegen waarvan de dader er zich van 
bewust is geweest, dat hij een bij zoodanig 
voorschrift opgelegde verplichting schond; 

dat de bewezenverklaring echter niet in
houdt, dat de requirant bij zijn handelen 
voormelde wetenschap bezat; 

dat derhalve het bestreden vonnis, voor 
wat betreft de qualificatie en de daarop be
rustende strafoplegging niet in stand kan 
blijven; 

Vemietigt dat vonnis, voor wat deze on
derdeelen betreft, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

0. dat het bewezenverklaarde oplevert na 
te noemen strafbaar feit, terwijl na te noe
men straf in overeenstemming is met den 
aard van het begane feit en de omstandig
heden, waaronder het is gepleegd; 

Gezien art. 18 der Distributiewet 1939, de 
artt. 2 en 3 der Vleeschdistributiebeschik
king 1940 II , art. 23 Sr., en art. r van het 
Econ. Sanctiebeslui t 1941; 

Qualificeert het bewezenverklaarde feit 
als : ,,Het aan zijn schuld te wijten zijn, dat 
een bij of krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift niet wordt nageko
men"; 

Veroordeelt requirant ter zake tot een 
geldboete van vijf en zeventig gulden en vijf 
en twintig dagen vervangende hechtenis; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 
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22 December z94z. ARREST van den 
Hoogen Raad. Woningwet artt. 23, 61.) 

De overlegging van een ad vies van den 
Inspecteur der Volksgezondheid vormt 
niet een noodzakelijk onderdeel van een 
zelfstandige aanschrijving als bedoeld in 
art. 23; de woorden van art. 61, ook al 
is daarin sprake van een aanschrijving 
overeenkomstig art. 2 1, kunnen geen 
grond opleveren om zulk een overleg
ging, ook als bet gaat om een niet of 
niet tijdig voldoen aan zulk een zelf
standige aanschrijving, als een element 
van bet bij art. 61 strafbaar gestelde feit 
te beschouwen. 

Op bet beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij bet Kantongerecht te M eppel, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
dat Kantongerecht van 9 Sept. 1941, waarbij 
H. B., van beroep kapper, wonende te Mep
pel, terzake van bet te zijnen laste bewezen 
verklaarde, is ontslagen van alle rechtsver
volging. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op bet middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,.S., althans v. t. van de Prtt. 348, 350, 

351, 352, 358, 359 Sv.; 
S., althans v. t. van de artt. 21, 22, 23, 61 

der Woningwet, 
door te beslissen, dat het niet voldoen aan 

een zelfstandige aanschrijving van B. en W. 
aan den eigenaar eener waning, om bepaalde 
verbeteringen aan te brengen, schrijven als 
bedoeld in art. 23 der Woningwet, niet straf
baar is, wanneer niet tegelijkertijd met dat 
schrijven, aan den eigenaar is overgelegd een 
advies van den Inspecteur der Volksgezond
heid, 

zulks ten onrechte, vermits in art. 23 Wo
ningwet wordt gesproken van eenzelfstandige 
aanschrijving, zulks in tegenstelling met een 
aanschrijving als bedoeld in art. 18 en 19 der 
Woningwet, in welke gevallen bet advies van 
den Inspecteur der Volksgezondheid ver
eischt is, 

vermits de M emorie van Antwoord van 
1934 op art. 23 uitdrukkelijk zegt dat de Re
geering de verplichting tot bet hooren van 
den Inspecteur niet noodig achtte; 

vermits de uitlegging van de woorden 
,.overeenkomstig art. 21" in art. 61 der Wo
ningwet, niet zoover behoeft te gaan dat 
overlegging van een advies van den Inspec
teur vereischt is, omdat art. 2 1 daarvan 
spreekt." 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de dagvaarding ten laste van den 
gerequireerde is bewezen verklaard: dat hij 
te Meppel in de gemeente Meppel als eige
naar van de waning plaatselijk gemerkt Ha
genstraat no. 6, kadastraal bekend gemeente 
Meppel sectie A nos. 5108-5109, tot op 17 
Dec. 1940 niet heeft voldaan aan een door 
hem ontvangen en tot hem gerichte zelfstan
dige aanschrijving van B. en W. der gemeen-

te Meppel d.d. 3 Sept. 1940 no. 1636 afd. 2, 
op grond van bet bepaalde in art. 23 der Wo
ningwet en in verband met art. u8 der Bouw
verordening der gemeente · Meppel, inhou
dende om voor 15 Nov. 1940 de noodige voor
zieningen te treffen dat de afvoeren van fae
calien, het huishoud- en regenwater van ge
meld perceel met bijbehoorend erf aangeslo
ten worden op het openbaar riool in de 
straat, bestemd om bedoelde stoffen op te 
nemen, en voorts dat deze aansluiting zoo
mede de rioleering van gemeld perceel war
den uitgevoerd overeenkomstig de daaraan 
in de artt. 70 tot en met 81 van de Bouwver
ordening der gemeente Meppel gestelde 
eischen, of zoo hij daaraan de voorkeur geeft, 
de bewoning te staken of te doen staken voor 
of op 15 Nov. 1940, vermits verdachte tot op 
17 Dec. 1940 gemelde verbeteringen niet 
heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen, 
noch de bewoning heeft gestaakt of doen sta
ken, terwijl door verdachte niet binnen 30 
dagen na dagteekening der aanschrijving als 
boven vermeld, voorziening was gevraagd als 
bedoeld in art. 24 der Woningwet; 

0. ten aanzien van bet voorgestelde mid
del: 

dat art. 61 van de Woningwet, voorzoover 
hier van belang strafbaar stelt hem, die niet 
of niet tijdig gevolg geeft aan eene aanschrij- · 
ving overeenkomstig art. 21 der wet; 

dat we! is waar art. 2 1 zegt, dat, indien 
B. en W. beslissen, dat bet aanbrengen van 
verbeteringen noodzakelijk is, zij te gelijker
tijd met overlegging van een afschrift van 
bet advies van den Inspecteur der Volksge
zondheid den eigenaar der woning of den
gene, die tot het aanbrengen der vereischte 
verbeteringen bevoegd is, aanschrijven om 
de noodig bevonden verbeteringen aan te 
brengen, maar in dat artikel slechts sprake is 
van beslissingen gegeven op een advies van 
den Inspecteur, houdende aanwijzing van 
woningen als bedoeld bij art. 18 dan we! op 
een bezwaarschrift van ingezetenen en bet 
daarover door B. en W. verplicht ingewonnen 
advies als bedoeld in art. 19 der Woningwet; 

dat echter volgens art. 23, B. en W . ver
plicht zijn na te gaan welke woningen onge
schikt ter bewoning zijn, verbetering behoe
ven of overbevolkt zijn, invoege als omschre
ven bij art. 18 en zij, ook indien geene aan
wijzing overeenkomstig art. 18 en geen be
zwaarschrift overeenkomstig art. 19 is inge
komen, zelfstandig aanschrijvingen, als ver
meld in de artt. 21 en 22 doen uitgaan, terwijl 
ten aanzien van deze zelfstandige aanschrij
vingen is voorgeschreven noch de inwinning 
van een advies van den Inspecteur noch de 
overlegging van een afschrift van zulk een 
advies; 

dat derhalve de overlegging van een advies 
van den Inspecteur niet vormt een noodza
kelijk onderdeel van een zelfstandige aan
schrijving als bedoeld in art. 21 (23? Red.) 
en in die omstandigheden, de woorden van 
art. 61, oak al is daarin sprake van een aan
schrijving overeenkomstig art. 21, geen grond 
kunnen opleveren om zulk een overlegging, 
ook als het gaat om een niet of niet tijdig 
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voldoen aan zulk een zelfstandige aanschrij
ving, als een element van het bij art. 61 straf
baar gestelde feit te beschouwen ; 

dat derhalve het middel is gegrond; 
Vernietigt het vonnis behalve wat de be

wezenverklaring betreft; 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.; 
Qualificeert het bewezen verklaarde als: 

,,niet gevolg geven aan eene aanschrijving 
overeenkomstig art. 21 der Woningwet zon
der de bewoning te hebben gestaakt of de 
noodige maatregelen te hebben genomen om 
haar te doen staken voor den aflcop van den 
termijn binnen welken de verbeteringen 
moesten zijn aangebracht", strafbaar gesteld 
bij art. 61 der Woningwet; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar 
nu van eenige strafuitsluitingsgrond niet 
blijkt; 

Gezien alsnog art. 23 der Woningwet en 
art. 23 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geld
boete van vijftig cent en een dag vervangende 
hechtenis, zijnde deze straf in overeenstem
ming met den aard van het feit en de om
standigheden, waarmede het is gepleegd. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

,,De artt. 21 en 23 der Woningwet geven 
aan B. en W. eener gemeente de bevoegdheid 
om indien zij van meening zijn dat het aan
brengen van verbeteringen aan een waning 
noodzakelijk is, den eigenaar dier waning 
daartoe aan te schrijven. H et Besluit tot die 
aanschrijving wordt genomen hetzij op klach
te van anderen (art. 20 jis 18 en 19), hetzij 
zelfstandig (art. 23 ) . Wordt het op aansporen 
van anderen genomen, dan ligt volgens de 
wet steeds een advies van den Inspecteur der 
Volksgezondheid ter tafel. Nemen B. en W. 
het zelfstandig, dan kiin het zijn dat zij te
voren het advies van <lien Inspecteur heb
ben gevraagd. I n tegenstelling m et vroeger, 
toen ook in dat geval steeds een advies ( van 
de Gezondheidscommissie, het college, dat 
in 1933 is afgeschaft, maar tevoren met het 
uitbrengen van dergelijke adviezen was be
last) moest warden gevraagd, is dit thans 
niet meer noodzakelijk. Art. 23 over het zelf
standige besluit spreekt sedert 1934 niet meer 
van een voorafgaand advies en uit de ge
schiedenis dier wijziging, blijkt, dat de Re
geering het inwinnen van advies bij den In
specteur slechts facultatief wilde stellen. 

Art. 2 1 der wet bepaalt verder wat gedaan 
moet worden indien B. en W. op instigatie 
van anderen het besluit genomen hebben. 
Dan wordt de eigenaar tegelijkertijd, mel 
overlegging van een afschrift van het advies 
van den Inspecteur, aangeschreven om de 
verbeteringen aan te brengen. 

Art. 23 verklaart daarnaast B. en W. be
voegd om zelfstandig aanschrijvingen als ver
meld in art. 2 r te doen uitgaan. 

Art. 61 tenslotte, geeft de sanctie. Hij, die 
niet of niet tijdig gevolg geeft aan een aan
schrijving overeenkomstig art. 21, wordt ge
straft enz. 

De vraag nu, die m en blijkbaar in deze 
procedure tot oplossing wil brengen, is deze, 
of van een zelfstandige aanschrijving van B. 
en W ., in een geval dat de Inspecteur ·daarop 
niet is gehoord en waarbij dus uit den aard 
der zaak een afschrift van diens advies niet 
kan warden overge!egd. gezegd kan worden 
dat zij is een aanschrijving overeenkomstig 
art. 21, zoodat het niet daaraan gevolg geven 
ook strafbaar is. 

De Wetgever vond het billijk, dat de aan
geschreven eigenaar met het advies in kennis 
werd gesteld en dat is begrijpelijk. Is het 
daarom echter ook noodzakelijk dat de over
legging van het afschrift ervan in de telaste
legging wordt opgenomen, zooals de Kanton
rechter meende? Ik betwijfel het en dus ook 
of de gewenschte uitspraak in cassatie we! 
zal volgen. Feitelijk immers staat niet vast of 
er een advies bestond en of een afschrift 
daarvan is overgelegd. Het doen der aan
schrijving overeenkomstig art. 2 1 kan· m.i. 
warden telastegelegd zonder uitdrukkelijk te 
spreken van overlegging van het advies. Als 
in de telastelegging wordt gezegd dat ver
dachte is aangeschreven dan ligt daarin reeds 
opgesloten dat B . en W. de aanschrijving op 
juiste wijze hebben gedaan. Evenmin als in 
de telastelegging behoeft te warden opgeno
men dat tegelijkertijd van de aanschrijving 
aan den hypothecairen schuldeischer is ken
nisgegeven (art. 21, 2e lid) of dat de aan
schrijving bij aangeteekenden dienstbrief ge
schied is (art. 72), behoeft daarin te worden 
opgenomen, dat bedoeld afschrift is overge
legd. Een andere vraag is natuurlijk, in hoe
verre, indien blijkt dat B . en W. deze voor
schriften niet zijn nagekomen, de aanschrij
ving haar effect verliest. Aan verzuim van 
over!egging van het afschrift zou ik dit ge
volg we! willen toekennen in tegenstelling 
met het verzuim van aanschrijving bij aange
teekenden brief waarover het arrest van 
Uwen Raad van 26 Febr. 1912 W . 9310. 

Doch ik wil een oogenblik met den Kan
tonrechter aannemen, dat overlegging van 
het afschrift element van het strafbaar feit 
zou zijn. In dat geval ben ik van meening, 
dat het dit alleen kan zijn in het geval dat 
er een advies bestaat, hetgeen, zooals boven 
uiteengezet, niet steeds het geval behoeft te 
zijn bij een zoogenaamde ,,zelfstandige" 
aanschrijving. Sedert de wetswijziging van 
1934 kan m en overeenkomstig art. 21 worden 
aangeschreven zonder overlegging van een 
afschrift van het advies van den Inspecteur 
omdat sedert die wetswijziging in art. 2 r de 
woorden ,,met overlegging van een afschrift 
van het advies van den Inspecteur" gelezen 
moeten warden met het vanze!fsprekend 
voorbehoud ,,indien dit advies is uitge
bracht" evenals het voorschrift omtrent het 
kennisgeven aan den hypotheekhouder na
tuurlijk slechts geldt voor het geval dat er 
een zoodanig crediteur bestaat. 

Ik meen dus dat het middel deugdelijk is 
en concludeer dat Uw Raad het vonnis van 
den Kantonrechter zal vernietigen, behou
dens voorzoover het feit bewezen is ver
klaard, en ten principale rechtdoende zal be-
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slissen dat het bewezene moet worden gequa
lificeerd: niet gevolg geven aan een aanschrij
ving overeenkomstig art. 2 1 der W oningwet 
en met toepassing van art. 21, 23 en 61 der 
Woningwet, art. 23 en 91 Sr., den gerequi
reerde zal veroordeelen in een geldboete van 
50 cents of 1 dag hechtenis."] 

(N. J.) 

22 December z94z. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Wet R. 0 . art. 106; De
viezenverordening 1940, art. 3 5.) 

De Deviezenreisbeschikking kan, nu 
zij niet is gegeven door de drie in art. 35 
van de Deviezenverordening 1940 ge
noemde Secretarissen-Generaal niet als 
een voorsch,;ft als bedoeld in genoemd 
art. 35 warden aangemerkt, de publica
tie ervan heeft dan ook niet op de voor 
zulk een voorschrift bij art. 36 van die 
verordening voorgeschreven wijze plaats 
gehad, zoodat het bewezenverklaarde 
opzettelijk P.iet ten voile voldoen aan het 
voorschrift van art. 2 der Deviezenreis
beschikking niet valt onder de strafbe
paling van art. 27, 1e lid, aanhef en sub 
3 der Deviezenverordening 1940. 

(Anders: Adv.-Gen. Rombach). 
Het bestreden arrest vernietigd, be

halve voor zoover daarbij het vonnis 
waarvan beroep t. a. v. de bewezenver
klaring is bevestigd, wordende daarbij 
de woorden ,,zijnde een voorschrift als 
bedoeld in art. 35 Deviezenverordening 
1940" als zuiver qualificatief en derhal
ve niet tot de bewezenverklaring behoo
rende, beschouwd. 

Nu het bewezenverklaarde niet valt in 
eenige strafbepaling en derhalve in deze 
zaak nooit een veroordeeling zal kunnen 
volgen, kan een onderzoek omtrent de 
overige middelen, hoewel voor een dee! 
den vorm betreffende, als overbodig 
achterwege blijven. 

Op het beroep van C. A. v. d. K., van be
roep koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
requirant van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 22 
Juli 1941, in hooger beroep bevestigende een 
vonnis van den Politierechter bij de Arr.
Rechtb. te Breda van 5 Mei 1941, waarbij re
quirant ter zake van ,,opzettelijk niet of niet 
ten voile voldoen aan een voorschrift, als be
doeld in art. 35 der Deviezenverordening 
1940, met aanhaling van de artt. 27, Ie lid 
aanhef en sub 3 °. j 0

• 3e lid, 30 en 19 der 
Deviezenverordening 1940, artt. 1 en 9 van 
het D eviezenbesluit IV, de Deviezenbekend
making No. 25, art. 2 der Deviezenreisbe
schikking, artt. 82 en 83 van het Deviezen
besluit 1941, 23 en 91 Sr. , is veroordeeld tot 
een geldboete van twee honderd gulden en 
een vervangende hechtenis van vijftig dagen, 
met verbeurdverklaring van de f 428.50, 
waarmede het misdrijf is gepleegd; (gepleit 
door Mr. F. Chr. K. Drossaart Bentfort). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft, 
rechtsprekende in hooger beroep, bij arrest 
van 22 Juli 1941, waartegen dit cassatiebe
roep is gericht, bevestigd een vonnis van den 
Politierechter te Breda, waarbij ten laste van 
den requirant is bewezen verklaard, dat hij 
op of omstreeks 4 Fehr. 1941 te Roosendaal, 
gemeente Roosendaal en Nispen, opzettelijk 
niet ten voile heeft voldaan aan het in art. 
2 der Deviezenreisbeschikking, zijnde een 
voorschrift als bedoeld in art. 35 der Devie
zenverordening 1940, gegeven voorschrift, al
thans opzettelijk in strijd heeft gehandeld 
met dat voorschrift, hebbende hij immers op 
tijd en plaats vermeld, voornemens zijnde 
het bezette N ederlandsche gebied te verla
ten, opzettelijk, alvorens het bezette Neder
landsche gebied, waarvan hij ingezetene was, 
te verlaten, niet aan den verificateur der in
voerrechten en accijnzen, gestationneerd te 
Roosendaal (station), Charles Louis Boon, 
zijnde de bevoegde ambtenaar der invoer
rechten en accijnzen ter plaatse een volledi
ge opgave gedaan van alle betaalmiddelen 
welke door hem werden uitgevoerd, door in
vulling en overlegging van een door of van
wege het Deviezeninstituut verkrijgbaar ge
steld, door hem, verdachte, gedagteekend en 
onderteekend formulier, als bedoeld in art. 
2 der Deviezenreisbeschikking, hebbende hij , 
verdachte, immers opzettelijk op een derge
lijk, hem verstrekt, formulier, door hem ge
dagteekend en onderteekend, en aan boven
genoemden ambtenaar ter hand gesteld, 
slechts vermeld als uit te voeren betaalmid
delen 66 gulden en 88 Belgische francs , zulks 
hoewel hij , verdachte, gelijk hij wist, behalve 
deze betaalmiddelen nog ter uitvoering bij 
zich had: 3 bankbiljetten van f 100, 2 biljet
ten van f 20, 6 biljetten van f 10, 3 zilverbons 
van f 2.50, 16 zilverbons van f 1, r zilveren 
rijksdaalder, 2 zilveren guldens en 1 halve 
gulden, alzoo in totaal f 428.50, hebbende hij, 
verdachte, aan een anderen daartoe door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financien aangewezen ambtenaar even
min een volledige opgave gedaan van de als
toen uit te voeren betaalmiddelen. 

De Politierechter qualificeerde: ,,opzette
lijk niet of niet ten voile voldoen aan een 
voorschrift, als bedoeld in art. 35 der Devie
zenverordening 1940". Hij veroordeelde met 
toepassing onder meer van art. 27, 30 en 35 
der Deviezenverordening 1940 en art. 2 der 
Deviezenreisbeschikking den requirant in een 
geldboete van f 200 subsidiair 50 dagen hech
t enis met verbeurdverklaring van de f 428.50, 
waarmede het misdrijf is gepleegd. 

Requirant heeft vier middelen van cassatie 
voorgesteld, luidende : 

I. S., althans v. t. van de artt. 1, 91 Sr., 
1, 2 Wet A. B., r, 19, 27, 28, 30, 35, 36 De
viezenverordening 1940, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 Deviezenreisbeschikking, 9, 10, 11 De
viezenbesluit IV, 261, 279, 338, 349, 350, 
351 , 352, 354, 358, 359, 367, 3 79, 415, 422, 
423 Sv., doordien het Hof, bevestigend het 
vonnis van den Politierechter, requirant heeft 



1941 22 DECEMBER 398 

veroordeeld terzake dat hij opzettelijk niet, 
of niet ten volle voldaan heeft aan een voor
schrift, als bedoeld in art. 35 der Deviezen
verordening 1940, zulks ten onrechte omdat 
het telastgelegde feit, niet betreft de over
treding van een zoodanig voorschrift. 

II. S., althans v. t. van de artt. 1, 91 Sr., 
1, 2 Wet A. B., 1, 19, 27, 28, 30, 35, 36 De
viezenverordening 1940, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 Deviezenreisbeschikking, 9, 10, II De
viezenbesluit IV, 261, 279, 338, 349, 350, 
351, 352, 354, 358, 359, 367, 379, 415, 422, 
423 Sv., doordien het Hof, bevestigend het 
vonnis, waarvan was geappelleerd, requirant 
heeft veroordeeld terzake dat hij opzettelijk 
niet of niet t en volle voldaan heeft aan een 
voorschrift, als bedoeld in art. 35 der Devie
zenverordening 1940, zulks ten onrechte om
dat dat voorschrift, niet wettiglijk afgekon
digd zijnde, verbindbaarheid mist. 

III. S., althans v. t. van de artt. 1, 91 Sr., 
1, 19, 27, 28, 30, 35, 36, Deviezenverordening 
1940, 1, 2, 3 D eviezenreisbeschikking, 9, 10, 
II Deviezenbesluit IV, 261, 279, 338, 349, 
350, 351, 352, 354, 358, 359, 367, 379, 415, 
422, 423 Sv., doordat het Hof, zich vereeni
gend met de verwerping door den Politie
rechter van requirants verweer, dat hij voor
nemens was het geld, dat hij bij zich had en 
niet had aangegeven, aan den restauratie
houder van het Station Roosendaal in be
waring te geven tot aan zijn terugkomst uit 
Belgie, den requirant heeft veroordeeld, zulks 
ten onrechte omdat uit de vermelde bewijs
middelen niet kan worden afgeleid, dat re
quirant de in de telastlegging vermelde niet 
opgegeven betaalmiddelen bij zich had om 
deze naar Belgie uit te voeren. 

IV. S., althans v. t. van de artt. 1, 19, 27, 
28, 30, 35, 36 Deviezenverordening 1940, 1, 
2, 3, Deviezenreisbeschikking, 9, 10, 11 De
viezenbesluit IV, 261, 278, 279, 338, 349, 
350, 351, 352, 354, 358, 359, 379, 367, 415, 
422, 423 Sv., doordat het Hof bevestigend 
het vonnis van den Politierechter, bewezen 
heeft verklaard, dat in casu sprake is van 
opzettelijk niet of niet ten voile voldoen aan 
een voorschrift, als bedoeld in art. 35 der 
Deviezenverordening 1940, - zulks ten on
rechte, omdat uit de gebezigde bewijsmid
delen het gevorderde opzet niet is af te lei
den. 

In het bijzonder ter beoordeeling van de 
beide eerste middelen moeten wij de regeling 
waarop deze strafvervolging is gegrond na
gaan. 

Art. 19 van de door de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Financien, 
van Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Lamlbouw en Visscherij en 
van Kolonien vastgestelde, destijds geldende, 
Deviezenverordening 1940 (Verordeningen
blad 1940 no. 27) bepaalt dat de uitvoer on
der meer van betaalmiddelen slechts geoor, 
loofd is met vergunning van het Deviezen
instituut. Dit voorschrift geldt echter niet 
absoluut, want een slotbepaling (art. 35) 
draagt aan de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Financien, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw 

en Visscherij op om de noodige aanvullende 
voorschriften en uitvoeringsvoorschriften te 
geven en ook om, voorzoover zulks voor het 
bereiken van het doel der Deviezenverorde
ning noodig is verdere beperkende bepalin
gen en verbodsbepalingen te geven zoomede 
om uitzonderingen op de in die verordening 
gestelde beperkende bepalingen en verbods
bepalingen vast te stellen. Art. 36 zegt, dat 
voorschriften van de Secretarissen-Generaal, 
als bedoeld in art. 35 in het Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandsche gebied 
en in het Staatsblad worden geplaatst. 

De strafrechtelijke sancties vinden wij in 
art. 27 en 28. Art. 27: Hij die opzettelijk niet 
of niet ten voile voldoet aan voorschriften, 
als bedoeld in art. 35, of handelt in strijd met 
deze voorschriften wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 4 jaar of geld
boet e van ten hoogste het tweevoud van de 
waarde der zaken welke het voorwerp van 
het strafbaar feit hebben uitgemaakt. Art. 
28 bedreigt een lichtere straf, wanneer het 
feit niet opzettelijk is gepleegd. 

Voorschriften als in art. 35 bedoeld vinden 
wij o. a. in het Deviezenbesluit IV. (Veror
deningenblad no. 154 van 1940). Art. 1 daar
van veroorlooft aan ingezetenen, die het be
zette Nederlandsche gebied tijdelijk verla
ten, om zonder vergunning van het D evie
zeninstituut betaalmiddelen uit te voeren tot 
de maxima en in de geldsoorten door het 
D eviezeninstituut te bepalen. Voor de con
tr6le op deze uitzondering zijn natuurlijk 
weer voorschriften noodig en art. II van De
viezenbesluit IV voorziet daarin in dezen 
vorm: De voor de uitvoering van dit besluit 
noodige bepalingen worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nancien uitgevaardigd en in de Ned. Staats
courant afgekondigd. Zoo zijn we gekomen 
aan het voorschrift of de bepaling, waarop 
meer rechtstreeks deze vervolging is geba
seerd. In de Staatscourant no. 190 van 30 
Sept. 1940 is opgenomen de door den Secre
taris-Generaal krachtens voornoemd art. 11 
vastgestelde Deviezenreisbeschikking, welker 
art. 2 de bepaling geeft die de steller der te
lastelegging meent dat requirant heeft over
treden. 

Blijkens de mondelinge toelichting nu van 
het eerste middel vertoont deze regeling in 
zooverre een gebrek, dat de bovenvermelde 
sanctie van art. 27 en 28 der Deviezenveror
dening niet geldt voor dit artikel van de De
viezenreisbeschikking, omdat dit artikel niet 
een voorschrift, maar een bepaling van den 
Secretaris-Generaal zou inhouden. Met alien 
eerbied voor de scherpzinnigheid van den 
raadsman, hen ik van meening, dat deze grief 
faalt. Een opzettelijk gemaakt onderscheid 
tusschen deze in de taal der N ederlandsche 
wetgeving geheel gelijkwaardige uitdrukkin
gen kan ik niet lezen in de verordeningen en 
wijs er slechts op, dat de Duitsche tekst, die 
praevaleert, dit onderscheid zeker niet maakt 
en, na in art. 35 van Vorschriften te hebben 
gesproken, in art. 27 spreekt van Bestim
mungen, terwijl art. II van het Deviezenbe
sluit IV dat den Minister van Financien de 
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machtiging geeft tot het maken van de be
palingen, waarop het hier aankomt, in den 
Duitschen tekst weer spreekt van Durchflih
rungsvorschriften. 

Van meer belang is het tweede middel 
m. i . Art. 36 der Deviezenverordening schrijft 
openbaarmaking der voorschriften voor in 
het Verordeningenblad en in het Staatsblad. 
Ons voorschrift is slechts gepubliceerd in de 
Staatscourant. Niet op wettige wijze afge
kondigde voorschriften zijn niet verbindend. 
Aldus de redeneering, die een schijn van 
juistheid heeft, maar toch niet juist is. Het is 
waar, dat wij omtrent de afkondiging der 
voorschriften art. 36 der Deviezenverorde
ning hebben, maar geheel gelijkwaardig staat 
daarnaast een antler artikel over de afkondi
ging n.l. het bovenvermelde art. 1 r van De
viezenbesluit IV, hetwelk met afkondiging 
in de Staatscourant genoegen neemt. Even
zeer als de Secretarissen-Generaal, die ge
zamenlijk de Deviezenverordening hebben 
vastgesteld, konden bepalen hoe de nadere 
voorzieningen zouden worden afgekondigd, 
evenzoo konden de Secretarissen-Generaal, 
die Deviezenbesluit IV hebben gegeven, be
palen hoe zekere, binnen den engeren kring 
van hun ambtgenoot van Financien liggende 
voorschriften zouden worden afgekondigd. Ik 
ga nog verder en ben van meening, dat de 
Secretaris-Generaal van Financien uit eigen 
hoofde had kunnen bepalen hoe zijn Devie
zenreisbesluit zou worden afgekondigd. Orn 
derhalve deze geheel naast de andere staan
de wijze van afkondiging voldoende te ach
ten behoeft zelfs niet een beroep gedaan te 
worden op het bovenvermelde voorschrift 
van art. 35 lid 2 dat de Secretarissen-Gene
raal, wien een bepaalde zaak nader aangaat, 
opdraagt om, voorzoover zulks voor het be
reiken van het doe! dezer verordening noodig 
is, uitzonderingen op de in de Deviezenver
ordening gestelde beperkende bepalingen 
(dus ook op die van art. 36 omtrent de af
kondiging) vast te stellen. Mijn meening is 
dat ook het tweede middel faalt. 

In het derde en vierde middel wordt be
weerd, dat de rechter uit de gebezigde be
wijsmiddelen niet heeft kunnen afleiden, dat 
door requirant de in zijn bezit zijnde be
taalmiddelen werden uitgevoerd en ook niet 
dat hij opzettelijk niet ten volle heeft vol
daan aan het voorschrift dat hem verplichtte 
tot een volledige opgave dier betaalmiddelen. 
Met dit betoog wordt, in den voor de cassatie 
bruikbaren vorm, teruggekomen op een ver
weer dat requirant reeds bij den feitelijken 
rechter heeft gevoerd. Wij lezen in het von
nis van den Politierechter: 0. dat verdachte 
er zich we! op beroepen heeft, dat hij voorne
mens was het geld, dat hij bij zich had en niet 
had aangegeven, aan den restaurateur van 
het station Roosendaal in bewaring te geven 
tot aan zijn terugkomst uit Belgie en daar
mede dus ontkend heeft, dat hij voornemens 
was ook dit geld naar Belgie uit te voeren, 
doch dat dit verweer door den Politierechter 
als onaannemelijk wordt verworpen; dat im
mers indien verdachte niet de bedoeling had 
gehad om dit geld frauduleus uit te voeren, 

hij niet eerst het betreffende formulier had 
ingevuld, doch zich eerst naar dien restau
rateur zou hebben begeven en het geld aan 
dezen zou hebben afgegeven en pas daarna 
naar het douanelokaal tot het doen der be
treffende aangifte zou zijn gegaan. D e fei 
telijken basis van deze overweging, van de 
overweging dus dat hij opzettelijk niet een 
volledige opgave heeft gedaan van alle be
taalmiddelen welke door hem werden uitge
voerd, waarmee bedoeld is ,,die hij voorne
mens was uit te voeren", vinden wij in het 
als bewijsmiddel gebezigde proces-verbaal 
van den in de telastelegging genoemden v~ri
ficateur Boon, voorzoover hier van belang 
luidende: dat hij, zich op 4 Fehr. 1941 bevond 
in het voor douaneonderzoek ingerichte lo
kaal aan het Spoorwegstation te R oosendaal, 
tegenover welk lokaal de trein Amsterdam
Brussel D 76 had stilgehouden, die volgens 
de dienstregeling te Roosendaal moest aan
komen om 10 uur 45 minuten en van Roosen
daal rechtstreeks naar Belgie moest vertrek
ken om 11 uur 15 minuten; dat aldaar op 
dien datum om ongeveer I I uur ter opvol
ging der Deviezen- en douanebepalingen zich 
bij hem vervoegde verdachte, die hem een 
formulier overhandigde waarin hij opgaf bij 
zich te hebben 66 gulden en 88 Belgische 
francs en voornemens was drie dagen naar 
het buitenland te gaan; dat verdachte, nadat 
het formulier was afgestempeld en ingeschre
ven, dit heeft teruggekregen, waarna hij zich 
daarmede begaf naar den ambtenaar, die 
controleert of alle reizigers aan de deviezen
formulieren hebben voldaan; dat hij, verba
lisant, daar ter plaatse verdachte heeft ver
zocht met hem mede t e gaan om de opge
geven bedragen te controleeren; dat bij aan
komst in dit lokaaltje verdachte behalve het 
opgegeven geld nog het hierna vermelde (dat 
waren de in de telastelegging genoemde be
taalmiddelen in totaal f 428.50) te voorschijn 
haalde enz. Ook werd als bewijsmiddel ge
bruikt het in art. 2 der Deviezenreisbeschik
king bedoelde door het Deviezeninstituut 
verkrijgbaar gestelde formulier met de ver
klaring van · verdachte dat hij geen andere 
betaalmiddelen uitvoert dan de daarop ver
melde en eveneens werd gebezigd de verkla
ring van verdachte zelf ender meer inhou
dende dat hij op de vraag van verbalisant of 
hij nog meer geld bij zich had dan het aan
gegevene, bevestigend had geantwoord en 
dat hij op weg was naar Belgie om aldaar 
zaken te doen en voornemens was om met 
voormelden gereedstaanden trein daarheen 
te reizen. 

Uit deze bewijsmiddelen kon de rechter 
afleiden dat requirant voornemens was ook 
de niet opgegeven betaalmiddelen uit te voe
ren. Dat in het bijzonder zijn opzet gericht 
was op een niet-volledige opgave kon hieruit 
worden afgeleid dat de niet-aangegeven som 
vrij belangrijk was en dat hij haar terstond 
voor den dag haalde. 

Dat hij opzettelijk niet aan een voorschrift 
voldeed, hetgeen het feit tot een misdnjf 
stempelt, behoefde geen afzonderlijk bewijs 
omdat dit opzet hieruit voortvloeit, dat hij 
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zijn onvolledige opgave opzettelijk deed door 
middel van het door het Deviezeninstituut 
verkrijgbaar gestelde, in art. 2 der Deviezen
reisbeschikking genoemde, formulier, zooals 
ook is telastegelegd. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het cassatieberoep. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij p!eidooi, lui
del}de: (zie conclusie); 

O. dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, be
wezen is verklaard, dat enz. (zie conclusie); 

0. wat het eerste middel betreft : 
dat de artt. 35 en 36 van de Deviezenver

ordening 1940, vastgesteld door de Secreta
rissen-Generaal van de D epartementen van 
Financien, van Justitie, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij en van Kolonien, voor zooveel hier 
van belang inhouden: 

art. 35 (1) ,,D e Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij geven de noodige aanvul
lende voorschriften en uitvoeringsvoorschrif
ten. 

( 2 ) Voor zoover zulks voor het bereiken 
van het doe! dezer verordening noodig is , 
kunnen zij verdere beperkende bepalingen 
en verbodsbepalingen geven, zoomede uit
zonderingen op de in deze verordening ge
stelde beperkende bepalingen en verbodsbe
paling v aststellen"; 

a rt. 36. .,Voorschriften van de Secreta
rissen-Generaal als bedoeld in art. 3 5, wor
den in het Verordeningenblad van het be
zette Nederlandsche gebied en in het Staats
bla d geplaatst"; 

dat voorts art. 27, 1e lid aanhef en sub 3 
van genoemde verordening straf bedreigt te
gen het opzettelijk niet of niet ten voile vol
doen aan voorschriften als bedoeld in art .. ~5 
of handelen in strijd met deze voorschriften; 

dat bij het ingevolge voormeld art. 35 door 
de daarin genoemde Secretarissen-Generaal 
vastgestelde D eviezenbesluit IV voorschrif
ten zijn gegeven betreffende den uitvoer en 
den invoer van betaalmiddelen en geldswaar
dige papieren bij het verlaten en het binnen
komen van het bezette Nederlandsche ge
bied, terwijl art. II van dat besluit bepaalt, 
dat de voor de uitvoering van het besluit 
noodige bepalingen door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financien 
uitgevaardigd en in de Nederlandsche S taats
courant afgekondigd worden; 

dat laatstgenoemde Secretaris-Generaal, 
met aanhaling van de artt. 10 en 11 'Ian het 
Dev iezenbesluit IV, heeft vastgesteld de De
viezenreisbeschikking, afgekondigd in de 
Ned. Staatscourant van 30 Sept. 1940, no. 
190; 

dat deze D eviezenreisbeschikking, nu zij 
niet is gegeven door de drie in art. 35 (1) 
van de Deviezenverordening 1940 genoemde 

Secretarissen-Generaal niet als een voor
schrift als bedoeld in genoemd a rt. 35 kan 
worden aangemerkt, en de publicatie ervan 
dan ook niet op de voor zulk een voorschrift 
bij art. 36 (1) van die verordening voorge
schreven wijze heeft plaats gehad, zoodat het 
bewezenverklaarde opzettelijk niet ten voile 
voldoen aan het voorschrift van art. 2 der 
Deviezenreisbeschikking niet valt onder de 
voormelde strafbepaling van art. 27, 1e lid, 
aanhef en sub 3, der Deviezenverordening 
1940 ; dat derhalve dit middel is gegrond; 

0. dat waar het bewezenverklaarde feit 
evenmin valt onder eenige andere strafbepa
ling en derhalve in deze zaak nooit een ver
oordeeling zal kunnen volgen, een onderzoek 
omtrent de overige middelen, hoewel voor een 
dee! den vorm betreffende, als overbodig 
achterwege kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve 
voor zoover daarbij het vonnis, waaryan be
roep ten aanzien van de bewezenverklaring 
is bevestigd, wordende daarbij de woorden : 
,.zijnde een voorschrift als bedoeld in art. 35 
der Deviezenverordening 1940" als zuiver 
qualificatief en derhalve niet tot de bewe
zenverklaring behoorende, beschouwd; 

En rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0 . : 

Vernietigt eveneens het genoemde vonnis, 
behalve wat de bewezenverklaring betreft; 

Verklaart het bewezenverklaarde feit niet 
strafbaar; 

Ontslaat den requirant ter zake van alle 
rechtsvervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

22 December 1941. ARREST v an den 
Hoogen Raad. (Sv. art. 342; Paarden
besluit 1941 (handel en prijzen) art. 3.) 

Het gedeelte der verklaring: ,.S. was 
niet in het bezit van een verkoopkaart 
voor paarden en D . had geen schrifte
lijke vergunning van de Landbouw
Crisis-Organisatie of van de Ned. Vee
houders Centrale om een paard te koo
pen" kan, .in verband met hetgeen daar
aan voorafgaat, niet als een uitsluitende 
mededeeling van feiten en omstandig
heden, welke de getuige zelf waargeno
men of ondervonden heeft, worden be
schouwd. 

Adv.-Gen. Rombach: Ar t . 3 Paarden
besluit 1941 (handel en prijzen) ver
biedt niet het verkoopen in het alge
meen, maar slechts het verkoopen aan 
vergunninghouders, indien aan een be
paalde voorwaarde niet is voldaan. 
(door H. R. niet beslist) . 

Op het beroep van J . G. D ., koopman, wo
nende te Heerlerheide, Heerlen, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Econ. Rechter bij de Arr.-Rechtbank te 
M aastricht van 2 Sept. 1941, waarbij requi
rant ter zake van: ,.in strijd handelen met 
een krachtens het Voedselvoorzieningsbesluit 
geste!d verbod", met aanhaling van de artt. 

K 2663 
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2 en 3 Paardenbesluit 1941 (Handel en Prij
zen) 4 en 15 sub 1 Voedselvoorzieningsbe
sluit, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van honderdvijftig gulden en vijf
tig dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

,,S. of v. t. van art. 342 en 341 Sv., immers 
de verklaring van den getuige G. de Haas, 
afgelegd ter terechtzitting van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te Maastricht 
op 2 Sept. 1941, dat S. niet in het bezit was 
van een verkoopkaart voor paarden en D. 
geen schriftelijke vergunning van de Land
bouw Crisis Organisatie of van de Ned. Vee
houders Centrale had om een paard te koo
pen, niet berust en niet kan berusten op 
eigen waameming of ondervinding van den 
getuige, zoodat deze verklaring buiten be
schouwing behoort te worden gelaten en de 
bewezenverklaring van het t en laste gelegde 
derhalve uitsluitend berust op de verklaring 
van den verdachte zelf;" 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, dat requirant te Heerlen op 16 
Juni 1941 een paard heeft gekocht van G. J. 
S. en kort daarop weer heeft verkocht aan 
J . G . D., terwijl noch hij, verdachte, noch S ., 
noch D . verkeerden in de omstandigheden, 
waaronder het koopen en verkoopen van 
paarden krachtens de artt. 2 en 3 van het 
Paardenbesluit 1941 (handel en prijzen) was 
geoorloofd; 

0. dat deze bewezenverklaring, behalve op 
een verklaring van requirant als verdachte, 
steunt op een verklaring van den getuige G. 
de Haas, marechaussee-opsporingsambte
naar, luidende: Op Maandag, 16 Juni 1941, 
bevond ik mij op den Heerenweg te Heerlen, 
waar ik toen zekeren G . J. S. heh geverbali
seerd wegens het door zijn gewond paard doen 
verrichten van arbeid, waartoe het uit hoof
de van zijn toestand ongeschikt was. Eenigen 
tijd later zag ik, dat verdachte zich met ge
noemd paard in de richting van het woon
wagenkamp op den Hessenberg begaf. Aldaar 
heh ·ik verdachte ondervraagd, die mij ver
klaarde, dat hij het paard met wagen van 
genoemden S . had gekocht voor f 160 en op 
denzelfden <lag in het cafe M oerkens te Heer
len had verkocht aan zekeren J . G. D. voor 
f 400 S. was niet in het bezit van een ver
koopkaart voor paarden en D. had geen 
schriftelijke vergunning van de Landbouw
Crisis-Organisatie of van de Ned. Veehou
ders-Centrale om een paard te koopen; 

0 . dat het in het middel genoemde laatste 
gedeelte dezer verklaring, ook in verband 
met hetgeen daaraan voorafgaat, niet als een 
uitsluitende mededeeling van feiten en om
standigheden, welke de getuige zelf waarge
nomen of ondervonden heeft, kan worden be
schouwd; 

dat dus het bestreden vonnis niet behoor
lijk met redenen is omkleed, zooals art. 359 

L. 1941 

Sv. op straffe van nietigheid vordert, en in 
zooverre het middel is gegrond; 

Vemietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der wet 

R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch, Kamer voor Econ. Straf
zaken, ten einde haar op het bestaande hoo
ger beroep te berechten en af te doen. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte : 

,,Het middel acht ik deugdelijk. Dat S. 
niet in het bezit was van een verkoopkaart 
voor paarden kon de getuige nog we! verkla
ren, want een verkoopkaart voor paarden in 
het algemeen bestaat niet. Een verkoopkaart 
heeft blijkens het Besluit slechts betrekking 
op een bepaald paard. Maar dat D. geen 
schriftelijke vergunning had om een paard te 
koopen is in den mond van den getuige de 
Haas contrabande, aangezien niet blijkt dat 
er registers zijn van vergunninghouders en 
dat deze door den getuige zijn geraadpleegd. 
Ik neem aan dat de getuige te goeder trouw 
meedeelde wat D . zelf hem gezegd heeft , 
maar dan had <lit moeten blijken. 

Niet juist is de opmerking van iequirants 
raadsman dat gezondigd is tegen art. 341 Sv. 
De noodige aanvulling van het bewijs van 
het door requirant volledig erkende koopen 
kon gevonden worden in de mededeeling van 
den getuige, dat hij tevoren het paard in het 
bezit van S. had aangetroffen en later in het 
bezit van requirant. 

Als Uw Raad mijn opvatting volgt zal het 
vonnis moeten worden vemietigd en de zaak 
moeten worden verwezen, tenzij wellicht 
thans reeds gezegd kan worden dat op deze 
dagvaarding nimmer een veroordeeling kan 
volgen. 

Duidelijk is de telastelegging m. i . niet en 
evenmin duidelijk is de constructie van het 
Paardenbesluit 1941 (handel en prijzen) 
waarop zij is gebaseerd . 

De telastelegging van deze zeer eenvou
dige overtreding had m . i. behooren te lui
den: dat hij te Heerlen op 16 Juni 1941 zon
der schriftelijke vergunning van of vanwege 
de Landbouw Crisis O rganisatie of van de 
Nederlandsche Veehouderij Cen trale een 
paard heeft gekocht. 

Het weder verkoopen daarvan had achter
wege kunnen blijven omdat, ofschoon natuur
lijk niet bedoeld, in het Besluit niet verboden 
wordt paarden te verkoopen aan personen 
die niet in het bezit zijn van een schriftelijke 
vergunning om te koopen. Art. 3, het eenige 
artikel dat in aanmerking komt, verbiedt im
mers niet het verkoopen in het algemeen, 
maar slechts het verkoopen aan vergunning
houders, indien aan een bepaalde voorwaar
de niet is voldaan. De £out van het Paarden
besluit 1941 (handel en prijzen) is m . i. dat 
het niet op het voetspoor van zijn voorganger, 
het Paardenbesluit 1940 II, een verbod van 
verkoopen, koopen enz. van paarden heeft 
vooropgesteld, waaraan dan uitzonderingen 
konden zijn toegevoegd. Met goeden wil kan 
m . i. de telastelegging wel zoo opgevat wor-

26 
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den dat daaruit het koopen zonder vergun
ning als bovenvermeld te lezen staat en ik 
concludeer dan ook dat Uw Raad het vonnis 
wegens vormverzuim zal vemietigen en de 
zaak zal verwijzen naar het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch.") 

(N. J.) 

22 December 1941. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Sr. art. 48; Voedselvoor
zieningsbesluit art. 15; Slachtverbod 
1940 Schapen art. 2.) 

Onder medeplichtigheid aan het op
zettelijk handelen in strijd met een 
krachtens het voedselvoorzieningsbesluit 
gesteld verbod, strafbaar gesteld in het 
2de lid van art. 15 van dat besluit, kan 
slechts worden verstaan medeplichtig
heid aan een handelen, dat niet alleen 
t egen een zoodanig voorschrift in
druischt en dus, indien zonder het be
doelde opzet gepleegd, strafbaar zou 
zijn ingevolge het eerste lid van dat ar
tikel, doch dat tevens opzettelijk in 
strijd met een zoodanig voorschrift is 
begaan, of met andere woorden bij het 
plegen waarvan de dader er zich van 
bewust is ~eweest, dat hij handelde in 
strijd met een bij zoodanig voorschrift 
gesteld verbod. 

Nu de t elastlegging van medeplichtig
heid aan zoodanig handelen geen mel
ding maakt, levert zij slechts op mede
plichtigheid aan overtreding, hetgeen 
niet strafbaar is. 

Het verbod van art. 2 lid 2 Slachtver
bod 1940 Schapen is geheel algemeen ge
steld en de woorden ervan laten dan ook 
geen ruimte open voor de opvatting dat 
de afwezigheid van het geval, waarin 
dit verbod niet geldt, een bestanddeel 
van het verbod vormt. 

Op het beroep van J. B ., .van beroep kap
per, wonende te W ormerveer, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van den Econ. 
Rechter bij de Arr.-Rechtbank te H aarlem 
van 20 Aug. 1941, waarbij requirant terzake 
van medeplichtigheid aan opzettelijk hande
len in strijd met een krachtens het Voedsel
voorzieningsbesluit gesteld verbod, meerma
len gepleegd, met aanhaling van de artt. 1, 4, 
7, 15 van het Voedselvoorzieningsbesluit, art. 
x van de L andbouwcrisiswet x933, de artt. 2 

en 3 v an het Slachtverbod x940 Schapen, de 
artt. 23, 48, 49, 57 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van veertig gulden en 
twintig dagen vervan gende hechtenis. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Visser; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

S. of v. t. van art. 2 van het Slachtverbod 
1940 Schapen juncto 1, 4 en 15 van het Voed
selvoorzieningsbesluit, I en 2 van de Slacht
veeregeling 142/x940, 1, 9 en 31 van de Land
bouwcrisiswet, 350, 351, 352 juncto 367 Sv., 
3 van het Besluit van den Secr.-Gen. van het 

D epartement van Justitie no. 71/1941, par. 1 
Verordening no. 23/x940 en par. 2 en 3 van 
de Verordening no. 3/1940 van den R ijks
commissaris door de bewezenverklaarde me
deplichtigheid strafbaar te verklaren, of
schoon in de omschrijvi.ng van het slachten, 
waartoe requirant gelegenheid zou hebben 
gegeven, ontbrak het element, dat de dader 
niet uit eenigerlei hoofde, speciaal op grond 
van art. 2 lid 2 van het Slachtverbod 1940 
Schapen, tot dit slachten gerechtigd was; 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant bewezen is verklaard met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij te Wormerveer op 22 en 25 April 1941 
telkens toen aldaar zekere J. van Z. telkens 
opzettelijk een schaap slachtte, opzettelijk de 
gelegenheid heeft verschaft tot het plegen 
van dat misdrijf door telkens opzettelijk als
toen aldaar de badcel van zijn woning t egen 
een geldelijke belooning daartoe beschikbaar 
te stellen; 

0. ten aanzien van het voorgestelde mid
del, 

dat in het eerste lid van art. 2 van het 
Slachtverbod 1940 Schapen zonder meer 
wordt verboden het slachten en doen slachten 
van schapen, terwijl dan in het tweede lid 
van dat artikel wordt bepaald, dat het ver
bod, gesteld in het eerste lid niet geldt voor 
het in dat 2e lid genoemde geval; 

dat derhalve bovengenoemd verbod geheel 
algemeen is gesteld en de woorden ervan dan 
ook geen ruimte openlaten voor de opvatting 
dat de afwezigheid van het geval, waarin dit 
verbod niet geldt, een bestanddeel van het 
verbod vormt; 

dat derhalve dit middel niet opgaat; 
0. echter ambtshalve: 
dat onder medeplichtigheid aan het op

zettelijk handelen in strijd met een krachtens 
het voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod, strafbaar gesteld in het 2e lid van art. 15 
van dat Besluit, slechts k an warden verstaan 
medeplichtigheid aan een handelen , dat niet 
alleen tegen een zoodanig voorschrift in
druischt en dus, indien zonder het bedoelde 
opzet gepleegd , strafbaar zou zijn ingevolge 
het eerste lid van dat a rtikel, <loch dat tevens 
opzettelijk in strijd met een zoodanig voor
schrift is begaan, of met andere woorden bij 
het plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij handelde in strijd met 
een bij zoodanig voorschrift gesteld verbod ; 

dat nu in de telastlegging van medeplich
tigheid aan zood anig handelen geen melding 
wordt gemaakt, het ten laste van requirant 
bewezen verklaarde oplevert medeplich tig
heid aan handelen in strijd met een krachtens 
het voedselvoorzieningsbesluit gesteld ver
bod, in casu art. 2 van het S lachtve rbod 1940 
Schapen, en derhalve medeplichtigheid aan 
overtreding; 

dat echter volgens art. 52 Sr. medeplichtig
heid aan overtreding niet strafbaar is en het 
telastegelegde ook niet elders strafbaar is 
gesteld, zoodat de Econ. Rechter requi rant 
van alle rechtsvervolging te dier zake had be
hooren te ontslaan; 

dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kan blijven; 
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Vernietigt het bestreden vonnis behoudens 
ten aanzien van de bewezenverklaring en 
rechtdoende krachtens art. 105 der WetR.O.: 

Ontslaat requirant van alle rechtsvervol
ging ter zake van het bewezene; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

22 December I94I. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Sv. art. 430; Motor
rijtuigenbelastingwet art. 17.) 

De Pol.rechter heeft niet, door onder 
de omstandigheden als feitelijk in het 
vonnis vastgesteld (men zie de door de 
Duitsche overheid zeer bcperkte be
schikkingsbevoegdheid over en verplich
tingen betreffende auto's en chauffeurs 
beschreven in het vonnis) te beslissen 
dat niet kan worden aangenomen, dat 
gerequireerde de chauffeurs heeft ,,doen 
rijden", blijk gegeven aan die woorden 
een andere beteekenis te hebben toege
kend dan die, welke die woorden in art. 
1 7 hebben, voor welk doen rijden toch 
vereischt zou zijn, dat gerequireerde op 
eenige wijze voor het in de telastlegging 
omschreven rijden met die motorrijtui
gen verantwoordelijk kan worden ge
steld. 

Adv.-Gen. Rombach: ,,Houder" is een 
economisch, niet een juridisch begrip. 
Hij, die zich voor geruimen tijd de be
schikking verzekert over het motorrij
tuig moet als ,,houder" worden aange
merkt. (Door H. R. niet beslist.) 

Omdat niet blijkt, dat t. a. v. een der 
elementen van de telaste gelegde straf
bare feiten, op welks niet bewezen zijn 
de gegeven vrijspraak mede berust, an
ders dan op den grondslag der telast
legging is beraadslaagd en beslist, is het 
beroep in cassatie gericht tegen een 
vrijspraak in den zin van art. 430 Sv., 
waartegen zoodanig beroep niet open
staat. 

Op het beroep van den Rijksadvocaat bin
nen het ressort vari het Gerechtshof te 
Leeuwarden, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden van 2 Juli 
1941, waarbij J.B., aannemer, te Groningen, 
van de hem telaste gelegde feiten werd vrij
gesproken. (Gepleit door Mr. C. R . C. 
Wyckerheld Bisdom en Mr. J. F. S. Domela 
Nieuwenhuis). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur en zijnerzijds nader toegelicht bij plei
dooi en luidende: 

,,S. of v. der artt. 358 in verband met 350, 
352, 359, 367, 528 Sv. en 17 Motorrijtuigen
belastingwet, doordat de Politierechter zoo
wel aan het woord ,,houder", als aan de woor-

den ,,doen rijden" een andere beteekenis 
heeft gehecht, dan die woorden in de telast
legging in overeenstemming met art. 1 7 der 
Motorrijtuigenbelastingwet hebben, en aldus 
niet op grondslag van de telastlegging heeft 
beraadslaagd en beslist;" 

Gelet op de bestrijding van dat middel bij 
pleidooi door den raadsman van gerequi
reerde; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telaste gelegd: 

1 °. dat hij op 1 7 J uni 1940 als houder van 
een motorrijtuig, daarmede L. A. K., chauf
feur, wonende te Zuidhorn heeft doen rijden 
op den openbaren weg de Groningerstraat
weg in de Gemeente Leeuwarden; 

2°. dat hij op den 17 Juni 1940, als houder 
van ecm motorrijtuig, daarmede J. v. d. L., 
chauffeur, wonende te Groningen heeft doen 
rijden op den openbaren weg, de Groninger
straatweg in de gemeente Leeuwarden; 

3°. dat hij op den 17 Juni 1940, als houder 
van een motorrijtuig, daarmede A. v. R ., 
chauffeur, wonende te Drachten heeft doen 
rijden op den openbaren weg, de Groninger
straatweg, in de gemeente Leeuwarden; 

4 °. dat hij op den 1 7 J uni 1940, als houder 
van een motorrijtuig, daarmede G. B., chauf
feur, wonende te Leeuwarden, heeft doen rij
den op den openbaren weg, de Groninger
straatweg in de gemeente Leeuwarden; 

5°. dat hij op den 23 Nov. 1940, als houder 
van een motorrijtuig daarmede J . H. B., 
chauffeur, wonende te Groningen heeft doen 
rijden op den openbaren weg tusschen Stiens 
en Hijum onder Hijum, in de gemeente Leeu
warderadeel; 

6°. dat hij op den 28 Nov. 1940 als houder 
van een motorrijtuig daarmede K . N., chauf
feur, wonende te Groningen, heeft doen rij
den op den openbaren weg de Rijksstraatweg 
onder Marssum, in de gemeente Menalduma
deel; 

zulks telkens zonder dat daarvoor de ver
schuldigde belasting als bedoeld bij art. 1 

der Motorrijtuigenbelastingwet was voldaan; 
0. dat de Politierechter bij het bestreden 

vonnis die telaste gelegde feiten niet bewe
zen heeft verklaard en gerequireerde daarvan 
heeft vrijgesproken, zulks na te hebben over
wogen: 

,,dat aan de woorden ,,houder" en ,,doen 
rijden" in de telastelegging de beteekenis 
moet worden gegeven als bedoeld in art. 1 7 
der Motorrijtuigenbelastingwet;" 

,,dat als houder in dien zin dient te worden 
beschouwd degene, die de volle zeggenschap 
over een motorrijtuig heeft en in alle opzich
ten de verantwoordelijkheid draagt voor het 
gebruik dat er van het motorrijtuig wordt ge
maakt, zonder dat zulks nochtans behoeft in 
te sluiten, dat een eigenaar, wiens motorrij
tuig tijdelijk bij een antler in gebruik is en 
waarover de eigenaar dus gedurende dien tijd 
niet de vrije beschikking heeft alsdan in geen 
geval meer als houder zoude zijn aan te mer
ken ;" 

,,dat evenwel in de onderhavige gevallen 
waar het den eigenaar van de in gebruik ge
nomen motorrijtuigen niet vrijstond deze 
zonder toestemming van de Bouwleiding voor 
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het Vliegveld te Leeuwarden of van het hoofd 
der ondememing die voor genoemde bouw
leiding een gedeelte van het werk uitvoerde 
of na 5 Oct. 1940 van den ,,General Bevoll
machtigte filr das Kraftfahrwesen der Beauf
tragte filr die Niederlande" te verkoopen, 
vervreemden, af te geven of daaraan veran
deringen aan te brengen. Ons inziens niet kan 
worden gezegd, dat het houderschap toch aan 
den verdachte was gebleven en hieraan niet 
afdoet het feit, dat de kosten van onderhoud 
en reparatie (voorzoover het de banden niet 
betrof) voor rekening van verdachte waren 
en dat de chauffeurs feitelijk in dienst van 
verdachte bleven en aan dezen ook het loon 
door den verdachte werd uitbetaald, waar
voor de verdachte van de Bouwleiding of ge
noemde ondememing een zeker bedrag ont
ving, daar dit hier meer als een maatregel 
van administratieven aard moet worden be
schouwd, nu deze regeling den verdachte zon
der meer werd opgelegd en het hem in geen 
enkel opzicht vrijstond daarover iets te be
dingen ;" 

,,dat, nu verdachte de zeggenschap over 
zijn chauffeurs geheel had verloren en zijner
zijds geen recht van medespreken had om
trent het gebruik van de _motorrijtuigen, de 
werktijden of de dienst der chauffeurs, niet 
kan worden aangenomen dat verdachte de bij 
dagvaarding genoemde chauffeurs op de 
daarbij vermelde tijden en plaatsen heeft 
,doen rijden";" 

' O. dat, zooals de Politierechter in zijn bo
venaangehaalde overwegingen en requirant 
bij zijn middel vooropstellen , aan de woorden 
,,houder" en ,,doen rijden" in de telasteleg
ging dezelfde beteekenis moet worden toe
gekend als die, welke die woorden hebben in 
art. r 7 der Motorrijtuigenbelastingwet, op 
welk artikel die telastelegging kennelijk 
doelt; 

dat in zijn voormelde overwegingen de Po
litierechter feitelijk vaststelt, dat de betrok
ken aan gerequireerde in eigendom toebehoo
rende motorrijtuigen van Duitsche zijde in 
gebruik zijn genomen in verband met den 
bouw van het vliegveld te Leeuwarden, dat 
weliswaar, volgens hem eenzijdig opgelegde 
regeling, de chauffeurs in gerequireerdes 
dienst bleven en hij hun ook het loon uitbe
taalde, terwijl hij daarvoor en voor onder
houd en reparatie der motorrijtuigen een ze
ker bedrag ontving, maar hij over die chauf
feurs niets meer te zeggen had en geen recht 
van medespreken had omtrent het gebruik 
dat van de motorrijtuigen werd gemaakt; 

dat de Politierechter, door onder die om
standigheden te beslissen dat niet kan wor
den aangenomen dat gerequireerde de chauf
feurs met de motorrijtuigen heeft ,,doen rij
den", niet heeft blijk gegeven aan die woor
den een andere beteekenis te hebben toege
kend dan die, welke die woorden in voormeld 
art. r 7 hebben, voor welk doen rijden toch 
vereischt zou zijn dat gerequireerde op eeni
ge wijze voor het in de telastelegging om-• 
schreven rijden met die motorrijtuigen ver
antwoordelijk kan worden gesteld; 

dat reeds omdat aldus niet blijkt dat ten 
aanzien van een der elementen van de te-

laste gelegde strafbare feiten, op welks niet 
bewezen zijn de gegeven vrijspraak mede be
rust, anders dan op den grondslag der telaste
legging is beraadslaagd en beslist, het beroep 
in cassatie is gericht tegen een vrijspraak in 
den zin van art. 430 Sv., waartegen zoodanig 
beroep niet openstaat, en een onderzoek of 
de Politierechter heeft b lijk gegeven aan het 
begrip ,,houder" in de telastelegging de juiste 
beteekenis te hebben gehecht achterwege kan 
worden gelaten; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
Adv.-Gen. Rombach, die opmerkte: 

,,De eerste vraag, die gesteld moet worden, 
is of dit beroep tegen een vrijspraak ontvan
kelijk is. De feiten, die de Politierechter blij
kens bovenvermelde overwegingen aan zijn 
beslissing ten grondslag legde, komen hierop 
neer: 

Aan den gerequireerde is de verplichting 
opgelegd om met de hem toebehoorende mo
torrij tuigen en door middel van de in zijn 
dienst zijnde chauffeurs werkzaamheden te 
verrichten ten behoeve van den bouw van 
een vliegveld te Leeuwarden. D ie motorrij
tuigen werden in gebruik genomen op zooda
nige wijze dat, hoewel zij het eigendom ble
ven van gerequireerde en ook niet door de 
bouwdirectie in bezit werden genomen, toch 
al het nut, dat zij konden afwerpen, kwam 
ten bate van dien bouw, zoodat gezegd kan 
worden dat zij in economisch opzicht geheel 
ter beschikking waren van de opdrachtgevers. 
Terwij l de bepalingen der wet zelve twijfel 
zouden overlaten of gerequireerde nog als 
houder van de motorrijtuigen kan worden be
schouwd, volgt uit de toelichting die indertijd 
op art. 2, zoowel bij de Memorie van Toelich
ting als bij de Memorie van Antwoord aan 
de 2e Kamer is gegeven (zie editie S. en J. 
op dit artikel) dat dit onder voomoemde om
standigheden niet het geval is. ,,Houder'' is 
een economisch, niet een juridisch begrip en 
hij die zich voor geruimen tijd de beschik
king verzekert over het motorrijtuig moet als 
,,houder" worden aangemerkt. De chauffeurs 
hadden, ofschoon zij in dienst bleven van den 
gerequireerde, bij het rijden, in de telaste
legging bedoeld, blijkbaar uitsluitend de be
velen op te volgen van de Directie van den 
bouw van het vliegveld. D erhalve kan men 
m. i. niet zeggen dat bet de gerequireerde 
was, die hen op de daar vermelde tijden en 
plaatsen ,,deed rijden". ,,Doen rijden" kan 
alleen gezegd worden van hem, die in eenig 
opzicht over het rijden, hetzij v66r den aan
vang van den rit of tijdens den rit iets heeft 
te kommandeeren. 

Mijn conclusie is dat niet blijkt dat de 
Politierechter bij zijn beslissing is uitgegaan 
van een onjuiste opvatting der in de telaste
legging voorkomende uitdrukkingen ,hou
der" van het motorrijtuig of daarmee ,,doen 
rijden" en dat mitsdien de vrijspraak op den 
grondslag der telastelegging is gegeven. 

Ik merk nog op, dat men tot dezelfde con
clusie moet komen indien bleek dat de rech
ter slechts een dier uitdrukkingen in strijd 
met de beteekenis, daaraan in de wet en de 
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telastelegging toekomende, had opgevat. 
Ik concludeer tot niet-ontvankelijkverkla

ring van het beroep. 
(N. J.). 

29 December z94z. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet artt. 37 en 36.) 

Een redelijke uitlegging van art. 37, 
derde lid, brengt mede, dat Ged. Staten 
omtrent de goedkeuring van het uitbrei
dingsplan geen beslissing nemen, dan 
nadat zij op de bij hen ingebrachte be
zwaren acht hebben gegeven. Nu i. c. 
vaststaat, dat, hoewel appellant tijdig 
zijn bezwaren bij Ged. Staten heeft in
gebracht, dit college tot de goedkeuring 
is overgegaan, zonder op de bezwaren 
van appellant in te gaan, kan hun be
sluit niet in stand blijven. 

Het percentage van 40, dat appellant 
van zijne gronden om niet aan de ge
meente zal moeten afstaan voor weg- en 
groenaanleg, met dien verstande, dat hij 
voor dit gedeelte van zijne gronden ook 
de kosten van weg- en groenaanleg zal 
moeten dragen, is voor deze, aan den 
ingang van het dorp gunstig gelegen ter
reinen, niet onredelijk. 

Het is geenszins onredelijk om, afge
zien van de Hinderwet, in de betreffen
de omgeving in ieder geval voor de om
liggende woonhuizen hinderlijk geachte 
industrieen te weren. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door A. H. 
Ingenhoes van Schaik te 's-Gravenhage te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 25 Febr. 1941, G.S. No. 145, 
houdende goedkeuring van een uitbreidings
plan c.a. der gemeente Voorschoten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 5 Nov. 1941, No. 267, 3 Dec. 1941, No. 
267/ 110 en 17 Dec. 1941, No. 267/u6); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun beslissing van 25 Febr. 1941, G.S. No. 
145, hebben goedgekeurd een bij het besluit 
van den gemeenteraad van Voorschoten dd. 
20 Nov. 1940 vastgesteld plan tot partieele 
herziening van het uitbreidingsplan dier ge
meente voor gronden tusschen het station en 
de Oranjekade en van de daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften; 

dat tegen dit besluit A. H. Ingenhoes van 
Schaik in beroep is gekom en, aanvoerende, 
dat Ged. Staten blijkens een van hen ont
vangen schrijven, zonder van het bezwaar
schrift, dat hen tijdig bereikt heeft, kennis te 
hebben genomen, het partieel uitbreidings
plan hebben goedgekeurd bij besluit van 25 
Febr. 1941 onder No. 145, waarvan kennis 
is gegeven in de Nieuwe Leidsche Courant 
dd. 22 Maart 1941; dat hij zich door dit uit
breidingsplan en de goedkeuring daarvan 
bezwaard acht; dat, nu Ged. Staten hun be
sluit hebben genomen zonder kennis te heb-

ben genomen van het tijdig bij hen door hem, 
appellant, die ook bij den raad der gemeente 
Voorschoten bezwaren had te berde ge
bracht, ingediend verzoekschrift, reeds hier
om dit besluit houdende goedkeuring, als in 
strijd met het bepaalde in art. 37 der Wo
ningwet genomen, niet in stand zal kunnen 
blijven; dat hij de volgende bezwaren tegen 
het gewijzigde uitbreidingsplan te berde 
brengt; dat krachtens het gewijzigde uitbrei
dingsplan ongeveer een derde gedeelte van 
zijne perceelen 2451 en 184 zal bestemd wor
den voor plantsoen, vijver en wegen en uit 
de toevoeging aan het besluit tot wijziging 
van het uitbreidingsplan blijkt, dat de ge
meente, als tot uitvoering van het plan wordt 
overgegaan, slechts de waarde van den grond, 
die voor meer dan 40 % van de totale op
pervlakte voor weg- en groenaanleg wordt 
gebruikt, aan hem zal vergoeden, terwij l de 
gemeente de kosten van aanleg van weg en 
groen op deze extra-oppervlakte voor haar 
rekening zal nemen; dat hieruit volgt, . dat 
de gemeente bij uitvoering van het gewij
zigde plan zelfs tot 40 % van zijn perceelen 
voor groenaanleg, vijver en wegen zal kun
nen gebruiken zonder daarvoor een vergoe
ding te geven en dat de belangrijke kosten 
aan dien aanleg verbonden geheel voor zijne 
rekening zullen bltjven; dat hij dit niet ge
rechtvaardigd acht; dat immers de gemeente
en verkeersbelangen bet gebruik van een zoo 
groot deel van zijne perceelen voor de ge
melde bestemming geenszins noodzakelijk 
maken en het percentage van 40 in bet be
slui t van den raad genoemd geheel willekeu
rig en ongemotiveerd is; dat deze bestem
ming hem, nu hij de kosten van aanleg van 
plantsoen, vijver en wegen zelf zal moeten 
dragen, ernstig benadeelt niet alleen, omdat 
hij 40 % van zijn grond gratis moet afstaan, 
maar ook, omdat, doordat hij de kosten van 
aanleg voor plantsoen, wegen en vijver op 
den afgestanen grond zal moeten dragen, zijn 
overige grond, die voor industrieterrein of 
woningbouw is bestemd, voor een gangbaren 
prijs onverkoopbaar zal worden; dat immers 
bij bet vaststellen van een prijs rekening zal 
moeten worden gehouden met de kosten, die 
voor den bovenbedoelden aanleg zullen moe
ten worden besteed, kosten, welke den prijs 
zoo hoog zullen maken, dat voor het terrein 
geen koopers gevonden zullen kunnen wor
den; dat mede rekening zal moeten worden 
gehouden met het feit, dat, naar hem is me
degedeeld, op ziin terrein een weg is ontwor
pen, die deel uitmaakt van den grooten ver
keersweg, noodig ter ontlasting van het ver
keer door de kom der gemeente Voorschoten; 
dat de aanleg van dien weg in het algemeen 
belang en niet alleen in het belang der ge
bruikers van zijn terrein is, zoodat het niet 
gerechtvaardigd is de kosten van den aanleg 
van de wegen over zijne perceelen te zijnen 
laste alleen te brengen; dat uit het gewijzig
de uitbreidingsplan niet blijkt, dat zich op 
het zuid-westelijk deel van zijn terrein ge
bouwen bevinden en hij daarom verwijst 
naar het door hem overgelegde kaartje, waar
op ook die gebouwen zijn aangegeven; dat op 
het gedeelte van het terrein, waarop die ge-
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bouwen zich bevinden, plantsoen en vijver 
zijn ontworpen, hetgeen t en gevolge zal heb
ben, dat hij niet alleen den grond onvergol
den zal moeten missen, maar ook den daarop 
bestaanden opstal en dit zijn schade aan
merkelijk zal vergrooten; dat het ontworpen 
plantsoen zijn terrein zal afsluiten van de 
verbeterde Papelaan, waardoor hij - wordt 
het plan uitgevoerd - aan die zijde geen 
directen toegang naar die laan meer zal kun
nen verkrijgen, hetgeen mede de waarde van 
zijne perceelen zeer nadeelig zal beinvloe
den; dat hij mede bezwaar maakt tegen de 
in het raadsbesluit genoemde bestemming: 
in hoofdzaak bestemd voor industrie niet 
hinderlijk zijnde voor de omliggende bewo
ning b.v. laboratoria e. d. inrichtingen of wo
ningbouw ± 30 woningen per ha; dat im
mers de beperking ,,niet hinderlijk zijnde 
voor de omliggende bewoning b.v. laborato
ria e. d. inrichtingen" overbodig is, daar de 
Hinderwet voldoende waarborgt, dat geen 
voor• de omwonenden gevaarlijke of hinder
lijke inrichtingen worden gesticht, terwij l, als 
het de bedoeling is ook inrichtingen te weren, 
die volgens de Hinderwet wel zijn toegelaten, 
de beperking niet redelijk is en de waarde 
van de perceelen zonder grond belangrijk 
zal verminderen; dat ook de bepaling, dat 
op zijne perceelen ± 30 woningen zullen mo
gen worden gebouwd, niet gerechtvaardigd 
is, omdat die bepaling mogelijk maakt, dat 
hij belet wordt op zijne perceelen meer dan 
30 woningen te stichten, hetgeen mede de 
verkoopbaarheid voor bouwte rrein voor re
delijken prijs onmogelijk zal maken; dat hij 
bereid is een bepaling, dat op het terrein 
ten minste 30 woningen zullen moeten wor
den aangelegd als het voor woningbouw be
stemd wordt, te aanvaarden; 

0. dat art. 37, derde lid der Woningwet 
aan belanghebbenden, die zich ter zake van 
een ontwerp-plan van uitbreiding met be
zwaren tot den gemeenteraad (thans: den 
burgemeester) hebben gewend, de bevoegd
heid geeft bij Ged. Staten (thans: den Com
missaris der provincie) bezwaren tegen het 
plan, zooals het is vastgesteld, in te brengen; 

dat een redelijke uitlegging van deze be
paling medebrengt, dat Ged. Staten (thans: 
de Commissaris der provincie) omtrent de 
goedkeuring van het uitbreidingsplan geen 
beslissing nemen dan nadat .rij op deze be
zwaren acht hebben gegeven; 

dat, nu in het onderwerpelijke geval vast
staat, dat, hoewel de appellant tijdig zijne 
bezwaren bij Ged. Staten van Zuid-Holland 
heeft ingebracht, dit college tot de goed
keuring van het plan is overgegaan zonder 
op de bezwaren van den appellant in te gaan; 

dat in verband hiermede het besluit van 
Ged. Staten niet in stand kan blijven; 

0. dat de appellant binnen den beroeps
termijn ingevolge art. 38, lid 1 der Woning
wet gebruik heeft; gemaakt van zijn recht 
om in hooger beroep te gaan, zoodat hij ge
acht kan worden door het gepleegde verzuim 
niet in zijne belangen te zijn geschaad; 

dat, wat nu de door den appellant aange-

voerde bezwaren tegen het plan betreft, 
vooreerst op grond van de ter zake ontvan
gen ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat het percentage, hetwelk de appellant van 
zijne gronden om niet aan de gemeente zal 
moeten afstaan voor weg- en groenaanleg, t e 
weten 40 %, met dien verstande, dat hij voor 
dit gedeelte van zijne gronden ook de kos
ten van weg- en groenaanleg zal moeten dra
gen, voor deze, aan den ingang van het dorp 
gunstig gelegen terreinen, niet onredelijk is; 

dat het in verband hiermede door den ap
pellant opgeworpen bezwaar ten aanzien van 
den ontworpen verkeersweg reeds hierom 
niet opgaat, omdat het hier slechts een weg 
betreft met de normale breedte van 6 m; 

dat, wat des appellants bezwaar tegen het 
ontworpen plantsoen betreft, dit bezwaar, 
daargelaten dat deze bestemming een gevolg 
is van een wijziging, welke het plan op ver
zoek van den appellant zelf heeft ondergaan, 
geheel is weggenomen, nu blijkens het te de
zer zake uitgebracht ambtsbericht van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(volkshuisvesting), B. en W. van Voorscho
ten tegenover dezen hoofdambtenaar op 1 

Aug. 1941 de verklaring hebben afgelegd, 
dat het gemeentebestuur geenerlei bezwaar 
heeft om, wanneer het terrein van den ap
pellant definitief voor woningbouw zal wor
den bestemd; de daarop aan te leggen wegen 
te doen uitrnonden op de ter weerszijden 
daarvan gelegen wegen; 

dat de appellant ten slotte nog bezwaar 
maakt tegen de bij het plan gegeven be
stemming: in hoofdzaak bestemd voor in
dustrie, niet hinderlijk .rijnde voor de om
liggende bewoning b.v. laboratoria e. d. in
richtingen of woningbouw ± 30 woningen 
per ha; 

dat echter ook dit bezwaar niet opgaat; 
dat het geenszins onredelijk is om, afge

zien van de Hinderwet, in de betreffende om
geving in ieder geval voor de omliggende 
woonhuizen hinderlijk geachte industrieen 
te weren; 

dat, wat het bezwaar van den appellant 
aangaande het aantal woningen betreft, dit 
bezwaar blijkbaar op een misverstand berust, 
daar hier sprake is van ± 30 woningen per 
ha, hetgeen in verband met het feit, dat de 
voor bebouwing bestemde grond van den 
appellant een oppervlakte van 2 ha heeft, 
beteekent, dat op dien grond ± 60 woningen 
zullen kunnen worden gesticht; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met ongegrondverklaring van het beroep 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten te vernietigen en het uitbreidingsplan 
met bijbehoorende bebouwingsvoorschriften 
goed te keuren. 

(N. J.) 
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AANV.ULLINGEN 1941 

8 ]anuari z94z . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 40, 41.) 

Verscheidene posten zijn door de 
Rechtb. t en onrechte in aanmerking ge
nomen als waardevermindering van het 
niet-onteigende, terwijl zij inderdaad be
trekkelijk zijn tot de ongunstige exploi
tatie door het kleiner warden van de 
boerderij en het gelijk blijven van zekere 
vaste lasten. Deze posten dragen het 
karakter van bedrijfssohade, zoodat de 
Rechtb. die schade opnieuw zal moeten 
bepalen en daarop in mindering zal 
moeten brengen jaarlijksche renten van 
de bedragen, welke de onteigende zal 
on tvangen. Ook zal de kapitalisatie naar 
een rentevoet van 4 % niet in stand 
kunnen blijven , waarbij de tijdsduur, ge
durende welken de schade in het bedrijf 
vermoedelijk geleden zal warden, de 
m aatst af zal moeten vormen . 

D e grief omtrent de door de Rechtb. 
t er zake van het recht van beklemming 
toegepaste ka pitalisatie naar 3 % - nu 
d e R echtb . den tegenwoordigen rente
standaard op 4 % stelde - is onjuist. 
Immers, bij de vaststelling van de waar
de van eene vaste huur spelen andere 
elementen dan d e tegenwoordige rente
standaard mede eene rol. De invloed, 
welke m en aan die elementen ter zake 
toekent, k an dusdanig uiteenloopen, dat, 
ook bij verschil van beoordeeling v an 
den t egenwoordigen rentestandaard, 
eene gelijke waardebepaling v an de vas
t e huur geenszins behoeft te zijn uitge
sloten. 

De Commissaris der Koningin in de Pro
vincie G roningen, zijnde Mr. Johannes Lint
horst Homan, wonende te Groningen, eischer 
tot cassatie van een t usschen partijen gewe
zen v onnis van de Arr.-Rechtb. te Groningen 
van 18 October 1940, adv. Mr. A. F. Visser 
van IJzendoom , 

tegen : 
1 ° . C hristoffer Eppo Dijkema, wonende te 
Oostereinde, gemeente Winschoten, verweer
der in cassatie, adv. Mr. 0. B. W. de Kat; 2 °. 
D e gezamenlijke erfgenamen van Diddina 
Henriette Pellinck , wonende te 's-Graven
hage, m edeverweerders in cassatie, adv. Mr. 
C. H. Telders. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . dat voorzooveel thans van belang uit 

het bestreden vonnis en uit het vonnis van 
10 Mei 1940, waamaar in eerstgenoemd von
nis wordt verwezen, blijkt: 

dat bij K . B. van 21 April 1939 no. 20, den 
Raad van State gehoord, is bepaald, dat ten 
behoeve van den aanleg van eenen vaarweg 
van het Winschoterdiep naar de R ensel en 
verbetering van de R ensel, als nader aange
geven , t en name der P rovincie Groningen 
zullen worden onteigend de volgende percee
len en perceelsgedeelten: 

1 °. n ° . 91: 24 are 50 centiare v an het per
ceel kadastraal bekend G emeente Winscho
ten, sectie B n °. 19, in zijn geheel groot 
2.06~40 !f,A.; . 

2 . n . 92: 36 a re 10 centtare v an het per
ceel kadastraal bekend gemeente Winscho
ten, sectie B n ° . 20, in zijn geheel groot 
2.58.40 H .A.; 

3 ° . n °. 103: 29 are 50 centiare v an het per
ceel kadastraal bekend gemeente W inscho
ten, sectie B n °. 354, in zijn geheel groot 
r.81.90 H .A. ; 

4 ° . n ° . 104: het perceel kadastraal bekend 
gemeente Winschoten, sectie B n ° . 355, groot 
10 are go centiare, geheel; 

5°. n ° . 105: het perceel kadastraal bekend 
gemeente W inschoten, sect ie B n °. 353, groot 
8 a re 20 centiare, geheel; 

6°. n °. 106 : 24 are 40 centiare van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Win
schoten, sectie B n° . 352, in zijn geheel groot 
1.91.20 H .A. ; 

van welke perceelen b ij voormeld K. B. de 
verweerder in cassatie - partij D ij kema -
als eigenaar is aangewezen; 

7°. nos. 73 I en 73 II : 27 are 60 centia re en 
51 are 60 centiare van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Winschoten, Sectie A n ° . 
1454, in zijn geheel groot 2.26.30 H.A. ; 

8° . nos. 74 I e n 74 II: 36 are 60 centiare 
en 61 are en 30 centiare van het perceel ka
dastraal bekend gemeente Winschoten, sectie 
An°. 1456, in zijn geheel groot 3.32.60 H .A.; 

van welke perceelen bij het K. B. de ver
weerder in cassatie - partij Dijkema - is 
aangewezen als beklemde m eier en de erf
laatster der medeverweerders in cassatie als 
bloot eigenares; 

0. dat de provincie Groningen ter zake als 
schadeloosstelling heeft aangeboden f 37045 
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en wel f 36250 voor partij Dijkema en f 795 
voor de erflaatster der medeverweerders, 
zulks met verdere bepaling en aanbiedingen 
als nader aangegeven; 

dat partij Dijkema de aangeboden schade
loosstelling onvoldoende heeft verklaard, ter
wij l de erflaatster der medeverweerders heeft. 
verklaard het aanbod aan te nemen; 

dat de R echtbank bij haar vonnis van 10 
Mei 1940 drie deskundigen heeft benoemd, 
en na het uitbrengen van hun rapport, waar
van de inhoud evenals die van het antwoord 
der deskundigen in zake de bezwaarschriften 
als in het bestreden vonnis ingelascht wordt 
beschouwd, de R echtbank bij laatstgenoemd 
vonnis in de eerste plaats heeft beslist, dat 
de aan de bloote eigenares toe te kennen 
schadeloosstelling ten bedrage van f 795, zijn
de de vaste huur ad f 15.90 per jaar gekapi
taliseerd naar 2 %, t en processe vaststaat; 

dat, wat betreft de aan partij Dijkema toe 
te kennen schadeloosstelling in zake de be
klemde gronden - de perceelen 73 I, 73 II, 
74 I en 74 II - de deskundigen overwegen, 
dat de waarde v an den vollen eigendom der 
te onteigenen gedeelten daarvan bedraagt 
f 4604.60, waama de deskundigen voortgaan: 
dat zij zich moeten stellen op het standpunt 
van een eventueelen kooper van het recht 
van beklemming en zich moeten afvragen, 
welken aftrek deze kooper zou berekenen 
voor de op den grand rustende vaste huur 
van f 15.90. ·In verband met den tegenwoor
dig geldenden rentestandaard - in het rap
port bepaald op 4¼ % - stellen de deskun
digen dezen aftrek op f 530, dat is de vaste 
huur gekapitaliseerd naar 3 %, zoodat de 
waarde van het recht van beklemming be
draagt f 4604.60 - f 530 = f 4074.60; 

dat de R echtbank zich met dit bedrag ver
eenigt, v erklarende de taxaties en de door 
de deskundigen aangevoerde gronden over te 
nemen en tot de hare te maken, waama de 
Rechtbank de wegens de ontneming van 
het onteigende aan Dijkema toe te kennen 
schadeloosstellingen aldus bepaalt: voor de 
perceelen: 

73 I, 73 II, 74 I en 
91 en 92 
103 en 106 
104 en 105 

74 II op f 4074.60 
,, f 1454.40 
" f 1239.70 
" f 191.-

f 6959.70; 
dat de Rechtbank dan vervolgt: 
dat wat de waardevermindering van het 

overblijvende aangaat, de deskundigen de 
navolgende taxaties hebben gedaan ten aan
zien van: 

I. schadelijke versnijdingen, respectieve
lijk op f 448, f 100, f 244 en f 186, tegen 
welke bedragen partijen niet zijn opgekomen 
en welke de Rechtbank dus ovemeemt; 

II-IV enz.; 
V. schade door den omrit: 
dat ten gevolge van de onteigening de 

landerijen, welke ten Zuiden van het ont
worpen kanaal komen te liggen, slechts te 
bereiken zijn van de boerenplaats van ge
daagde sub I uit langs een omweg, welke 
deels over een verharden weg en dee! over 
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een zandweg loopt; 
dat gedaagde sub I door dezen omrit zich 

geregeld verschillende uitgaven zal hebben te 
getroosten, welke nader besproken zullen 
warden, maar de R echtbank allereerst wil 
stilstaan bij de vraag, naar welk rente-per
centage de verschillende jaarlijksche schade
bedragen gekapitaliseerd moeten warden; 

dat de deskundigen in hun rapport een 
rentestand van 4¼ % hebben aangenomen, 
maar de Rechtbank met gedaagde sub I van 
oordeel is, dat deze rente te hoog is, nu in de 
laatste maand de vraag naar aandeelen en 
obligaties grooter is geworden en de Neder
landsche Staatsleeningen in koers gestegen 
zijn, zoodat de Rechtbank meent te moeten 
kapitaliseeren naar een rente van 4 %. opdat 
gedaagde sub I in soliede fondsen de door 
hem van eischer te ontvangen gelden kan 
beleggen en volledig schadeloos gesteld 
wordt; 

dat de Rechtbank daama vervolgt: 
dat de deskundigen de navolgende schade

vergoedingen voorstellen voor: 
a. aanschaffing en onderhoud van een extra 

span paarden en loon van den knecht, de som 
van f 752, te weten f 320 per paard en f 200 
als loon van den knecht, samen f 940 vermin
derd met een aftrek van 20 % voor het elders 
benutten van het extra span paarden; 

dat deskundigen in hun antwoord op de 
bezwaarschriften in verband met het intus
r.:hen afgekondigd verbod aan een paard 
meer dan 2 Kg krachtvoer per dag te geven, 
de onderhoudskosten van f 320 tot f 295 ver
laagd hebben en de schadevergoeding ge
bracht hebben op f 712; 

dat partijen we! niet accoord zijn gegaan 
met dit bedrag, maar de Rechtbank dit be
drag op de door de deskundigen aangevoerde 
gronden ovemeemt en deze kosten, gekapi
taliseerd naar 4 %, opleveren recht op een 
schadevergoeding groot f 17800; 

b. aanschaffing en onderhoud van een wa
gen, een eenscharige en een twee-scharige 
ploeg, een eg en een slede op wielen: de som 
van f 31; 

dat deskundigen deze kosten van f 31 in 
hun voormeld antwoord verhoogd hebben tot 
f 32 per jaar, terwij l zij hiervan 10 % afge
trokken hebben voor het gebruik van deze 
werktuigen elders en dezen schadepost zoo 
stellen op f 73.80 per jaar; 

dat partiJen ook hiertegen hun bedenkin
gen hebben geuit, maar de R echtbank die 
bedenkingen niet deelt en dit bedrag van de 
deskundigen ovemeemt en brengt, bij een 
kapitalisatie naar 4 %, op f 1845; 

c. het schoonmaken van d e wielen: de som 
van f 7.65 per jaar; dat partijen dit bedrag 
onbestreden hebben gelaten, de Rechtbank 
dit dus ovemeemt en eveneens kapitaliseert 
naar 4 %, zoodat aan gedaagde sub I voor 
deze schade het bedrag groat f 191.25 toe
komt ; 

d . meer arbeidsloon tengevolge van den 
omrit de som van jaarlijks f 49.50; 

dat deskundigen hierbij er van uitgegaan 
zijn, dat de arbeiders voor het maken van 
den omweg, welke zij op 2 100 meter schat-
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ten, een tijdverlies zullen hebben van rond 
150 uren per jaar, hetgeen bij een loon van 
gemiddeld 30 cent per uur een jaarlijksche 
schade beduidt van f 45 per jaar, welk bedrag 
deskundigen vermeerderden met 10 % en dus 
brengen op f 49.50 voor bet staken van werk 
tengevolge van regen of andere buitengewone 
omstandigheden, waardoor zij naar de boer
derij terug moeten gaan om later den arbeid 
te hervatten, zoodat zij opnieuw den omweg 
moeten maken; 

dat de Rechtbank <lit bedrag overneemt en 
bij een kapitalisatie naar 4 %, stelt op 
f 1237.50; 

dat gedaagde sub I met nadruk er tegen 
op gekomen is, dat de deskundigen geen re
kening gehouden hebben met bet eventueel 
wachten voor de brug, welke bij bet maken 
van den omweg gepasseerd moet worden en 
hiervoor geen schade vergoed hebben, omdat 
de hieruit voortvloeiende schade volgens de 
deskundigen, bij welk standpunt eischer zich 
aangesloten heeft, veroorzaakt zou zijn door 
de exploitatie van het werk en geen gevolg is 
van bet werk, waartoe onteigend wordt; 

dat de Rechtbank de zienswijze van ge
daagde sub I deelt en van meening is, dat 
met dit eventueel wachten wel rekening ge
houden moet worden; 

dat n.l. de deskundigen de snelheid der ar
beiders bij bet maken van meergenoemden 
omweg van 2100 M. gesteld hebben op 5000 
M. per uur, maar deze snelheid alleen dan 
bereikt kan worden, als zij niet moeten wach
ten voor een geopende brug en de deskundi
gen hiervan dan ook zijn uitgegaan; 

dat, nu ten processe vaststaat, dat deze 
brug geen vaste brug zal zijn, maar hetzij een 
draaibrug, hetzij een bascule-brug en deze 
dus bij scheepvaartverkeer open zal zijn, zoo
dat de arbeiders bij bet gaan naar of bet te
rugkeeren van bet land ten Zuiden van bet 
ontworpen kanaal naar de boerderij, af en toe 
eenigen tijd voor de geopende brug hebben 
te wachten, of genoemde snelheid van 5000 
M. lager gesteld moet worden en dus bet 
tijdsverlies van 150 uren hooger, of hiervoor 
een afzonderlijke post uitgetrokken moet 
worden; 

dat de Rechtbank in dit verband nog op
merkt, dat eenerzijds toegegeven kan worden, 
dat de schade van bet wachten alleen ont
staat, als er ook scheepvaartverkeer in bet 
ontworpen kanaal is, dus bij exploitatie van 
het werk, maar anderzijds bedacht moet wor
den, dat dit scheepvaartverkeer normaliter 
verwacht mag worden en de scbade van bet 
wachten een dadelijk en onmiddellijk gevolg 
is van het werk, in casu bet kanaal, dat de 
Janderijen van gedaagde sub I in tweeen 
splitst, zoodat zijn arbeiders gedwongen zijn 
den omweg over de brug te maken en hier
voor te wacbten als de brug geopend is ; 

dat de Rechtbank ook niet inziet, waarom, 
gelijk de deskundigen deden, we! rekening 
gehouden zou moeten worden met den regen 
of andere buitengewone omstandigbeden, 
waarvoor zij 10 % verhooging hebben toege
kend, en niet met bet wacbten voor de brug, 
welke factor tocb de post arbeidsloonen in 

1941 

de boeken van gedaagde sub I jaarlijks ver
hoogt, terwijl die verhooging v66r de ont
eigening ontbrak; 

dat de Rechtbank op voornoemde gronden 
bet alleszins redelijk en billijk acbt, dat de 
schade, ontstaan door bet wachten voor de 
brug, aan gedaagde sub I vergoed wordt en 
de Recbtbank de nadere bij pleidooi overge
legde taxatie van deskundigen met de daar
voor aangevoerde gronden overneemt en tot 
de hare maakt en deze stelt op f 16.88 per 
jaar, of, gekapitaliseerd naar 4 %, f 422; 

VI. Ongunstiger exploitatie, door bet 
kleiner worden van de boerderij en bet gelijk 
blijven van zekere vaste lasten; 

dat deskundigen dezen factor geschat heb
ben op f 39.45 per jaar, welk bedrag partijen 
niet betwist bebben en de Rechtb. met de 
daarvoor aangevoerde gronden overneemt; 

dat dit bedrag gekapitaliseerd naar 4 % 
derbalve een scbadebedrag vormt van 
f 986.25; 

VII. Onderhoud en vernieuwing van hek
ken, welke volgens de deskundigen toegang 
zullen geven van gedaagde's landerijen tot 
den aan te leggen Rijksweg; 

dat deskundigen dezen post gesteld heb
ben op f 4 per jaar, welk cij fer niet door par
tijen bestreden is en dus door de Recbtb. 
overgenomen wordt; 

0. dat deze post, eveneens gekapitaliseerd 
naar 4 %, derhalve gesteld meet worden op 
f 100; 

VIII. Meer onderhoud aan slooten, :rnl
lende volgens de deskundigen ter afscheiding 
van bet te onteigenen terrein eenige slooten 
worden gegraven, waarvan bet onderboud 
voor de helft ten laste van gedaagde komt, 
terwijl ten gevolge van de onteigening ook 
eenige slooten vervallen, waarvan de onder
houdskosten in mindering moeten worden ge
bracht van de onderhoudskosten der nieuwe 
slooten; 

dat volgens deskundigen aan gedaagde sub 
I hiervoor toekomt een som van f 21.25 per 
jaar, welk bedrag door partijen niet aange
tast is, en b ij een kapitalisatie naar 4 % 
wordt bet bedrag groot f 531.25; 

IX. Algemeene waardevermindering van 
de boerderij. 

dat de deskundigen deze naar bun intui
tief inzicbt gesteld hebben op f 200 per H.A. 
of voor de gebeele boerderij op f 8863.80; 

dat eiscber hiertegen we! is opgekomen, 
maar de Recbtbank zicb in dezen met de 
deskundigen vereenigt en van oordeel is, dat 
de fraai gelegen boerderij van gedaagde sub 
I door de onteigening inderdaad binderlijk 
versnipperd wordt, welke versnippering de 
waarde van de boerderij ernstig zal drukken, 
zoodat de Recbtbank de scbatting van een 
waardevermindering groot f 8863.80 alles
zins gerechtvaardigd acbt en overneemt; 

dat de deskundigen nog een door de 
Recbtbank onbesproken gelaten nummer X 
in bun rapport badden opgenomen, luidende: 

X. Aangezien de gedaagde sub 1 zelf de 
boerderij exploiteert en de ondergeteekenden 
van oordeel zijn, dat bij geen land in de on
middellijke nabij beid van zijn boerderij zal 
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kunnen bijkoopen, zal dus aan hem een scha
deloosstelling moeten worden toegekend voor 
derving van bedrijfswinst, en voor bedrijfs
schade, veroorzaakt doordat sommige onder
houdskosten niet terstond kunnen worden 
verminderd en in evenredigheid kunnen wor
d en gebracht m et de kleinere oppervlakte. 

Deze schadeloosstelling moet echter ver
minderd worden met de rente van de som 
toegekend voor de waarde van den grond en 
van de rente van de som toegekend voor al
gemeene waardevermindering. 

Dit is 4¼ % van f 6959.70 is f 295.78 en 
4¼ % van f 8863.80 is f 376.71 totaalf 672.49. 

Gedeeld door de grootte van de onteigende 
oppervlakte ad 3.10.70 H.A. maakt dit f 216 
per hectare. 

Aangezien de gemiddelde netto-opbrengst 
per hectare volgens de statistieken ongeveer 
f 100 bedraagt, blijkt hieruit reeds, dat van 
toekenning van schadeloosstelling op grond 
van laatstgemelde factoren geen sprake kan 
zijn ; 

dat de deskundigen in hun antwoord in 
zake de bezwaarschriften nog overwegen, dat 
zij kapitaliseeren naar 4¼ %, omdat zij re
kening houden met waardevermindering van 
het overblijvende, d.w.z. met eene mindere 
opbrengst bij verkoop. Als zij alleen rekening 
gehouden hadden met de schade van ge
daagde gedurende den tijd van zijn bedrijf 
zouden zij naar 10 % gekapitaliseerd heb
ben; 

dat de Rechtbank op hare bovenvermelde 
en andere thans niet ter zake dienende gron
den, na te hebben overwogen, dat aan ge
daagde Dijkema een aanbod is gedaan van 
f 36,250 en het totaal van de toe te kennen 
schadeloosstellingen door de R echtbank ge
bracht wordt op f 40,604.75 en na de onteige
ning te hebben uitgesproken, de schadeloos
stelling voor partij Dijkema bepaalt op 
f 40,604.75 en voor de erflaatster der mede
verweerders op f 795, zulks onder nadere be
palingen, als in het vonnis aangegeven en 
met veroordeeling van de Provincie Gro
ningen in de kosten van het geding; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. , althans v. t . van de artt. 158 van de 
Grondwet, 48 R v., 2, 3, 37, 40, 41, 47, 62 , 63, 
64 en 72a Onteig.wet, 

A. door op de verhooging van de jaar
lijksche exploitatiekosten 1 - alvorens deze 
te kapitaliseeren - niet in mindering te 
brengen de rente (misschien moet van deze 
laatste rente eerst worden afgetrokken een 
na terugwijzing door de rechtbank vast te 
stellen bedrag noodig om aan Dijkema te 
vergoeden de bedrijfsschade die hij lijdt door 
het gemis der onteigende 3.10.70 H.A. na 
aftrek van de rente die Dijkema zal trekken 
van de daarvoor aan Dijkema toegekende 
f 6959.70), die Dijkema kan trekken van de 

1 f 712, f 73.80, f 7.6;<;, f 49.50, f 16.88 -
vermeld in het vonnis sub Va, b , c, d en d-slot 
- f 39.45 - vermeld sub VI - f 4 - ver
meld sub VII - f 2 1.2 5 - vermeld sub VIII 
- (totaal f 924.53). 
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bedragen die hem zijn toegelegd wegens 
waardevermindering door versnijdingen en 
wegens algemeene waardevermindering van 
het overblijvende. 2 

B. door als waardevermindering van het 
overblijvende mede aan te merken de tegen 
4 % gekapitaliseerde v erhoogingen van de 
jaarlijksche exploitatiekosten , dusdoende 
voorbijziende, dat waardevermindering van 
het overblijvende is het verschil in (objec
tieve) waarde v66r en na de onteigening, en 
niet is het subjectieve nadeel, dat door den 
exploitant van het overblijvende in zijn (per
soonlijk) bedrijf wordt ondervonden, enmede 
als gevolg van dien niet den aftrek toe te 
passen in onderdeel A aangegeven. 

C. door bij de kapitalisatie van de ver
hoogingen van de jaarlijksche exploitatie
kosten geen rekening te houden met den be
perkten levensduur van den mensch, en ook 
niet met andere redenen voor beeindiging 
van het bedrijf, en ook niet met wijziging 
van zijnen aard, of opzet. 

D . door bij den aftrek ad f 530 (zie R. 0 . 
4) wegens de vaste huur over het hoofd te 
zien, dat dit van deskundigen overgenomen 
bedrag mede is gebaseerd op den rentestand 
van 4¼ %, waarvan deskundigen zijn uitge
gaan (zie desk.rapp. blz. 5 en n) maar de 
rechtbank dien rentestand niet heeft overge
nomen, immers den rentestand heeft vastge
steld op 4 % en door de in de onderdeelen 
A, B, C en D aangevallen beslissingen (elk 
op zichzelf beschouwd, en de drie eerste on
derdeelen mede in verband met elkaar be
schouwd) aan Dijkema meer toe te leggen 
dan de werkelijk door hem terzake van deze 
onteigening te lijden, en volgens de Ont
eigeningswet te vergoeden, schade .tal bedra
gen. 

0. omtrent de onderdeelen van het middel 
onder A, Ben C: 

dat de Rechtbank aan partij Dijkema 
schadeloosstelling heeft toegekend wegens de 
boven onder Va-d, VI, VII en VIII ge
noemde posten en deze alle heeft beschouwd 
als waardevermindering van het overblijven
de; 

dat deze beschouwing, volgens welke op 
bedoelde schadepost en art. 41 der Onteig.
wet toepasselijk zou zijn, slechts juist is voor 
de posten onder VII en VIII, onderscheiden
lijk betrekking hebbende op onderhoud en 
vernieuwing van hekken en op meer onder
houd van s!ooten, welke lasten blijkens de t e 
dier zake boven vcrmelde omstandigheden 
bestendig van aard en niet afhankelijk zijn 
van D ijkema's boerenbedrijf; 

dat anders moet worden geoordeeld om
trent de schadeposten onder Va-d en VI, 
onderscheidenlijk betreffend e de verschillen
de uitgaven, welke de, als gevolg der ont
eigening te maken boven omschreven omrit 
met zich zal brengen en die, welke betrekke
lijk zijn tot de ongunstiger exploitatie door 
het kleiner worden van de boerderij en het 

2 f 448, f 100, f 244, f 186, allen vermeld 
sub I - en f 8863.80 - vermeld sub IX -
(totaal f 9841.80). 
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gelijk blijven van zekere vaste lasten; 
dat toch deze posten het karakter dragen 

van verhoogde exploitatiekosten in Dijke
ma's landbouwbedrijf, dus van bedrijfsscha
de, en niet van waardevermindering van het 
overblijvende; 

dat het onjuiste inzicht de, Rechtb. op <lit 
punt ten gevolge moet hebben, dat zij de aan 
Dijkema toe te kennen jaarlijksche bedrijfs
schade opnieuw zal hebben te bepalen en op 
de gezamenlijke jaarlijks aan bedrijfsschade 
toe te kennen som in mindering zal moeten 
brengen de jaarlijksche rente, die Dijkema 
zal trekken van de bedragen, welke hij we
gens ontneming van het onteigende en waar
devermindering van het niet onteigende zal 
ontvangen; dat immers voor vergoeding van 
schade, in het bedrijf te lijden, geene aan
leiding is, voor zoover de door de onteige
ning veroorzaakte vermindering der op
brengst van het bedrijf overtroffen of opge
wogen wordt door de renten der reeds als 
schadeloosstelling uit anderen hoofde te ont
vangen bedragen; 

dat voorts in verband met een en antler de 
door de Rechtb. toegepaste kapitalisatie naar 
4 % voor de genoemde schadeposten onder 
Va-d en VI niet in stand kan blijven; dat 
daarbij toch als basis heeft gediend, dat zij 
zijn vergoeding wegens waardevermindering 
van het overblijvende, terwijl grondslag had 
moeten wezen hun karakter van schade, te 
Iijden in het bedrijf, zoodat de tijdsduur, ge
durende welken die schade in het bedrijf ver
moedelijk geleden zal worden, den maatstaf 
had moeten vormen; 

dat derhalve de onderdeelen van het mid
del onder A, B en C tot cassatie moeten lei
den; 

0. omtrent het onderdeel onder D: 
dat de Rechtb. in zake de waarde van het 

aan Dijkema behoorend recht van beklem
ming zich vereenigend met de taxatie der 
deskundigen en de door hen aangevoerde 
gronden, hun stelsel heeft overgenomen, 
hierin bestaande, dat de voile eigendom der 
onteigende deelen op f 4604.60 te stellen is 
en verder de aftrek is te bepalen, <lien een 
eventueele kooper van het recht van beklem
ming zou berekenen voor de op den grond 
rustende vaste huur van f 15.90; stellende de 
deskundigen dezen aftrek in verband met den 
tegenwoordig geldenden rentestandaard -
door hen bepaald op 4¼ % - op f 530, d. i. 
de vaste huur gekapitaliseerd naar 3 %; 

dat de in cassatie geopperde grief, dat de 
Rechtb. de kapitalisatie naar 3% niet had 
mogen overnemen, nu zij, anders dan des
kundi gen, den tegenwoordigen rentestan
daard op 4% stelde, niet aannemelijk is; dat 
toch bij de vaststelling der waarde van eene 
vaste huur als hier aanwezig andere elemen
ten dan de tegenwoordige rentestandaard 
mede een rol spelen en de invloed, welken 
men 11an die elementen ter zake toekent, dus
danig kan uiteenloopen, dat, ook bij verschil 
van beoordeeling van den tegenwoordigen 
rentestandaard, eene gelijke waardebepaling 
der vaste huur geenszins behoeft te zijn uit
gesloten; 
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dat mitsdien <lit onderdeel van het middel 
faalt, <loch het vonnis op grond van het om

. trent de andere onderdeelen overwogene niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtb. te 
Groningen, den 18den Oct. 1940 in deze zaak 
tusschen partijen gewezen; 

Verwijst de zaak naar genoemde Rechtb. 
ten einde, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads arrest, verder te worden behandeld 
en beslist·; 

Veroordeelt den verweerder in cassatie -
partij Dijkema - in de kosten op het beroep 
in cassatie gevallen. (Salaris f 200 en f 25. 
Red.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
Tegen post 1, groot f 4074.60, wordt 

bezwaar gemaakt in onderdeel D van het 
middel. 

Tegen de posten 12-19 tezamen grnot 
f 23,rr3.25 worden in onderdeel A. B. en C. 
van het middel grieven geuit. 

Zien wij eerst de grieven van onderdeel A. 
en B. Genoemde posten 12-19 betreffen 
verhoogde kosten der exploitatie van de boer
derij als zoodanig, die, na vaststelling op 
haar jaarlijksch bedrag, met 25 zijn verme
nigvuldigd. 

In onderdeel A. en B. wordt in verschil
lenden vorm dezelfde fout aan de Rechtbank 
verwetP.n . Zij zou verzuimd hebben rekening 
te ho•1den met den aftrek der jaarlijksche 
rente van bedragen, die verweerder uit an
deren hoofde ontvangt en tot bestrijding van 
die verhoogde jaarlijksche exploitatiekosten 
kan aanwenden. De verschillende vorm, 
waarin <lit bezwaar wordt geuit, is alleen een 
gevolg van de verschillende beteekenissen 
die de Rechtbank en eischer hechten aan de 
uitdrukking: ,,waardevermindering van het 
overblijvende". 

Volgens eischer valt onder het begrip 
waardevermindering van het overblijvende 
slechts de objectieve waardevermindering 
d. w. z. de waardevermindering die het over
blijvende ondergaat afgezien van de wijze 
waarop de onteigende het land exploiteert. 

De R echtb. daarentegen noemt waarde
vermindering ook de schade die de on teigen
de lijdt door verhoogde exploitatiekosten van 
het overblijvende. Ook eischer gaat er van 
uit, dat verweerder het overblijvende als 
boerderij zal blijven gebruiken en hij wil voor 
de verhoogde exploitatiekosten ook we! scha
deloosstelling geven. Hij meent evenwel, dat 
die verhoogde exploitatiekosten ten onrechte 
door de Rechtb. waardevermindering van het 
overblijvende zijn genoemd en onderwerpt in 
onderdeel A. en in onderdeel B . de wijze 
waarop de Rechtb. het jaarlijksch bedrag 
daarvan heeft vastgesteld, aan dezelfde cri
tiek. Wij behooren ons m. i. met de bepaling 
van het begrip ,,waardevermindering van het 
overblijvende" niet bezig te houden. De vraag 
is voor ons alleen of de posten 12-19 der 
schadeloosstelling juist zijn berekend zoodat 
eenerzijds verweerder ten voile, dus ook voor 



1941 

bedrijfsschade, vergoeding ontvangt, doch 
anderzijds ook niet meer ontvangt dan een 
volledige schadeloosstelling. 

De aldus samengevatte onderdeelen A. en 
B. van bet middel acht ik deugdelijk. 

H et deskundigenrapport, dat in zijn groote 
lijnen door de Rechtb. is gevolgd, bevat op 
pag. 17 sub X een gedeelte dat over bedrijfs
schade handelt <loch geen weerklank heeft 
gevonden in bet vonnis . De reden daarvan 
is, dat bet daar gevoerd betoog omtrent te 
vergoeden schade een negatief resultaat 
heeft, maar toch is bedoelde passage van be
Jang omdat zij Jaat zien dat de berekening 
van deskundigen en Rechtb. foutief moet zijn. 

Deskundigen rapporteeren daar als volgt: 
Aangezien verweerder Dijkema zelf de 

boerderij exploiteert en wij van oordeel zijn, 
dat hij geen land in de onmiddellijke nabij
heid van zijn boerderij zal kunnen bijkoopen, 
zal dus aan hem een schadeloosstelling moe
ten worden toegekend voor derving van be
drijfswinst en voor bedrijfsschade veroor
zaakt doordat sommige onderhoudskosten 
niet terstond kunnen worden verminderd en 
in evenredigheid kunnen worden gebracht 
met de kleinere oppervlakte. D eze schade
loosstelling moet echter verminderd worden 
met de rente van de som, toegekend voor de 
waarde van den grond en van de rente van 
de som, toegekend voor algemeene waarde
vermindering. Dit is 4¼ % van f 6959.70 is 
f 295.78 en 4¼ % van f 8863.80 is f 376.71, 
totaal f 672 .49. Gedeeld door de grootte van 
de onteigende oppervlakte ad 3.10.70 H.A. 
maakt <lit f 216 per hectare. Aangezien de ge
middelde netto-opbrengst per hectare volgens 
de statistieken ongeveer f 100 bedraagt, 
blijkt hieruit reeds, dat van toekenning van 
schadeloosstelling op grond van laatstgemel
de facto ren geen sprake kan zijn. Ofschoon 
de Rechtb. rekening houdt met een rent e van 
4 % 's jaars kon zij toch op grond van dit 
betoog van meening zijn dat vergoeding we
gens derving van bedrijfswinst en wegens 
sommige niet terstond te verminderen onder
houdskosten n iet noodig was. Immers vol
gens de R echtb. zou de jaarlijksche rente a 
4 % van de bedragen, die verweerder vrij in 
handen kreeg, f 632.94 zijn, dus meer dan 
f 200 per hectare. 

Naar mijn meening blijkt uit dit betoog 
van deskundigen meer dan zij er uit hebben 
afgeleid. Ook dit namelijk, dat bij de bere
kening op de basis van bet rapport en ook 
van het vonnis den verweerder bij deze ont
eigening een geldelijk voordeel in den schoot 
zou vallen. 

Dit nu laat de Onteigeningswet niet toe 
zoodat een nadere overweging van de geheele 
bedrijfsschade door de Rechtb. noodig zal 
zijn. De bovenvermelde posten 12-19, die 
de Rechtb. onder de rubriek waardevermin
dering van bet overblijvende toekent als ver
goeding voor verhoogde kosten der exploita
tie van de boerderij , zullen daarbij in aan
merking moeten worden genomen, maar ver
moedelijk zijn <lit niet de eenige omdat, zoo
als deskundigen terecht zeggen, verweerder, 
wien bet met de exploitatie om winst te doen 
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is, ook schade zal Jijden wegens bet gemis 
van de opbrengst van den onteigenden grond. 
Van bet jaarlijksch bedrag van verhoogde ex
ploitatiekosten + winstderving + wellicht 
nog andere bedrijfsschade behoort dan ech
ter te worden afgetrokken de rente ad 4 % 
's jaars van genoemde f 6959.70 (posten 1-
4) en van f 9841 .80 (posten S, 6, 7, 8 en 20). 
Ik reken namelijk dat behalve de post wegens 
algemeene waardevermindering (20) ook de 
posten wegens schadelijke versnijdingen (5, 
6, 7 en 8) wegens waardevermindering in bo
venbedoelden objectieven zin, dus bij iederen 
vorm van exploitatie, zijn toegekend en daar
om als vrij geld den verweerder in handen 
zullen vallen, zoodat hij met de rente daar
van een dee! der jaarlijksche bedrijfsschaden 
zal kunnen bestrijden. 

Gegrondbevinding van onderdeelen .A. en 
B . van bet middel zal derhalve moeten Jeiden 
tot terugwijzing der zaak naar de Rechtbank. 
Ik merk hierbij nog op, ofschoon dit op bet 
eindresultaat vermoedelijk niet van invloed 
zal zijn, dat er onder de posten, die eischer 
beschouwd wenscht t e zien als verhoogde ex
ploitatiekosten der bestaande boerderij, twee 
zijn die m . i. niet als zoodanig kunnen gelden 
omdat de daarin bedoelde kosten blijkens de 
motiveering gemaakt moeten worden voor bet 
onderhoud van de afscheiding van bet land 
en dus onder alle omstandigheden moeten 
worden aangewend. Ik bedoel de posten 18 
en 19 onderscheidenlijk groot f 100 en f53I.25 
wegens hekken en meer onderhoud van sloo
ten. 

Onderdeel C . van bet middel klaagt over 
de wijze waarop de verhoogingen der jaar
Jijksche exploitatiekosten zijn gekapit aliseerd. 
De Rechtb. kapitaliseerde deze verhoogingen 
naar een rentestand van 4 % zijnde volgens 
de Rechtb. de rente, die men bij een soliede 
belegging kan maken. Men kan hieruit af
leiden dat de Rechtb. voor verweerder bet 
bezit van zijn bedrijf een zeer waardevol be
zit achtte en van meening was dat <lit bedrijf 
hetzij door hemzelf, hetzij door eventueele 
opvolgers een onbeperkt aantal jaren op de
zelfde wijze zou worden uitgeoefend. Dat de 
Rechtb. bet landbouwbedrijf van verweerder 
aldus beschouwde is haar zaak en een beslis
sing van feitelijken aard die in cassatie on
aantastbaar is. 

Indien zij in haar overwegingen had opge
nomen of we! uit deze moest worden afge
Jeid dat zij van oordeel was dat noch de 
beperkte levensd uu r v an den mensch, noch 
andere redenen invloed zouden kunnen uit
oefenen op beeindiging van het bedrijf of 
wijziging van zijn aard of opzet zou zij in
derdaad haar beslissing op zonderlinge en in 
cassatie aanvechtbare gronden hebben doen 
rusten, maar van deze m ot ieven voor haar 
kapitalisatie ad 4 % is m. i. in bet vonnis 
n iets te lezen. Ik meen mitsdien dat bet on
derdeel C . van bet middel feitelijken basis 
mist. 

Ook onderdeel D . van bet middel acht ik 
ondeugdelijk. 

Uit bet vonnis blijkt, dat de R echtb. de 
waarde van den vollen eigendom der percee-
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len van post 1 heeft gesteld op f 4604.60 <loch, 
aangezien deze perceelen beklemd zijn, dit 
bedrag hebben verminderd met f 530, zijnd e 
de vaste huur groot f 15.90, gekapitaliseerd 
naar 3 %. 

De Rechtb. overweegt dat zij deze taxaties 
en de daarvoor aangevoerde gronden van de 
deskundigen overneemt. In het rapport der 
deskundigen nu lezen wij dienaangaande het 
volgende: D e deskundigen meenen dat zij 
zich moeten stellen op het standpunt van een 
eventueelen kooper van het recht van be
klemming en zich af moeten vragen, welken 
aftrek deze kooper zou berekenen voor de op 
den grond rustende vaste huur van f 15.90. 
In verband met den tegenwoordigen gelden
den rentestandaard meenen zij <lien aftrek te 
moeten stellen op f 530 d. i. de vaste huur 
gekapitaliseerd naar 3 %. 

Aangezien de deskundigen elders in hun 
:rapport spreken van den tegenwoordigen ren
testandaard a 4¼ % en op <lien voet ver
schillende schadeloosstellingen kapitalisee
ren terwijl de R echtbank voor die zelfde 
schadeloosstellingen <lien rentestandaard te 
hoog acht en de rente stelt op 4 % opdat 
verweerder in solide fondsen de door hem 
-0ntvangen gelden kan beleggen en volledig 
schadeloos gesteld wordt, meent eischer dat 
de R echtbank die rente van 3 % waarnaar 
de deskundigen de waarde van de vaste huur 
hebben gekapitaliseerd niet had mogen over
nemen en ook hier een lagere rente als grond
slag voor kapit alisatie had moeten aanne
men. Sluitend acht ik dit betoog niet. Bij 
verschillende meening omtrent den gelden
<len rentestandaard voor solide effecten kan 
men toch gelijk denken over de waarde die 
een vaste huur heeft, terwijl men bij gelijke 
meening over den rentestandaard verschil
lend kan denken over de waarde van een 
vaste huur. Bij een vaste huur komen immers 
andere factoren mede in aanmerking, De des
kundigen hebben ook n iet gezegd dat zij de 
waarde van de vaste huur uitsluitend bepa
len naar den volgens hen geldenden rente
standaard. Dit zou ook niet mogelijk zijn. Zij 
zeggen slechts ,,in verband met den gelden
den rentestandaard". De R echtb. doet het
zelfde en komt, ofschoon zij over den rente
standaard eenigszins anders denkt, niettemin 
tot het zelfde resultaat, waar m. i. niets te
gen is. 

Aangezien ik het middel in zijn onderdee
l en A. en B . gegrond acht en in het vonnis 
als bovengezegd de gegevens niet t en volle 
aanwezig zijn om de zaak ten principale af 
te doen concludeer ik, dat Uw Raad het von
nis der Rechtb. zal vernietigen en de zaak zal 
terugwijzen naar de Rechtb. te Groningen 
ten einde haar met inachtneming van Uw 
uitspraak nader te berechten. 

Voor jurisprudentie omtrent den aftrek van 
rentebedragen verwijs ik naar de arresten van 
Uwen Raad van ro Dec. 1930 N . J. 1931 blz. 
432 W. 12248 en van 28 Jan. 1931 W. 12292. 
Voor een geval van kapitalisatie van bedrijfs
schade naar Uw arrest van 19 Juni 1940 in 
zake burgemeester Leidschendam tegen Wijs
man. (niet gepubliceerd. Red.) (N. J.) 
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z4 Februari z941. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Armenwet 
art. 40.) 

Voor toepassing van art. 4.0 2e lid is 
geen grond, nu het plan van de arm
last ige, om naar haar geboorteplaats te
rug te keeren, geheel uit haar zelve is 
voortgekomen en zij, v66rdat zij aan 
Maatsch . Hulpbetoon in de vorigewoon, 
p laats om een bijdrage in de kosten van 
verhuizing verzocht, in eerstgenoemde 
gemeent e reeds een woning had gehuurd, 
terwijl voorts niet is gebleken, dat de 
inwilliging van het verzoek om een bij
drage op het voortgang hebben der ver
huizing van beslissenden invloed is ge
weest. In ieder geval is niet komen vast 
te staan, dat bedoelde verhuizing zonder 
voormelde toezegging niet zou zijn door
gegaan. 

D e Secretaris- Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten v an ondersteuning van Elisabeth 
van de Leur ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Februari 1941, no. 31; 

0. dat Elisabeth van de Leur, geboren te 
Hooge- en Lage Zwaluwe op 26 Augustus 
1872, zich op 26 Sept. 1939 vestigde in de 
gemeente H ooge- en Lage Zwaluwe, komen
de uit de gemeente Voorburg (Zuid-Hol
land), waar zij zich op 6 Dec. 1939 om on
dersteuning tot het gemeentebestuur wend
de, waarop haar met ingang van 10 Dec. 
1939 eene ondersteuning van f r.50 per week 
werd toegekend; 

dat B. en W. van Hooge- en Lage Zwa
luwe meenende goede reden te hebben voor 
het vermoeden, dat tot de komst van de ge
noemde armlastige eenige invloed van de 
zijde van de gemeentelijke instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Voorburg 
heeft medegewerkt, door tusschenkomst van 
Ged. Staten van Noordbrabant hebben ver
zocht art. 40, tweede lid, der Armenwet toe 
te passen, daarbij aanvoerende dat de ge
noemde instelling de kosten van verhuizing 
van Mejuffrouw van de Leur ad f 17.50 voor 
haar rekening heeft genomen en dit bedrag 
rechtstreeks aan den verhuizer heeft be
taald; dat weliswaar van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Voorburg geenerlei actie is 
uitgegaan om Mejuffrouw van de Leur te be
wegen naar hunne gemeente te verhuizen, 
doch dat zij niettemin van oordeel zijn, dat 
de genoemde instelling door hare gemelde 
handelwijze de risico der armlastigheid van 
Mej. v. d. L eur op hunne gemeente heeft af
gewenteld; dat Mej. van de Leur ruim 67 
jaar oud is; dat zij verklaarde slecht te k un
n en zien en nog andere gebreken te hebben 
als gevolg van ee.n val ongeveer 6 jaar gele
den, welke haar vier maanden onder dok
tersbehandeling hield en van een tweeden 
val, in den vorigen winter, waarbij zij haar 
knie bezeerde, waarom zij nog steeds een 
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verband draagt; dat op grond van een en en
der met een aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid vie! te concludeeren, dat .niet 
kon worden verwacht, dat deze oude en ge
brekkige vrouw in staat zou zijn in Moerdijk 
met naaiwerk in haar onderhoud te voor
zien; dat <lit te minder kon worden verwacht, 
daar zij in Voorburg na een 20-jarig verblijf 
nog slechts een naaihuis over had, een veel
zeggende omstandigheid, welke uiteraard aan 
Maatschappelijk Hulpbetoon bekend was; 
dat zij volgens uitdrukkelijke verklaring naar 
Moerdijk wenschte te verhuizen, omdat het 
voor haar niet doenlijk was !anger samen te 
wonen met een 77-jarige weduwe, waarbij 
de omstandigheid, dat zij in Moerdijk gebo
ren is en de levensstand aard, vooral wat be
treft de huishuur, er beduidend lager is dan 
in Voorburg, zeker zal hebben meegesproken; 
dat van de mogelijkheid, dat zij in Moerdijk 
gemakkelijker wat zou kunnen verdienen, 
door haar in het geheel niet gerept werd; dat 
weliswaar volgens Maatschappelijk Hulpbe
toon te Voorburg de betrokkene meende in 
haar geboorteplaats eerder in haar onder
houd te kunnen voorzien, <loch dat gemakke
lijk vie! te begrijpen, dat dit geenszins het 
geval zou zijn en met stelligheid kon worden 
aangenomen, dat zij ook in de nieuwe ge
meente ondersteuning niet zou kunnen ont
beren; dat het daarom van een zekere licht
zinnigheid bij M aatschappelijk Hulpbetoon 
getuigt om zonder verder onderzoek aan te 
nemen, dat de betrokkene in Moerdijk in
derdaad in haar onderhoud zou kunnen voor
zien; dat de betrokkene trouwens heeft ver
klaard, dat, hoewel de instelling haar niet 
heeft geadviseerd naar Moerdijk te verhui
zen, haar toch is gezegd in de nieuwe ge
meente niet te spoedig om ondersteuning te 
gaan vragen; dat, wanneer <lit juist is, daar
uit uitdrukkelijk zou blijken, dat de instel
ling zelf verwachtte, dat de betrokkene het 
wel niet zonder steun zou kunnen stellen; 
dat Mejuffrouw van de Leur zelf verwacht
te, dat zij bij haar komst in Moerdijk om 
steun bij de gemeente zou moeten aanklop
pen, hetgeen duidelijk blijkt uit een bezoek, 
dat zij eenigen tijd v66r haar verhuizing 
bracht bij den te Moerdijk wonenden wet
houder der gemeente, den Heer H. P. Mat
thee, en waarbij zij dezen de vraag stelde, 
of zij bij eventueele verhuizing naar Moer
dijk op ondersteuning van de gemeente zou 
kunnen rekenen, een vraag, welke de wet
houder beantwoordde met de mededeeling, 
dat hij daarover niet te beslissen had; dat 
zij op grond v an een en antler van oordeel 
zijn, dat Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Voorburg de risico der armlastigheid van 
Mej. E . van de Leur op hunne gemeente 
heeft afgewenteld en invloed heeft uitge
oefend op haar komst te Moerdijk in hunne 
gemeente; 

dat B. en W. van Voorburg van oordeel 
zijn dat van invloed, als bedoeld in art. 40 
der Armenwet, in dezen geen sprake is ge
weest, daarbij aanvoerende, dat Mejuffrouw 
van de Leur, die van I935 af ondersteund 
werd, samenwoonde met eene eveneens be
jaarde vriendin, met wie zij het de laatste 
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jaren echter niet al te best meer kon vin
den ; dat zij dientengevolge, en ook wijl zij 
meende in Moerdijk, haar geboorteplaats, 
eerder dan in Voorburg in haar onderhoud 
te kunnen voorzien, verschillende malen ver
zocht heeft financieel in staat te worden ge
steld naar Hooge- en Lage Zwaluwe te ver
huizen; dat eenige medewerking te dier zake 
de instelling voor Maatschappelijk Hulpbe
toon echter nimmer verleend heeft; dat blij
kens een schrijven van Mejuffrouw van de 
Leur, dat hun op 2I Sept. I939 bereikte, zij 
geheel zonder medeweten van de instelling 
te Hooge- en Lage Zwaluwe een waning 
heeft gehuurd; dat zij met den expediteur 
De Leeuw te Voorburg haar verhuizing naar 
Hooge- en Lage Zwaluwe reeds geheel zelf
standig had geregeld, toen zij aan de In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
een bijdrage in deze verhuiskosten verzocht; 
dat deze Instelling, eenmaal voor een vol
dongen feit geplaatst, niet nalaten wilde de 
vrouw eenigermate ter wille te zijn; dat de 
Onderstandscommissie in haar vergadering 
van 2I Sept. I939 besloot de kosten van ver
huizing voor rekening van de instelling te 
nemen; 

0. dat niet is betwist, dat het plan van 
Mej. van de Leur, om naar haar geboorte
plaats Hooge- en Lage Zwaluwe terug te 
keeren geheel uit haar zelve is voortgeko
men en dat zij, v66rdat zij op 2I Sept. I939 
aan de gemeentelijke instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Voorburg om een 
bijdrage in de kosten van hare verhuizing 
verzocht, in de eerstvermelde gemeente al
reeds een woning had gehuurd; 

dat voorts niet is gebleken, dat de inwil
liging van dit verzoek door Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Voorburg op het voort
gang hebben van de verhuizing van beslis
senden invloed is geweest; 

dat in ieder geval niet is komen vast te 
staan, dat de bedoelde verhuizing zonder de 
voormelde toezegging niet zou zijn doorge
gaan, terwijl uit het verhoor van den expe
diteur Q. de Leeuw te Voorburg voor den 
Kantonrechter te 's-Gravenhage is gebleken, 
dat deze, v66rdat hij er mede in kennis was 
gesteld, dat hij de rekening bij Maatschap
pelijk Hulpbetoon kon indienen, aan Mej. 
van de Leur een opgave van kosten had ge
daan, welke hij, (kennelijk met het oog op 
haar financi eele positie) zeer gering gehou
den had; 

dat onder deze omstandigheden voor toe
passing van art. 40, 2e lid, der Armenwet 
geen genoegzame grond aanwezig is; 

Gezien deze wet; 
Heeft op .grond van par. I der Verordening 

No. 23 /x940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van c:le Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

te beslissen, dat een geval als bedoeld bij 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B.) 
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zs Februari z94z. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Gravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, re lid; 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 93 
j 0

• art. 98.) 
In de periode van 15 tot 29 Mei 1940 

heeft de Duitsche bezettende macht zich 
bij de uitoefening van haar gezag bier te 
lande van Generaal Winkelman als 
hoogste Nederlandsche regeeringsinstan
tie bediend. Hetgeen deze in dit tijdvak 
aan wetgevende en bestuursdaden heeft 
verricht, ontleent daaraan rechtskracht. 
Met name was de Generaal Winkelman 
bevoegd op 23 Mei 1940 klager te ont
slaan, welke bevoegdheid berustte bij de 
Koningin. Dit geldt eveneens voor de 
voordracht tot en de tenuitvoerlegging 
van het ontslag door den Secr.-Gen. van 
het Dep. van Binnenl. Zaken. 

Uit de in de uitspraak vermelde fei
ten en omstandigheden blijkt, dat kla
ger het juiste besef miste aangaande de 
ambtelijke verhouding, waarin hij was 
geplaatst. Ook overigens gaf hij blijk 
van karaktereigenschappen, die hem on
geschikt deden zijn voor de door hem 
bekleede betrekking. Terecht is klager 
derhalve, al moge hij met ijver en voort
varendheid zijn taak hebben vervuld, 
wegens ongeschiktheid ontslagen. 

Uitspraak in zake: 
L. B . Korthuis, wonende te 's-Gravenhage, 

klager , in persoon verschenen ter openbare 
terechtzitting, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, advocaat, 
wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd 
van bet Departement van Binnenlandsche 
Zaken, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is verschenen 
Mr. G. J. Scholten, advocaat, wonende te 
's-Gravenhage. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Gezien de stukken; 
Enz. 
Wat de feiten betreft: 
0. dat de Opperbevelhebber van Land- en 

Zi.emacht, H. G. Winkelman, bij besluit van 
23 Mei 1940, op de voordracht van den 
Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van 
bet Departement van Binnenlandsche Zaken, 
van 22 Mei 1940, aan klager met ingang van 
I Augustus 1940 eervol ontslag heeft ver
leend als Directeur van de Algemeene Lands
drukkerij, daarbij overwegende, dat klager 
in zijn voormelde functie de hem bij zijn 
instructie toegekende bevoegdheden in be
langrijke mate is te buiten gegaan en in zijn 
beleid als hoofd van genoemd Staatsbedrijf 
ernstig is te kort gesc:hoten; 

O. dat klager tegen dit besluit beroep heeft 
ingesteld en bij daartoe strekkend klaag
schrift heeft aangevoerd, dat hij de hem bij 
zijn instructie toegekende bevoegdheden niet 
is te buiten gegaan, laat staan in belangrijke 
mate, en dat hij in zijn beleid niet is te kort 
geschoten, laat staan in ernstige mate; dat 
het besluit niet met redenen omkleed is; 
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dat het gegeven ontslag niet wettig is, omdat 
de Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht ten eenenmale de bevoegdheid daar
toe miste, de voordracht had behooren uit 
te gaan van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zijnde de figuur van Secretaris-Gene
raal, waarnemend Hoofd van dat Departe
ment in ons Staatsrecht niet bekend, en de 
uitvoering van het besluit eveneens door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken had 
moeten geschieden; dat ten slotte, dit ont
slag wegens ongeschiktheid, een verkapt 
ontslag is als straf, omdat klager - die 
echter nimmer lid is geweest van een ver
boden vereeniging - bekend stond als 
iemand, die sympathieen had voor Duitsch
land; en op deze gronden heeft gevorderd, 
dat het hem bij het bestreden besluit ge
geven eervol onts!ag wordt vernietigd, zoo
dat hij weer in zijn ambt wordt hersteld; 

0. dat verweerder bij contra-memorie een 
opsomming heeft gegeven van feiten en 
omstandigheden, waaruit de ongeschiktheid 
van klager zou blijken, meer in het bijzonder 
door welke gedragingen klager de hem toe
gekende bevoegdheden in belangrijke mate 
zou zijn te buiten gegaan en in zijn beleid 
ernstig zou zijn te kort geschoten, voorts 
heeft ontkend, dat bier sprake zou zijn van 
een verkapt ontslag als straf, en ten slotte de 
wettigheid van het ontslag door den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht en de 
uitvoering daarvan door den Secretaris
Generaal , wnd. Hoofd van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, heeft verdedigd ; 

In rechte: 
0. dat in dit geding allereerst de vraag te 

beantwoorden valt of de Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht, H. G. Winkelman, 
bevoegd was tot het nemen van het bestreden 
ontslagbesluit; 

0. dat op 23 Mei 1940, toen het bestreden 
ontslagbesluit werd genomen, het hoogste 
gezag bier te lande berustte bij de ons land 
bezettende Duitsche overheid; 

0 . dat immers door de capitulatie van het 
Nederlandsche !eger op 14 Mei 1940 en de 
daarop gevo!gde Duitsche bezetting van bet 
gebied van het Rijk in Europa, overeen
komstig het bepaalde in artikel 43 van bet 
Landoorlogsreglement 1907 (S. 1910 n°. 73) 
het gezag in bet bezette gebied feitelijk is 
overgegaan in .handen van de Duitsche over
heid; 

0. dat de bezettende macht bevoegd was 
bet nemen van wetgevende en bestuursmaat
regelen over te laten aan die landsorganen, 
die zij daarmede wenschte te belasten of 
waarvan zij zich wenschte te bedienen ; 

0. dat de Duitsche bezettende macht van 
deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt; 

0 . dat toch in par. 8 van de .,Bedingungen 
fur die Uebergabe der Niederlandischen 
Wehrmacht " op IS Mei 1940 te R ijsoord door 
de Duitsche militaire overheid gegeven en 
door de Nederlandsche aanvaard, o. m. 
wordt bepaald, dat ,,fi.ir die Verhandlungen 
i.iber Versorgung der Wehrmacht und Ver
waltung des Landes" General Major Schlie
per wordt aangewezen, terwijl deze laatste 
sub S van de door hem eveneens op IS Mei 
1940 vastgestelde ,,Verhandlungspunkte" 
heeft bepaald: 
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,,Die Verwaltung des Landes wii:d bis zur 
endgiiltigen Regelung durch die deutsche 
Reichsregierung durch eine deutsche Ver
waltung wahrgenommen, die sich der nieder
landischen Regierungsstellen bedienen wird"; 

0. dat nu Generaal Winkelman, 0pper
bevelhebber van de Nederlandsche Land- en 
Zeemacht , nadat de Nederlandsche Regee
ring op 13 Mei 1940 het land verlaten had, 
ter voorziening in den daardoor ontstanen 
noodtoestand, als hoogste regeeringsinstant ie 
is opgetreden, en als zoodanig de facto is 
erkend, zoowel door het Nederlandsche volk .. 
als, na de bezetting, door de Duitsche over
heid; 

0. dat dit !aatste o. m. kan blijken uit de 
omstandigheid, dat in de periode van 15 tot 
29 Mei 1940, op welken laatsten datum de 
krachtens decreet van den Fiihrer van het 
Duitsche Rijk van 18 Mei 1940, opgetreden 
Rijkscommissaris Dr. Seyss-lnquart , blijkens 
par. r der joor dezen uitgevaardigde Ver
ordening tot uitoefening van regeerings
bevoegdheden in Nederland, van 29 Mei 
1940, alle bevoegdheden, voorzoover noodig 
tot uitoefening van zijn taak, heeft verkregen, 
welke volgens de grondwet - en de wetten -
aan den Koning en de Regeering toekwamen, 
de 0pperbevelhebber van Land- en Zee
macht, kennelijk met goedvinden der Duit
sche autoriteiten, nog besluiten van wet
gevenden en administratieven aard heeft 
genomen, waarvan sommige inmiddels weer 
buiten werking zijn gesteld, zijnde deze 
buitenwerkingstelling opzichzelf reeds een 
erkenning der rechtskracht dier besluiten 
v66r de buitenwerkingstelling (verge!. het 
Besluit van den 0pperbevelhebber van Land
en Zeemacht van 27 Mei 1940, S. n°. O .801, 
buiten werking gesteld bij Uitvoeringsbesluit 
van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken, d .d. II Juni 
1940, ingevolge de Verordening Nr. 8/1940 
van den R ijkscommissaris betreffende het 
beperken van werk, van dienzelfden datum, 
Verordeningenblad 1940, biz. 24 , en het 
Besluit van den 0pperbevelhebber van Land
en Zeemacht van 24 Mei 1940, tot aanvullmg 
van het Koninklijk besluit van 10 Mei 1940, 
S. 484, buiten werking gesteld bij Verorde
ning van de Secretaris-Generaal van de 
Departementen van Financien, van Justitie, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart , van 
Landbouw en Visscherij en van Kolonien 
van 24 Juni 1940, betreffende de regeling 
van het deviezenverkeer, de z.g. ,,Deviezen
verordening 1940", Verordeningenblad 1940, 
biz. 97; 

0 . dat alzoo mag worden aangenomen, dat 
in de periode van IS tot 29 Mei 1940 de 
Duitsche bezettende macht zich bij de uit
oefening van haar gezag hier te !ande van 
Generaal Winkelman, als hoogste Neder
landsche Regeeringsinstantie heeft bediend, 
en hetgeen deze in dit tijdvak aan wetgevende 
en bestuursdaden heeft verricht, daaraan 
rechtskracht ontleent; 

0. dat met name de bevoegdheid van 
Generaal Winkelman om op 23 Mei 1940 
klager te ontslaan, welke bevoegdheid 
krachtens het bepaalde bij artikel 3 van het 
Reglement voor de Algemeene Landsdrukke
rij berustte bij de Koningin, uit de voormelde 
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feiten en omstandigheden voortvloeit; 
0. dat het vorenstaande mutatis mutandis 

eveneens geldt voor de voordracht tot het 
ontslag en de tenuitvoerlegging daarvan door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, die na 
het vertrek van den Minister van Binnen
landsche Zaken, krachtens den wil van 
generaal Winkelman, en sinds 15 Mei 1940 
krachtens den wil der bezettende Duitsche 
overheid als Hoofd van het genoemde De
partement is opgetreden; 

0. dat het Gerecht evenmin de door klager 
opgeworpen grief, dat het ontslagbesluit 
niet met redenen is omkleed, kan deelen, aan
gezien in het ontslagbesluit onder verwijzing 
naar artikel 98, eerste lid, sub g, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, de on
geschiktheid van klager voor de verdere 
waarneming van zijn ambt, als reden voor het 
ontslag wordt aangevoerd, terwijl deze on
geschiktheid nog nader wordt gegrond op 
het in belangrijke mate te buiten gaan van 
zijn bevoegdheden en ernstig te kort schieten 
in zijn beleid, zoodat is voldaan aan het bij 
artikel 93, tweede lid, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement gegeven voor
schrift, dat de reden van het ontslag schrif
telijk moet worden meegedeeld ; 

0. dat klager ontkent dat hij ongeschikt 
zou zijn voor de verdere waarneming van zijn 
ambt, in het bijzonder, dat hij in belangrijke 
mate zijn bevoegdheden is te buiten gegaan 
en in zijn beleid a ls hoofd van het Staats
bedrijf der Algemeene Landsdrukkerij is te 
kort geschoten; 

0. dienaangaande, dat het Gerecht op 
grond der gedingstukken en het onderzoek 
ter openbare terechtzitting als vaststaande 
aanneemt: 

r. dat klager in de jaren 1938 en 1939, 
ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
de Commissie van Toezicht op de Algemeene 
Landsdrukkerij, heeft overtreden het in aan
sluiting van a~tikel 6 der voor hem geldende, 
krachtens arhkel 3 van het Reglement voor 
de Algemeene Landsdrukkerij door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw op 30 Januari 1926 vastgestelde 
instructie, luidende: 

,,De Directeur is met inachtneming van 
het bepaalde in het vorig artikel bevoegd 
tot lastgeving en aanschaffing terzake van 
hetgeen voor de Algemeene Landsdrukkerij 
benoodigd is, behoudens beperking door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
I.,andbouw opgelegd of nog op te leggen. 
Aanschaffi.ng van machines geschiedt door 
den Directeur niet dan krachtens bijzondere 
machtiging van den Minister. Deze machti
ging wordt eveneens vereischt voor herstel
lingen of vernieuwingen aan machines, waar
van de kosten een bedrag van f 1000.
zullen te boven gaan, alsmede voor andere 
kapitaalsaanschaffingen waarvan te ver
wachten is dat de kosten meer dan f 500.
zullen bedragen", door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken bij schrijven van 27 
Juli 1938 gegeven voorschrift, dat voor elke 
nieuwe machine, welke door den Directeur 
wordt aangeschaft ,,voor het aanknoopen der 
onderhandelingen" zijn Speciale machtiging 
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moet worden gevraagd, doordat klager om
trent' de aanschaffing van een Anti-smet
apparaat, een snelsnijmachine ,,Perfecta" , 
een vouwmachine ,,Spiess", twee Heidel
berger-druk-automaten, drie Planeta persen, 
twee van der Cook proefpersen, en een offset
pers met bijbehoorende materialen, onder
handelingen met leveranciers heeft gevoerd, 
zonder voorafgaande · machtiging van den 
Minister; 

2. dat klager in ~939 bij het treffen van 
een nieuwe regeling omtrent den papierafval 
der Landsdrukkerij, verzuimd heeft het 
hem door den Minister bij schrijven van 
IO October 1939 voorgeschreven overleg met 
den Inspecteur der Domeinen ter naleving 
van de bepalingen der Comptabiliteitswet 
te plegen, en zonder dat overleg een overeen
komst omtrent den papierafval met een te 
Amsterdam gevestigde firma te sluiten; 

3. dat klager een aantal werkzaamheden, 
in strijd met de voor hem geldende voor
schriften niet door den Rijksgebouwendienst 
heeft la ten verrichten; 

4. dat klager aan den Minister onware 
voorstellingen heeft gegeven door: 

a. op l October 1938 aan den Minister 
machtiging te vragen, voor het openen van 
onderhandelingen over den aankoop van een 
snelpers ,,Miehle Horizonthal", als gronden 
daarbij aanvoerende oploopende prijzen en 
lange levertijden, t erwijl deze machine reeds 
sinds 19 Mei 1938 in het bedrijf was opgesteld 
en de prijs was vastgesteld. 

b. op 30 September 1938 den Minister 
machtiging te vragen voor het openen van 
onderhandelingen omtrent den aankoop van 
een Linotype zetmachine, daarbij den prijs 
als onzeker voorstellende , terwijl de onder
handelingen reeds waren beeindigd en de 
prijs vaststond. 

c. Op 30 September 1938 den Minister 
machtiging te vragen om te onderhandelen 
over den aankoop van een nieuwe snelpers, 
terwijl de door klager bedoelde machine, 
een Super-Miehlepers, reeds bij klagers schrij
ven aan den leverancier d.d. 12 Februari 
1838 was besteld , en overeenkomstig een der 
in gemeld schrijven vast gelegde voorwaarden 
op p roef was geleverd; 

5. dat klager ook tegenover de Commissie 
van Toezicht niet de voor een behoorlijke 
samenwerking vereischte openhartigheid 
heeft betracht, o. a. ten aanzien van door 
hem voorgenomen aanschaffingen van ma
chines, en van een door hem met de Federa
tie van Werkgeversorganisatien in het 
Boekdrukkersbedrijf gesloten gentlemens 
agreement, waaromtrent door hem aan c:le 
Commissie op 25 Maart 1939 machtiging 
werd verzocht tot bekrachtiging van den 
,,voorloopigen" door hem ,,geparafeerden 
tekst", t erwijl deze tekst reeds op 3 Maart 
1939 volledig was onderteekend; 

6. dat klager in 1939 bij C. N. Teulings 
Koninklijke drukkerijen N. V., te 's-Herto
genbosch , h ierna te noemen Teulings, een 
order distributieformuheren-veevoeder heeft 
geplaatst , onder voorwaarde, dat Teulings 
een vouwmachine, die klager reeds besteld 
had, zou overnemen, den kostprijs daarvan 
in den aan de Landsdrukkerij te declareeren 
orderprijs zou verwerken en dat deze machine 
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na betaling van de order eigendom van de 
Landsdrukkerij zou worden, zonder dat voor 
de aanschaffing dezer machine van den Mi
nister machtiging was gevraaga , terwij 1 
bovendien deze aanschaffing door opneming 
van de kosten daarvan onder die van de 
drukwerkorder werd i;ecamoufleerd; 

7. dat klager zich ten aanzien van de 
Commissie van Toezicht tegenover het onder 
hem staande personeel uitdrukkingen heeft 
ve1oorloofd, also£ deze leden door orders der 
Landsdrukkerij aan hen of hun familie ver
strekt, te bewegen zouden zijn hun taak als 
commissieleden, zoo noodig in strijd met 
hun plicht, overeenkomstig den wensch van 
klager te volvoeren; 

8. dat klager een aantal stukket1 uit de 
correspondentie betreffende de offsetinstal
latie heeft weggenomen en vernietigd; 

9. dat klager op sommige stukken heeft 
doen plaatsen ,,mag niet aan derden (Reken
kamer e. d .) worden getoond", kennelijk om 
de controle op door hem eigenmachtig aan
gegane transacties te bemoeilijken; 

IO. dat klager in September 1939 heeft 
aanvaard de opdracht van het Departement 
van Economische Zaken tot het drukken in 
offset van een 9 millioen tal broodkaarten, 
terwijl hij wist, dat de Landsdrukkerij geen 
offsetinstallatie bezat, en toen in st rijd met 
den uitdrukkelijken eisch, dat de order op de 
Landsdrukkerij zelf zou worden uitgevoerd, 
deze door een particulieren drukker heeft 
doen uitvoeren ; 

II. dat hij in November 1938, nadat hij 
in een vergadering van de Commissie van 
Toezicht zijn plannen omtrent omruilen van 
oude machines tegen nieuwe niet had kunnen 
doorzetten, aan 9 man van het personeel, bij 
voorkeur vaders van gezinnen, ontslag heeft 
aangezegd, zulks voordat de Minister om
trent den machineruil had beslist, kennelijk 
om door dit opzienbarend ontslag pressie uit 
te oefenen; 

0. dat, al moge klager met ijver en voort
varendheid zijn taak hebben vervuld, de 
hiervoren vermelde feiten en omstandig
heden aantoonen, dat klager het juiste besef 
miste aangaande de ambtelijke verhouding, 
waarin hij was geplaatst, en ook overigens 
van karaktereigenschappen blijk gaf, die 
hem ongeschikt deden zijn voor de door hem 
bekleede betrekking van Directeur der Alge
meene Landsdrukkerij; 

0. dat klager derhalve terecht bij het 
bestreden besluit wegens ongeschiktheid is 
ontslagen; 

0. dat klagers stelling, dat het ontslag in 
wezen zou zijn een ontslag bij wijze van straf 
wegens sympathie voor Duitschland, op 
zichzelf reeds weinig aannemelijk, vooral ten 
aanzien van een op 23 Mei 1940 gegeven ont
slag, elken feitelijken grondslag mist ; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit, 
noch wegens strij:l met eenig te dezen toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, 
noch wegens het bevoegdheidsmisbruik a ls 
bedoeld in artikel 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929, kan worden nietigverklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht 1 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

27 
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7 Maart z94z. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401, Merkenwet art. 
3.) 

Uitgangspunt in dezen stand van het 
geding is het niet meer betwiste punt 
van uitgang van 's Hofs arrest, dat 
Tjoklat, als het Maleische woord voor 
chocolade, slechts een soortnaam is. Dit 
uitgangspunt moet leiden tot de door 
het Hof dus ook aanvaarde consequen
tie, dat, wie niet anders of meer doet 
dan het woord Tjoklat gebruiken als 
aanduiding van de door hem in het ver
keer gebrachte chocolade-artikelen, te
genover den vroegeren gebruiker van 
dat woord geen onrechtmatige daad 
pleegt in den zin van art. 1401 B. W., 
daar het gebruik van een soortnaam 
voor een ieder vrij moet blijven. 

Deze vrijheid blijft bestaan, ook in
dien men daardoor een antler navolgt 
,,ten einde van <liens reclame te profi 
teeren of die reclame tegen te werken". 
Van een verwijt aan verweerster, dat zij, 
zonder nut voor haar zelve, slechts zou 
gehandeld hebben om eischeres schade 
te berokkenen, is ten deze geen sprake. 

De N. V. ,,Hollandsch Zwitsersche Choco
ladefabriek", gevestigd teAmsterdam,eische
res tot cassatie van het op 7 Maart 1940 door 
het Gerechtshof te · Amsterdam (1940, biz. 
725) tusschen partijen gewezen arrest, adv. 
Jhr. Mr. A. K . C. de Brauw, 

tegen : 
de N . V. ,,Cacao- en Chocoladefabrieken G e
broeders Sickesz", gevestigd te Amsterdam, 
verweerster in cassatie, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh. 

De H ooge Raad, enz.; 
O. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de Hollandsch Zwitsersche Chocolade

fabriek bij inleidende dagvaarding voor de 
Rechtbank te Amsterdam heeft gesteld, dat 
zij sinds 20 September 1936 in Nederland 
chocolade-reepen en tabletten in den handel 
brengt onder den naam Tjoklat, welke naam 
bij het bureau voor den Industrieelen Eigen
dom als fabrieks- en handelsmerk voor cho-
colade artikelen te haren name is ingeschre
ven; dat Sickesz sinds 19 October 1936 even
eens hier te lande chocolade-reepen in den 
handel is gaan brengen onder den naam 
Tjoklat en dus inbreuk maakt op het uit
sluitend recht van de Hollandsch Zwitsersche 
op dat merk, althans, gelijk nader ter dag
vaarding omschreven, met haar concurreert 
op oneerlijke wijze; 

dat uit dezen hoofde de Hollandsch Zwit
sersche onder meer heeft gevorderd verkla
ring, dat de handelwijze van Sickesz onrecht
matig is, en haar veroordeeling om deze te 
staken; 

dat de Rechtbank de vordering, voorzoo
ver gebouwd op inbreuk op het recht van 
merk, ongegrond heeft bevonden, omdat 
Tjoklat het Maleische woord voor chocolade 
is en als zoodanig in den Indischen Archipel 

418 

algemeen bekend is en dus <lit woord, waar 
het Koninkrijk der Nederlanden voor het 
merkenrecht een eenheid is, ook in het Rijk 
in Europa geen wettig beschermd merk kan 
zijn voor chocolade artikelen; 

dat de Rechtbank echter de handelwijze 
van Sickesz toch onrechtmatig heeft geoor
deeld, ten ware deze, zooals zij stelt, reeds 
voordat haar wederpartij haar Tjoklat-reepen 
op de markt bracht, het plan in overweging 
had om harerzijds reepen onder dezen naam 
op de Nederlandsche markt te brengen wes
halve de Rechtbank haar toestond om <lit 
door getuigen te bewijzen; 

dat Sickesz, van <lit vonnis in hooger be
roep gekomen, daartegen als grief heeft aan
gevoerd, dat de Rechtbank ten onrechte 
aannam, dat zij, behoudens voormeld bewijs, 
deloyale concurrentie pleegde tegenover haar 
wederpartij door op de chocolade-reepen, 
welke zij hicr op de markt brengt, het woord 
Tjoklat, dat niet als merk kan dienen, aan 
te brengen; 

dat het Hof deze grief gegrond heeft be
vonden en, met vernietiging van het vonnis 
der Rechtbank, de ingestelde vordering heeft 
afgewezen, na te hebben overwogen: 

dat de stellingen van de Hollandsch Zwit
sersche zakelijk hierop neerkomen, dat, na
dat zij ,,gedurende eenigen tijd, reclame voor 
haar, onder den naam Tjoklat, verkochte cho
colade artikelen gemaakt had, en het pu
bliek daar naar begon te vragen, ook appel
lante zulke artikelen onder <lien naam op de 
markt bracht, tegen lageren prijs dan waar
voor geintimeerde ze verkocht, aldus profi
teerende van haar reclame, geintimeerde na
bootsend, opzettelijk verwarring stichtend 
bij het publiek, en met geen antler doe! dan 
om of van die reclame te profiteeren of ze 
tegen te werken"; 

,,dat Tjoklat - het Maleische woord voor 
chocolade - als soortnaam onderscheidend 
vermogen mist om als merk voor chocolade
artikelen te dienen, en het iedereen vrijstaat 
dat woord ter aanduiding van zulke artikelen 
te gebruiken; 

,,dat toen appellante haar chocoladereepen 
onder <lien naam op de markt bracht, haar 
handelwijze op zich zelf niets ongeoorloofds 
inhield en daarin ook niet gezien kan worden 
een nabootsing, althans niet een ongeoorbof
de nabootsing van geintimeerde, nu appel
Jante niets anders deed dan het artikel te 
noemen met den Maleischen soortnaam, ter
wijl het voorts er n iets toe doet of appellante 
het voornemen tot haar handelwijze heeft 
opgevat voordat geintimeerde met haar re
clamecampagne begon dan we! daarna; 

,,dat nu wel de mogelijkheid bestaat, dat 
zulk een handelwijze toch onrechtmatig is, 
<loch het onrechtmatig karakter dan gelegen 
is niet in het gebruik zelf van het woord 
Tjoklat maar in de omstandigheden, waar
onder dat gebruik plaats vindt; 

,,dat, wat die omstandigheden betreft, van 
verwarring stichting bij het publiek geen 
sprake is nu de etiketten, waarin appellantes 
artikelen verkocht worden, belangrijk ver
schillen van die van geintimeerde, terwijl 
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hetgeen ge1ntimeerde met betrekking tot ap
pellantes prijzenpolitiek stelt, van te geringe 
beteekenis is nu het prijsverschil slechts 3 % 
bedraagt, waarbij dan nog buiten beschou
wing is gelaten, dat ge1ntimeerde 2 7000 doo
zen met reepen gratis aan grossiers verstrekt 
heeft; 

,,dat appellante mogelijk wel geprofiteerd 
heeft van de reclame van ge1ntimeerde doch 
slechts indirect in zoover door de reclame de 
aandacht van het publiek gevestigd werd op 
Tjoklat, gelijk ieder handelaar in eenig arti
kel kan p'rofiteeren van eenige reclame van 
zij n concurrent wanneer die reclame de vraag 
van het publiek naar dat artikel stimuleert; 
maar hierin uiteraard niets ongeoorloofds 
ligt; 

,,dat ge1ntimeerde nu wel aan appellante 
verwijt, dat deze haar nabootst, van haar 
reclame profiteert, bij het publiek opzettelijk 
verwarring sticht, en slechts bedoelt van die 
reclame te profiteeren of ze tegen te werken 
- doch al die verwijten geen anderen feite
lijken grondslag hebben, dan dat appellante 
haar artikelen onder den naam Tjoklat ver
koopt, waarbij ge1ntimeerde over het hoofd 
ziet, dat zij zelve voor haar Tjoklatartikelen 
reclame makende, zulks deed niet voor een 
haar toekomend woordmerk <loch voor een 
als woordmerk gebezigden soortnaam ;" 

0. dat de Hollandsch Zwitsersche tegen 
's Hofs arrest het volgende middel van cas
satie heeft aangevoerd: 

S. , althans v. t. van de artt. 1401, 1402 en 
1403 B. W. en 48 Rv., 

door te beslissen als voormeld, zulks ten 
onrechte, omdat : 

a. het gebruik zelf in Nederland van het 
woord Tjoklat ter aanduiding van chocolade
artikelen, ook al kan dit woord als soortnaam 
niet als merk voor chocoladeartikelen die
nen, niet vrijstaat, maar een onrechtmatige 
daad oplevert, indien dit gebruik indruischt 
tegen de zorgvuldigheid die in het maat
schappelijk verkeer betaamt ten aanzien van 
eens anders persoon of goed; 

b. de omstandigheid, dat verweerster niets 
anders deed dan het artikel te noemen met 
den Maleischen naam niet kan dragen de 
beslissing, dat, toen verweerster haar choco
ladereepen onder den naam Tjoklat op de 
markt bracht, daarin niet kon gezien worden 
een nabootsing, althans niet een ongeoorloof
de nabootsing van eischeres; 

c. het profiteeren van de reclame van 
eischeres, in zooverre door die reclame de 
aandacht van het publiek gevestigd werd op 
Tjoklat, onrechtmatig geschiedde indien, ge
lijk door eischeres werd gesteld, verweerster 
geen enkel motief had om haar product aldus 
te noemen en dit met geen ander doel deed 
dan om of van die reclame te profiteeren, of 
ze tegen te werken; 

d. de omstandigheid, dat verweerster 
haar artikelen onder den naam Tjoklat ver
koopt voldoende feitelijke grondslag is (in 
den zin, waarin het Hof die uitdrukking ge
bruikt) voor de verwijten, dat verweerster 
eischeres nabootst, van haar reclame profi
teert en slechts bedoelt van die reclame te 
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profiteeren of ze tegen te werken en daaraan 
niets kan afdoen, dat eischeres zelve voor 
haar Tjoklatartikelen reclame makende, zulks 
deed niet voor een haar toekomend woord
merk, doch voor een als woordmerk gebezig
den soortnaam; 

0. daaromtrent: 
dat het, in dezen stand van het geding niet 

meer betwiste, punt van uitgang van 's Hofs 
arrest is, dat Tjoklat, als het Maleische woord 
voor chocolade, slechts een soortnaam is; 

dat dit uitgangspunt moet leiden tot de, 
door het Hof dan ook aanvaarde, consequen
tie, dat wie niet anders of meer doet dan het 
woord Tjoklat gebruiken als aanduiding van 
de door hem in het verkeer gebrachte choco
lade-artikelen, geen onrechtmatige daad in 
den zin van art. 1401 B. W. pleegt t egenover 
een concurrent, die reeds te voren gelijke ar
tikelen onder den naam Tjoklat verhandelde, 
omdat, indien een handelaar of fabrikant voor 
zijn gebruik van dat woord bescherming aan 
evenvermeld wetsartikel kon ontleenen, hij 
daardoor een soortnaam voor zich zou mono
poliseeren, wat hem niet toekomt, omdat het 
gebruik van den soortnaam voor een ieder 
vrij moet blijven; 

dat de stelling van het middel is, dat het 
Hof desalniettemin had moeten aannemen, 
dat Sickesz onrechtmatig gehandeld heeft, bij
aldien zij, gelijk de Hollandsch Zwitsersche 
stelde, haar chocolade-reepen onder den 
naam Tjoklat in het verkeer heeft geb racht 
in navolging van de Hollandsch Zwitsersche 
ten einde van de reclame, door deze onder dit 
woord gemaakt, te profiteeren of die reclame 
tegen te werken; 

dat deze stelling niet juist is; 
dat toch de vrijheid van het gebruik van 

den soortnaam medebrengt en eischt, dat een 
ieder in het verkeer zijn waren met dien naam 
mag aanduiden, ook indien hij dusdoende een 
ander navolgt ,,ten einde van <liens reclame 
te profiteeren of die reclame tegen te wer
ken" in den zin, waarin deze woorden in 
's Hofs arrest zijn gebezigd; 

dat immers blijkens den verderen inhoud 
van het a rrest het Hof in die woorden niets 
meer heeft willen leggen dan dat Sickesz, 
handelend als voormeld, zulks deed om zijn 
eigen debiet ten koste van da t harer weder
partij uit te breiden, zoodat in dezt geen 
sprake is van een v erwijt aan Sickesz, dat zij, 
zonder nut voor haar zelve slechts zou ge
handeld hebben om de Hollandsch Zwitser
sche schade te berokkenen; 

Verwerpt het be~oep. (Salaris f 400. Red.). 

Conclusie van den P roc.-Gen. Berger. 
Post a/ia: 
Bij de inleidende dagvaarding deed eische

resse hare vordering tegen verweerster in de 
eerste plaats berusten op schending van mer -
kenrecht, daar de benaming ,,Tjoklat" voor 
hare chocolade-artikelen als haar fabrieks
en hande!smerk bij het Bureau van den In
dustrieelen Eigendom te 's-Gravenhage is 
ingeschreven onder No. 70158. Deze grond
slag der vordering werd reeds bij het, in 
hooger beroep vernietigde, vonnis van de 
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Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 8 Nov. 
1938 (W. en N. J. 1939 No. 647) ondeugde
lijk bevonden, op grond, dat het woord 
,,Tjoklat" het Maleische woord voor choco
lade is en derhalve geen merk kan zijn. Van 
deze beslissing is niet geappelleerd, zoodat 
in cassatie vaststaat, dat eischeresse in Ne
derland niet de eenige rechthebbende is op 
het gebruik van het woord ,,Tjoklat" voor 
chocolade en verweerster dus in beginsel ge
rechtigd was om van dat woord eveneens 
voor hare chocolade-artikelen gebruik te 
maken. Dit wordt door eischeresse toege
geven, doch het voorgedragen middel strekt, 
gelijk bij pleidooi nog nader bleek, ten be
tooge, dat verweerster van dit haar toeko
mend recht, om den bedoelden naam te 
bezigen, misbruik zoude hebben gemaakt, 
indien juist is, - hetgeen het Hof in het 
midden heeft gelaten -, dat verweerster 
door het gebruik van den naam ,,Tjoklat" 
voor hare waren eischeresse nabootst, van 
hare reclame profiteert, bij het publiek op
zettelijk verwarring sticht, en met dat ge
bruik geen antler doe! heeft, dan van eische
resse's reclame te profiteeren en die tegen 
te werken. 

Namens verweerster is aan onderdeel a 
van het middel feitelijke grondslag ontzegd, 
wijl het Hof in rechtsoverweging 4 en 5 be
slist, dat het gebruik van het, als soortnaam 
te beschouwen, woord ,,Tjoklat" aan ieder
een vrijstaat, behoudens wanneer de om
standigheden dat gebruik tot eene onrecht
matige daad zouden maken. In deze beslis
sing is kennelijk - in verband m et rechts
overweging 8 (de laatste in het middel ge
noemde) - vervat het oordeel, dat het ge
bruik zelf van den soortnaam ,,Tjoklat", als 
aan iedereen vrijstaande, nimmer onrecht
matig kan zijn, doch dat eene mogelijke on
rechtmatigheid van het onder dien naam op 
de markt brengen van chocolade-artikelen 
enkel vermag te ontstaan tengevolge van 
omstandigheden, die niet in het gebruik zelf 
van dien naam gelegen zijn, maar dat ge
bruik vergezellen, zooals het in rechtsover
weging 6 bedoelde bezigen van verwarring 
stichtende etiketten en dergelijke. Bij onder
deel a wordt nu kennelijk hiertegen aange
voerd, dat we! degelijk ook het gebruik zelf 
van het woord ,,Tjoklat" zonder meer kan 
indruischen tegen de zorgvuldigheid, die in 
het maatschappelijk verkeer betaamt ten 
aanzien van eens anders persoon of goed. 
Ook aldus opgevat, meen ik, dat het onder
deel niet tot cassatie zal kunnen leiden, om
dat niet valt in te zien, hoe het op de markt 
brengen van waren onder eenen, voor een 
ieder openstaanden, soortnaam, zonder eenig 
onderscheidend vermogen hier te lande, als 
hoedanig het woord ,,Tjoklat" naar de feite
lijke, in cassatie trouwens niet bestreden, be
slissing van Rechtb. en Hof moet worden 
aangemerkt, zonder meer met bedoelde zorg
vuldigheid in strijd zoude kunnen zijn. 

Ook onderdeel b vermag ik niet te volgen, 
omdat inderdaad het enkele gebruik van 
eenen, in Nederland als soortnaam aan te 
merken, Maleischen naam geenszins behoeft 
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te wijzen op nabootsing van een antler, die 
tevoren zijn waren onder dien naam verhan
delde, zoodat 's Hofs beslissing, dat zulks 
ten dezen niet het geval is, als van feitelij
ken aard niet met vrucht in cassatie kan 
worden bestreden, terwijl, ook al ware na
bootsing in het enkele gebruik van dien 
naam we! gelegen, het Hof die terecht als 
niet ongeoorloofd zoude hebben beschouwd, 
nu het aan een ieder vrijstaat om voor het 
op normale wijze op de markt brengen van 
zijne producten gebruik te maken van eene, 
onderscheidend karakter ontberende, bena
ming (vg. H. R . 4 Juni 1937 No. 963) en het 
daarbij niet ter zake doet, of dit zelfstan
dig, dan we! in navolging van een antler 
plaats vindt. 

Dat dege ne, die aldus handelt, daarbij ten 
gunste van zijn eigen debiet voordeel trekt 
uit reclame, door eenen voorganger gemaakt 
voor de onder gelijken soortnaam verhan
delde waar, is niet anders, dan een natuur
lijk gevolg van die reclame, welk gevolg, op 
zich zelf zeker niet onrechtmatig, m. i. dat 
karakter ook niet aanneemt door het be
oogde doe! om daarvan te genieten, zelfs 
niet, al zoude daardoor den mededinger de 
van zijne reclame verhoopte vrucht in meer
dere of mindere mate ontgaan en zelfs al 
zoude zulks in de bedoeling van diens be
drijfsgenoot hebben gelegen, mits deze zich 
slechts hebbe onthouden van oneerlijke of 
onoirbare middelen om dit te bereiken. Tot 
de zoodanige middelen kan m. i. nimmer ge
rekend worden te behooren het enkele ge
bruik maken van eene als soortnaam te be
schouwen aanduiding der waar, ook al zoude 
daardoor alleen reeds gevaar voor venvar
ring bij het publiek te duchten zijn of zelfs 
opzettelijk worden gesticht, vermits immers 
dit gevaar onafscheidelijk verbonden is aan 
de op zich zelf volkomen geoorloofde han
deling. Het wil mij dan ook voorkomen, dat 
de onderdeelen c en d van het middel eische
resse niet kunnen baten, daar degene, die, 
ter behartiging van zijn oirbaar belang, van 
eene hem vrijstaande bevoegdheid gebruik 
maakt, niet schuldig geacht kan worden aan 
misbruik van recht (vg. H. R. 12 Jan. 1939 
No. 535) . Al zoude aan verweerster eene 
andere wijze van uitvoering van hare voor
genomen handeling tot uitbreiding van haar 
debiet hebben opengestaan, dan ware zij, 
zoolang mededinging op het gebied van han
del en nijverheid binnen redelijke grenzen 
geoorloofd blijft, toch m. i. niet te verplich
ten om van de door haar gevolgde wijze van 
uitvoering, in niets anders bestaande, dan 
in het verkoopen van hare artikelen onder 
den soortnaam ,,Tjoklat", af te zien, alleen, 
omdat uit die bepaa!de uitvoering voor hare 
mededingster - zonder schending van eenig 
bijzonder aan deze toekomend recht- nadeel 
zoude kunnen voortvloeien (vg. H. R. 13 
Maart 1936 No. 415). 

Het middel mitsdien ongegrond achten
de, concludeer ik tot verwerping van het be
roep met veroordeeling van eischeresse tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 
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z7 Maart z94z. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken. (Woning
wet artt. 38 en 36.) 

Daar tegen weigering der goedkeuring 
op een uitbreidingsplan ingevolge art. 38 
1e lid slechts de gemeenteraad in beroep 
kan komen, kan appellant, eigenaar van 
in het plan begrepen gronden, in zijn be
roep niet worden ontvangen. 

Behoud van het landschapsschoon ter 
plaatse is voldoende gewaarborgd, in
dien op de betrokken perceelen slechts 
landhuisbouw wordt toegestaan. Al zal 
hierdoor de exploitatie wellicht minder 
voordeelig voor den eigenaar zijn dan 
indien een dichtere bebouwing ware toe
gestaan, zoo kan toch niet worden ge
zegd, dat de eigenaar door deze bestem
ming onredelijk zal worden benadeeld, 
nu aan grond voor landhuizen in de ge
meente wel degelijk behoefte bestaat. 

D e Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door K. Pet
ter Jr. te Ommen en Mr. H. J. Bouman te 
Zwolle, als gemachtigde van Ph. D . ba_ron 
van Pallandt van Eerde te Ommen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 6 Aug. 1940, No. 4981/5232, 4e afdeeling, 
waarbij aan het uitbreidingsplan voor de ge
meente Ommen goedkeuring gedeeltelijk is 
verleend, gedeeltelijk onthouden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 5 Maart 1941, No. 65); 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij bo
vengenoemd besluit aan het besluit van den 
raad der gemeente Ommen van 24 Aug. 1939 
tot vaststelling van een uitbreidingsplan 
voor deze gemeente goedkeuring hebben 
verleend, behoudens de bestemming voor 
villabouw van de perceelen Ambt-Ommen, 
sectie F, nos. 3019, 1590 en 2923, aan welk 
gedeelte van het plan goedkeuring is ont
houden; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat Ph. D. baron van Pallandt van 
Eerde bezwaar maakt tegen de bestemming 
tot ,,landhuisbouw" van de aan den Sta
tionsweg gelegen hem toebehoorende percee
len nos. 4375 en 4573 van sectie H der ge
meente Ambt-Ommen; dat, hoewel het on
bebouwd blijven van die terreinen, met het 
oog op het belang van het behoud van_ het 
natuurschoon ter plaatse, de voorkeur zou 
verdienen, Ged. Staten zich niet tegen een 
spaarzame bebouwing van die terreinen 
wenschen te verzetten, doch een dichtere be
bouwing dan waarvoor die terreinen zijn be
stemd, ontoelaatbaar achten; dat de mee
ning van den adressant, dat de perceelen 
voor ,,landhuisbouw" een diepte van 120 
meter moeten bezitten, op een misverstand 
moet berusten; dat de adressant voorts be
zwaar maakt tegen de bestemming tot villa
bouw van aan hem toebehoorende grond aan 
de _Schapensteeg; dat de adressant dien 
grond wenscht te zien voor den bouw van 
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zeer eenvoudige en - desgewenscht - dub
bele woningen; dat naar het oordeel van 
Ged. Staten in verband met den opzet van 
het uitbreidingsplan - waarmede zij zich 
kunnen vereenigen - een bebouwing ter 
plaatse als door den adressant bedoeld niet 
zou kunnen worden aanvaard; dat voorts, in
dien in verband met de bij het uitbreidings
plan aan de gronden van de appellanten ge
geven bestemming, de appellanten emstige 
schade mochten ondervinden, de door den 
raad der gemeente Ommen in zijne vergade
ring op 24 Augustus 1939 vastgestelde ,,Scha
devergoedingsverordening" voldoenden waar
borg biedt, dat met hunne belangen reke
ning zal worden gehouden; dat bij het onder
werpelijke raadsbesluit de langs den ver
keersweg Ommen-Hellendoom gelegen per
ceelen, kadastraal bekend gemeente Ambt
Ommen, sectie F nos. 3019, 1590 en 2923 -
volgens het ontwerpplan bestemd voor lan
delijke bebouwing - zijn aangewezen voor 
villabouw, met een afstand van den zijgevel 
tot de erfscheiding van 7.50 meter; dat, naar 
het oordeel van Ged. Staten, die bestemming 
vooralsnog ongewenscht moet worden ge
acht, in verband met den afstand tot de be
staande kom van bebouwing en met de op
pervlakte van de meer in de nabijheid dier 
kom beschikbare bouwterreinen, waardoor 
voorloopig in de behoefte aan bouwterrein 
is voorzien; 

dat van dit besluit K. P etter Jr. te Ommen 
en Mr. H.J. Bouman te Zwolle, als gemach
tigde van Ph. D. baron van Pallandt van 
Eerde te Ommen, in beroep zijn gekomen; 

dat K. Petter Jr. aanvoert, dat hij is eige
naar van de perceelen kadastraal bekend ge
meente Ambt-Ommen, sectie F, nos. 3019 
en 1590 (gedeeltelijk) ; dat deze perceelen in 
het ontwerp-plan van uitbreiding waren op
genomen voor landelijke bebouwing; dat de 
gemeenteraad deze perceelen naar aanleiding 
van zijn reclame bij de vaststelling van het 
plan heeft aangewezen voor villabouw met 
een afstand van den zijgevel tot de erfschei
ding van 7½ meter; dat Ged. Staten ten 
deze hun goedkeuring aan het raadsbesluit 
hebben onthouden, uit overweging, dat in 
verband met den afscand tot de kom en met 
de oppervlakte van de meer in de nabijheid 
van de kcm beschikbare bouwterreinen voor
loopig in de behoefte aan bouwterrein is 
voorzien; dat hij zich hierdoor zeer voelt 
benadeeld, daar deze perceelen bij de boe
delscheiding van wijlen zijn schoonvader oo 
taxatie van deskundigen hem zijn toebe
deeld als bouwterrein; dat hij verzoekt, deze 
perceelen in het plan op te nemen voor villa
bouw; 

dat Mr. H.J. Bouman namens Ph.D. ba
ron van Pallandt van Eerde aanvoert, dat 
Ged. Staten de bezwaren van dezen recla
mant zonder motiveering hebben verworpen; 
dat de gemeente Ommen ten aanzien van de 
perceelen nos. 4375 en 4573 van sectie H der 
gemeente Ambt-Ommen dergelijke voor
schriften voor de bebouwing (zoogenaamde 
,,landhuisbouw") heeft gegeven, dat in feite 
een bouwverbod is opgelegd; dat dit naar 
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zijne meening ontoelaatbaar en onbillijk is; 
dat door Ged. Staten feitelij k erkend wordt, 
dat dit de nauwelijks gecamoufleerde be
doeling van de gemeente is, blijkende uit de 
m ededeeling, dat naar hun inzicht het on
bebouwd blijven v an die terreinen met het 
oog op het belang van het. behoud van het 
natuurschoon ter plaatse de voorkeur zou 
verdienen; dat, indien dit laatste juist zou 
zijn, het der gemeente vrij staa t, deze ter
reinen aan te koopen c.q. te onteigenen , 
doch dit dan niet zal mogen geschieden, na
dat eerst de waarde van die gronden door 
een onrechtvaardig, feitelijk bouwverbod 
door de toekomstige gegadigde, de gemeente, 
aanzienlijk is gedrukt, ja practisch de ver
koop als bouwterrein wordt belet; dat dit 
nog te meer treft, omdat niet alleen niemand 
ter plaatse .,landhuisbouw" zal toepassen, 
doch ook omdat aan den weg, waaraan d e 
onderhavige perceelen gelegen zijn, reeds 
een dubbele woning, gewone villa's, een win
kel, een garage enz. gelegen zijn, zoodat een
voudige villabouw hier aangewezen is; dat 
de genoemde appellant tegen de ongemoti
veerde afwijzing van zijne bezwaren t egen 
het uitbreidingsplan ten aanzien van zijn 
perceelen F 1049 en 1050 aan de Schapen
allee gelijke grief heeft; dat het vooral in 
deze tijden mogelijk gemaakt moet worden 
om ook voor eenvoudige burgers behoorlijke 
woningen te plaatsen in de kom der ge
meente ; dat de Schapenallee een onderge
schikte zijweg is en hier de gelegenheid moet 
zijn om dubbele woningen te bouwen (gelijk 
trouwens aan den hoek van de Schapen
allee en den Statio· ,sweg in den zomer van 
1940 reeds een dubbel huis is gebouwd) en 
enkele woningen met een terreindiepte van 
ten hoogste 30 meter en een afstand van de 
woningen tot de terreingrens van ten hoog
ste s meter; dat de schadevergoedingsveror
dening hem geenerlei waarborg voor een 
rechtvaardige schadeloosstelling biedt; 

0. ten aanzien van het beroep van K. 
Petter Jr., dat dit is gericht tegen het wei
geren van goedkeuring aan het gedeelte van 
het plan, waarin zijne perceelen zijn gelegen; 

dat echter ingevolge art. 38, re lid der Wo
ningwet tegen weigering van de goedkeuring 
slechts de gemeenteraad in beroep kan ko
men, zoodat de appellant aan deze wetsbe
paling geen recht van beroep kan ontleenen; 

dat derhalve geen vrijheid kan worden ge
vonden, den appellant in zijn beroep te ont
vangen; 

0 . t en aanzien van het namens baron van 
Pallandt van Eerde ingesteld beroep, dat op 
grond van de overgelegde ambtsberichten 
moet worden aangenomen, da t het uitzicht 
van den Stationsweg af op het landgoed 
,.het Laar" een zoo groote aantrekkelijkheid 
van het dorpsbeeld te Ommen uitmaakt, dat 
het niet mag worden prijsgegeven; 

dat het behoud van dit landschapsschoon 
voldoende is gewaarborgd, indien op de des
betreffende perceelen slechts landhuisbouw 
wordt toegestaan : 

dat het waar moge zi jn, dat hierdoor de 
exploitatie van deze perceelen wellicht min-
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der voordeelig voor den eigenaar zal zijn 
dan indien een dichtere bebouwing ware 
toegestaan, doch dat t!r blijkens de stukken 
t e Ommen aan grond v0.or landhuizen we! 
degelijk behoefte bestaat, zoodat niet kan 
worden gezegd, dat de eigenaar door deze 
bestemming onredelijk zal worden bena
deeld; 

dat ook met de bestemming v an het ter
rein van baron van P allandt van Eerde aan 
de Schapenallee voor villabouw (zijdeling
sche afstand tot de erfscheiding 7.50 m eter) 
kan worden ingestemd, aangezien deze be
stemming blijkens de stukken in overeen
stemming m et het karakter van de omge
ving is te achten, terwijl de eigenaar daar
door niet meer dan billijk is in zijn vrijheid 
t en aanzien van de exploitatie van dit ter
rein wordt beperkt; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
t en: 

r 0
• K . P etter Jr. in zijn beroep niet

ontvankelijk te verklaren; 
2 °. het namens Ph. D. baron van Pal

landt van E erde ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren. 

(A. B.) 

2I April z94z. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Binnenlandsche Zaken. (Armenwet art. 
40.) 

D e enkele omstandigheid, dat het 
burgerlijk a rmbestuur der gemeente van 
herkomst niet aanstonds ondersteuning 
heeft verstrekt, kan niet worden be
schouwd als invloed, welke tot het ver
t rek van den armlast ige uit deze ge
meente heeft medegewerkt in den zin 
van art. 40, te minder, nu niet gebleken 
is dat een geval, als bedoeld bij art. 32, 
zich hier voordeed. 

De S ecret aris-Generaal van het Departe
ment van B innenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en 
W . van Baarderadeel, vormende het bur
gerlijk armbestuur, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 2 
Jan. 1941 , No. 34, 1e afdeeling B , waarbij, 
m et toepassing van art. 40 der Armenwet, 
is beslist, dat de kosten van ondersteuning 
van het gezin van Hendrik Drost te Oranje
woud, zoolang dit blijft wonen in de gemeen
te Heerenveen, doch t en hoogste voor den 
tijd van een jaar, komen ten laste van het 
burgerlijk armbestuur der gemeente Baarde
radeel; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord ( advies van 
9 April 1941, No. 205) ; 

0. dat Ged. Staten bij hun evenvermeld 
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besluit op een verzoek van het bestuur der 
gemeentelijke instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Heerenveen om te beslis
sen, dat de kosten van ondersteuning van het 
gezin van H. Drost te Oranjewoud komen 
ten laste van de instelling voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon te Harlingen of van het 
burgerlijk armbestuur <ler gemeente Baar
deradeel of wel te hunnen gezamenlijken 
laste, in dier voege hebben beschikt, dat zij 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
van Hendrik Drost te Oranjewoud, zoolang 
dit blijft wonen in de gemeente Heerenveen, 
doch ten hoogste voor den tijd van een jaar 
ten laste hebben gebracht van het burgerlijk 
armbestuur der gemeente Baarderadeel; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat het bestuur der gemeentelijke in
stelling voor ::vlaatschappelijk Hulpbetoon 
te Heerenveen de volgende gronden voor zijn 
verzoek aangeeft: dat het gezin van Hendrik 
Drost medio Sept. 1940 zijn intrek heeft ge
nomen bij een familielid te Oranjewoud; dat 
Drost zich een maand daarna bij de instel
ling vervoegde om ondersteuning; dat direc
te hulp noodzakelijk was, daar het gezin 
sinds de komst te Oranjewoud had geleefd 
op kosten van het bedoelde familielid, dat 
geen wettelijken onderhoudsplicht ten aan
zien van het gezin heeft en niet bij machte 
was daaraan nog !anger gratis levensonder
houd te verschaffen; dat daarom met ingang 
van 18 Oct. 1940 ondersteuning aan het ge
zin Drost werd verleend; dat uit de door 
Drost naar aanleiding van zijn steunaanvrage 
verstrekte gegevens is gebleken: 

dat het gezin aanvankelijk te Harlingen 
he~ft gewoond en zwaar door T. B. C. is ge
teisterd; dat zoowel de man, de vrouw als 
de kinderen in diverse ziekeninrichtingen 
zijn verpleegd, waarvan de kosten zijn ge
dragen door verschillende kerkelijke en 
maatschappelijke instellingen, waaronder de 
instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Harlingen, zoomede door familieleden; dat 
in verband met de langdurige ongesteldheid 
de woning te Harlingen moest worden ont
ruimd; dat later getracht is opnieuw een wo
ning voor het gezin te Harlingen te verkrij
gen; dat deze pogingen zijn mislukt, waarom 
het gezin zijn intrek heeft genomen bij de 
door het burgerlijk armbestuur van Baarde
radeel ondersteunde moeder van Drost; dat 
de genoemde persoon tijdens zijn verblijf te 
Baarderadeel ondersteuning voor zijn gezin 
heeft aangevraagd te Harlingen; dat de in
stelling aldaar hem verwees naar het burger
lijk armbestuur van Baarderadeel, als zijnde 
de gemeente, waar hij zich bevond; dat dit 
armbestuur he m echter weer naar Harlingen 
verwees, waar men, zich beroepende op art. 
30 der Armenwet, wederom afwijzend op het 
verzoek beschikte; dat samenwoning in de 
woning der moeder niet meer mogelijk was, 
ook al mede, omdat deze zelf armlastig zijn
de weduwe de huisvesting niet kon bekosti
gen; dat het gezin zich daarop heeft gewend 
tot het familielid te Oranjewoud, dat het 
gezin in zijn woning heeft opgenomen"; dat 
bij gebrek aan een woning in de gemeenten 
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Harlingen en Baarderadeel door die gemeen
ten, evenals thans te Oranjewoud wordt ge
daan, in de onderstandsverleening had kun
nen worden voorzien door middel van beta
ling van kostgelden; dat, indien aan Drost 
op zijn, eind Aug. 1940 aan den armmeester 
der gemeente Baarderadeel gedaan, steun
verzoek . onderstand zou zijn verleend, hij 
vermoedelijk in die gemeente zou zijn geble
ven; dat op grond van het vorenstaande moet 
worden aangenomen, dat in zijn nood aan 
Drost of door Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Harlingen, of door het burgerlijk armbe
stuur van Baarderadeel, geen of onvoldoen
de steun is verleend, hetgeen van invloed is 
geweest op de komst van het armlastige ge
zin te Oranjewoud; dat hun college naar aan
leiding van een en ander er op moge wijzen, 
dat volgens de bepaling van art. 40 der Ar
menwet het uitoefenen van invloed op de 
komst van een anne in een gemeente door 
of vanwege den burgemeester, burgemeester 
en wethouders of het bestuur van een burger
lijke instelling in de vorige verblijfplaats van 
dien behoeftige grond voor het aannemen 
van armenafschuiving kan opleveren; dat 
ten opzichte van de gemeente Heerenveen 
de gemeente Baarderadeel de vorige ver
blijfplaats van het gezin Drost is, zoodat het 
brengen van de ondersteuningskosten ten 
laste der gemeente Harlingen reeds om deze 
reden buiten beschouwing kan worden gela
ten; dat door B. en W. van Baarderadeel te
gen het betoog van de instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Heerenveen 
wordt ingebracht: dat Drost aan den arm
meester heeft medegedeeld, dat hij gaarne 
naar Harlingen terug wenschte te gaan, om
dat hij daar de grootste kans had om weer 
werk te krijgen, terwijl zijne meubels ook 
aldaar waren opgeslagen; dat toen door het 
gemeentebestuur aan Maatschappelijk Hulp
betoon te Harlingen is gevraagd, in het be
lang van het gezin te bevorderen, dat dit 
weder naar die plaats zou kunnen terugkee
ren, terwijl tevens ondersteuning van die in
stelling werd verzocht gedurende het ver
blijf van het gezin te Baarderadeel; dat naar 
aanleiding van het op dat verzoek ontvangen 
afwijzend antwoord besloten is Drost naar 
behoefte te ondersteunen, maar dat het aan 
de uitvoering van het besluit niet is toege
komen, omdat later is gebleken, dat Drost 
naar Oranjewoud was vertrokken; dat zij -
Gedeputeerde Staten - van oordeel zijn, 
dat het burgerlijk armbestuur van Baarde
radeel op grond van de omstandigheden van 
het gezin Drost de gevraagde ondersteuning 
had behooren te verleenen en dat er geen 
aanleiding bestond om de inwilliging der 
aanvraag te doen afhangen van het antwoord 
op het aan Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Harlingen gedaan verzoek; dat toch ook te
voren kon worden verwacht, dat de laatstge
noemde instelling zich - en terecht - zou 
beroepen op art. 30 der Armenwet; dat het 
echter, zelfs indien inwilliging van het be
doelde verzoek redelijkerwijs in de verwach
ting kon liggen, niet aanging om het hulpbe
hoevende gezin het noodzakelijk levenson-
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derhoud in afwachting van het antwoord te 
onthouden; dat daarom ook zij van meening 
zijn, dat de houding van het armbestuur van 
Baarderadeel van invloed is geweest op en 
medegewerkt heeft tot het vertrek van het 
gezin Drost uit die gemeente en zijn komst, 

te Oranjewoud; dat blijkens de stukken 
Drost weder tot werken in staat is, zij het 
dan ook voorloopig slechts gedurende een 
paar uren per dag; 

dat B. en W. van Baarderadeel in beroep 
aanvoeren, dat zij in geen enkel opzicht heb
ben medegewerkt aan noch invloed hebben 
uitgeoefend op het vertrek van Drost naar 
Oranjewoud; dat Drost na zijn ontslag uit 
het sanatorium voor t.b.c .-patienten tijde
lijk heeft gelogeerd bij zijn familie in hunne 
gemeente, waar de huisvesting evenwel van 
dien aard was, dat het gezin daar onmogelijk 
gedurende langeren tijd zou kunnen verblij
ven; dat op het verzoek van Drost om on
dersteuning door hen gunstig is beslist; dat 
het aan de uitvoering van dit besluit even
wel niet is toegekomen, omdat den armmees
ter bij zijn bezoek ten huize van de familie 
van Drost werd medegedeeld, dat hij naar 
Oranjewoud was vertrokken; dat niet naar 
aanleiding van het op het verzoek ontvangen 
afwijzend antwoord van Harlingen tot di! on
dersteuning is besloten, doch dat de burge
meester voor die correspondentie aan Drost 
ondersteuning had toegezegd; dat Drost 
derhalve niet uit Baarderadeel is vertrokken 
uit nood, omdat hij geen of onvoldoenden 
steun zou krijgen, doch eenerzijds, omdat de 
met onoverkomelijke moeilijkheden en be
zwaren gepaard gaande huisvesting bij zijn 
familie hem daartoe noopte en anderzijds 
omdat Drost met het oog op zijn lichame
lijken toestand naar den zandgrond wilde 
verhuizen, waartoe hij reeds van den aan
vang van zijn verblijf te Baarderadeel af den 
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wensch te kennen had gegeven; dat art. 40 
der Armenwet uit dien hoofde in het onder
havige geval op de familie Drost niet van 
toepassing kan worden verklaard; 

0. dat de enkele omstandigheid, dat het 
burgerlijk armbestuur van Baarderadeel aan 
Drost niet aanstonds ondersteuning heeft 
verstrekt, niet ·kan worden beschouwd als in
vloed, welke tot het vertrek van den arm
lastige uit deze gemeente heeft medegewerkt 
in den zin van art. 40 der Armenwet ; 

dat daartoe te minder grond bestaat, nu 
niet gebleken is dat een geval, als bedoeld 
bij art. 32 der Armenwet, zich hier voordeed, 
terwijl, indien zoodanig geval hier we! aan
wezig ware geweest, de belanghebbende daar
door niet gedwongen werd de gemeente te 
verlaten en ingevolge het laatstgenoemde 
wetsartikel in verband met de hierna te noe
men verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, ter
zake van de beslissing van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken had kunnen inroepen ; 

dat ook overigens niet gebleken is van fei
ten, welke de toepassing van art. 40, tweede 
lid der Armenwet zouden rechtvaardigen; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/i940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, beslo
ten : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 2 Jan. 1941 , No. 
34, 1e afdeeling B , te beslissen, dat een ge
val, als bedoeld in art. 40 der Armenwet, zich 
hier niet voordoet en dit artikel mitsdien 
met betrekking tot dit geschil geene toepas
sing kan vinden. 
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gedrnl,t op geel papler. 

Abolltle en gratle. 
- Arrest van den Hoo(!,en Raad. (Sr. artt. 

z4h en k; Verord. Rijkscorrunissaris betr. 
abolitie en (!,ratie v. 6 Jan . z94z, art. 3.) -
De beslissin(!, tot tenuitvoerle(!,(!,in(!, is 
krachtens art. z4k Sr. niet aan eeni(!, rechts
middel onderworpen. Hetzelfde moet gel
den voor de beschikkin(!, tot da(!,bepalin(!, 
na de vorderin(!, van den 0. v. ]. tot ten
uitvoerle(!,(!,in(!,. - Weliswaar is in art. 3 
van de Verordenin(!, van den Rijkscom
missaris betrefiende de uitoefenin(!, van 
het recht van abolitie en (!,ratie van 6 Jan. 
z94z onder meer bepaald, dat de artt. z4h 
en k Sr. buiten toepassin(!, zullen blijven, 
doch het is met het oo(!, op de strekkin(!, 
dier verordenin(!, duidelijk, dat zulks niet 
(!,eldt t . a. v. veroordeelin(!,en, a/s in art. 
z4a lid z en lid 2 S r. bedoeld, welke v66r 
de inwerkin(!,tredin(!, der verordenin(!, zijn 
uit(!,esproken. - (Ver(!,. Rechtb. Assen 2z 
Jan . z94z N. ] . z9,1.z, II5). z6 ]uni. 

Admlnlstratlef recht. 
- E erste beschikking ter uitvoering van de 

achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied (aan
passing van de Gemeentewet). 

Stet. 160. 19 Augustus. Blz. 252. 
- Tweede bese·hikking ter uitvoering van de 

achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied (aan
passing van de provinciale wet). 

Stet. 160. 19 Augustus. Blz. 255. 
- Beschikking van den Secretaris -Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 44866 J.A., Dir. 
van Handel en Nijverheid, ter uitvoering 
van de Achtste Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
Jandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk 
gebied (Verordening No. 152/1941). 

Stet. 170. 2 September. Biz. 260. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij No. 8918, Afd. X, Dir. van den 
Landbouw, ter uitvoering van de Achtste 
Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be-

treffende bijzondere maatregelen op adrni
nistratiefrechterlijk gebied (Verordening 
No. 152/1941.) 

Stet. 170. 2 September. Biz. 260. 
- Vijfde beschikking ter uitvoering van de 

Achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied (Aan
passing van de wetten, met de uitvoering 
waarvan de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken is belast). 

Stet. :oo. 14 October. B iz. 282 . 
- Zesde beschikking ter uitvoering van de 

achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied (aan
passing van wettelijke voorschri ften, wel
ker uitvoering aan het Departement van 
Binnenlandsche Zaken is opgedragen). 

Stet. 206. 21 October. Biz. 285. 
- Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het D epartement van Waterstaat ter 
uitvoering van de Achtste Verordening 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzon
dere maatregelen op administratiefrechte
lijk gebied (aanpassing van de wettelijke 
bepalingen betreffende waterstaatsaange
legenheden). 

Stet. 236. 21 November. Blz. 302. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Sociale Zaken 
tot aanvulling van de Vijfde Beschikking 
ter uitvoering van de Achtste Verordening 
van den R ijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzon
dere maatregelen op administratiefrechte
lijk gebied (Aanpassing van de wetten, 
met de uitvoering waarvan de Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken is belast). 

Stet. 244. 1 December. Biz. 304. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming ter uit
voering van de Achtste Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzon
dere maatregelen op administratiefrechte
lijk gebied (aanpassing van de wettelijke 
voorschriften, waarvan de uitvoering aan 
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het Departement van Opvoeding, W eten
schap en Cultuurbescherming is of zal 
worden opgedragen). 

Stet. 240. 8 December. Biz. 312. 

- Negende beschikking ter uitvoering van 
de achtste Verordening No. 152/1941 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende btJzon 
dere maatregelen op administratiefrechte
lijk gebied (aanpassing v~n wett_elij~e 
voorschriften, welker uitvoenng _hetztJ mt
sluitend, hetzij in eerste instantte aan het 
Departement van Financien is opgedra
gen). 

Stet. 75. 19 December. Biz. 320. 

Am lltc•nareu"et. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 228 j; Ambte
narenwet 1929 art. 60). - Art. 228, lid 1, 
aanhef en onder j, der Gemeentewet ziet 
uitsluitend op burgerrechtelijke en niet op 
administratiefrechtelijke gedingen, zoodat 
voor het voeren van een twistgeding krach
tens de Ambtenarenwet 1929 geen goed
keuring van het desbetreffende raadsbe
sluit door de Gedeputeerde Staten der pro
vincie is vereischt. - Ten onrechte 
heeft het Ambtenarengerecht het be
roep tijdig geacht. Gesteld was nl., 
dat het was gericht tegen een ,,weige
ring" om salaris te beta/en, w71ke weige
ring zou zijn gebleken, nadat bmnen zeke
ren, redelijken termijn een verzoek om sa
laris-betaling nog niet was beantwoord. In 
feite echter was reeds maanden eerder door 
B. en W. bericht - bij schrijven, dat om
kleed was met redenen, die overigens niet 
meer ten gronde mogen worden beoordeeld 
- dat het salaris over de verstreken 
m~and niet zou warden uitbetaald, daar 
de betrekking automatisch was vervallen, 
welk schrijven deze algemeene strekking 
had dat ook over latere maanden geen sa
/ari~ meer zou warden uitgekeerd. 

30 Januari. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 1e, 
lid j 0

• 2e lid). - Het Scheidsgerecht heeft 
uitgesproken, dat de aangezegde straf van 
schriftelijke berisping behoort te worden 
opgelegd. De wijziging, die het in de ,,mo
tiveering" van de strafaanzegging heeft 
aangebracht, is geoorloofd. Zij betrof mi
mers niet de feiten, ter zake waarvan straf 
werd aangezegd, maar alleen de qualifica
tie, die aan de /eiten moest warden ge
geven. - De wijziging der quali ficatie i s 
juist. 6 Februari. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
's-Gravenhage. ( Ambtenarenwet 1929 art. 
58, 1e lid; Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 93 j 0

• art. 98.) - In de periode van 
,5 tot 29 M ei 1940 heeft de Duitsche be
zettende macht zich bij de uitoefening van 
haar gezag hier te lande van Generaal Win
kelman a/s hoogste Nederlandsche regee
ringsinstantie bediend. Hetgeen deze in dit 
tijdvak aan wetgevende en bestuursdaden 
heeft verricht, ontleent daaraan rechts-

kracht. Met name was de Generaal Win
kelman bevoegd op 23 Mei 1940 k/ager te 
ontslaan, welke bevoegdheid berustte bij 
de Koningin. Dit geldt eveneens voor de 
voordracht tot en de tenuitvoerlegging van 
het onts/ag door den Secr.-Ge"!· va~ het 
Dep. van Binnenl. Zaken . - U1t de m de 
uitspraak vermelde feiten en omstandig
heden blijkt dat klager het juiste besef 
miste aang;ande de ambtelijke verhou_
ding, waarin hij was geplaatst. (!ok overi
gens gal hij blijk van karaktere1genschap
pen, die hem ongeschikt deden zijn voor d_e 
door hem bekleede betrekking. Terecht 1s 
k/ager derhalve, al moge hij met ijver en 
voortvarendheid zijn taak hebben vervuld, 
wegens on{Jeschiktheid ontslagen. 

15 Februari, Biz. 415. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1920 art. 58 re 
en 2e lid, A/g. Rijksambtenarenreg/ement 
artt. 57, 80 en 96). - Een gehuwde amb
tenares, analyste bij den dienst der Rijks
Jandbouwproefstations, wordt in verband 
met reorganisatie van dien dienst overge
p/aatst van Wageningen ( waar haar echt
genoot a/s ambtenaar werkzaam en woon
achtig is) naar Maastricht. Zij geeft geen 
gevo/g aan den herhaalden oproep haar 
werkzaamheden in M . aan te vangen en 
wordt tenslotte op grond van art. Bo van 
het A.R.A.R. gestraft met ontslag. - Te
vergeefs wordt een beroep gedaan op art. 
57, lid 1, van dat Reglement, krachtens 
hetwelk rekening moet warden gehouden 
met persoonlijkheid en omstandigheden 
van den ambtenaar, aan wien een andere 
betrekking wordt opgedragen. In casu im
mers werd aan deze ambtenares geen an
dere be trekking opgedragen ( zij kreeg in 
dezelfde betrekking een andere stand
p/aats). - Evenmin kan een beroep war
den gedaan op art. 96 van het A.R.A.R., 
vermits hier in elk geval geen sprake kan 
zijn van verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waardoor haar diensten 
overbodig waren geworden; deze waren bij 
het dienstvak juist dringend v ereischt. -
Geen onevenredigheid tusschen de straf en 
het feit (halsstarrigheid der ambtenares 
bij de weigering; de aan haar bekende be
hoef te van den dienst aan haar werkzaam
heden). 20 Februari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art . 58 ze 
lid). - Het administratief orgaan was be
voegd van ziin aanvankelijk ingenomen 
standpunt al te wijken, daar het eerst bij 
dit afwijken zich heeft vastgelegd in een 
besluit, waardoor de ambtenaar recht
streeks in zijn belang werd getroffen. -
Op de overheid rust niet in het algemeen 
de verplichting tot verstrekking van 
dienstunilormen aan veld,,.,achters. Het 
administratief orgaan was bevoegd veran
deringen in de unilormen voor te schrij
ven, waarvan de kosten uit de gewone 
jaarlijksche uniiorm-toe/agen door de 
veldwachters moesten warden bestreden. 

LO April. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 3, 2e 
lid onder b, Gemeentewet art. 185). - De 
gemeenteraad van Y had aanvanke/ijk den 
gemeente-ambtenaar X wegens strafrech
telijke veroordeeling eervol ontslagen en 
hem een periodieke vergoeding toegekend. 
- De Kroon had dit besluit voor het laat
ste gedee/te vernietigd wegens strijd met 
het algemeen be/ang. - Het gemeentelijke 
Scheidsgerecht had ten aanzien van dat 
raadsbesluit geadviseerd het ontslag in te 
trekken en X te straiten met verlaging in 
rang. - De gemeenteraad heeft daarop 
besloten conform dit advies. - De Secre
taris-Generaal (Binnenl. Z.) heeft dit na
dere raadsbesluit vernietigd wegens strijd 
met het algemeen belang. - B. en W. der 
gemeente Y weigeren thans X in de ge
legenheid te stellen opnieuw zijn functies 
als gemeenteambtenaar waar te nemen. -
Tegen dit besluit komt X in beroep bij 
den Centralen Raad van Beroep. In dit 
geval doet zich echter niet de situatie van 
art. 3, lid 2, onder b , der Ambtenarenwet 
1929 voor, daar niet ,,in de zaak", waarom 
het thans gaat (het openen van de ge/e
genheid voor X om zijn ambtelijken arbeid 
te hervatten), reeds een advies of uit
spraak is gegeven. 10 April. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep . ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, lid 
1, Pensioenwet 1922 art. 48, ze lid, Ge
m eentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen gelden op vervroegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet 1922 tij
delijk dienaar v an politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli 1940 eervol uit zijn 
functie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerechtigden Jeeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grond. -
Geen algemeen verbindend voorschrift, 
ook niet art. 224, lid 3, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het ontslagbesluit, dat 
op onjuisten grond berust, in te trekken, 
ook al geschiedt dit op den laatsten dag 
voor het ontslag ingaat. - Geen misbruik 
van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
/ang wordt behartigd door intrekking van 
een besluit, waarmede een ottrecht werd 
begaan. - B etrokkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldig door geen gevolg 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat het ontslagbe
s/uif was ingetrokken. Op grond van dit 
plichtsverzuim mocht hij worden ge
schorst. 24 April. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 1e 
lid). - Zonder een uitdrukkelijk desbe
palend, algemeen verbindend voorschrift 
is geen administratief orgaan bevoegd om, 
na een aan een betrokken ambtenaar ken
baar gemaakt voornemen tot strafopleg
ging van ontslag, die straf op te Jeggen met 

terugwerkende kracht; zulks brengt de 
noodzakelijkheid van rechtszekerheid voor 
den ambtenaar mede. - Terecht is mits
dien uitgesproken, dat de tenuitvoer/eg
ging van het voorwaardelijke strafonts/ag 
niet met terugwerkende kracht had be
hooren te geschieden. 15 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 24; 
AIR, Rijksambtenarenreglement art. 98). 
- Niet-ontvankelijk is een beroep tegen 
een besluit, dat, voorzoover daartegen in 
beroep wordt gekomen, bij een nader be
sluit is ingetrokken. Door een ingetrokken 
besluit wordt de ambtenaar immers niet 
rechtstreeks in zijn belang getroffen. In 
casu kan niet worden volgehoudeh, dat 
het eerste besluit door het tweede slechts 
zou zijn gewijzigd. - Ongeschiktheid voor 
de betrekking van gemeente-vroedvrouw 
bestaat bij de ongehuwde vroedvrouw, die 
bevallen is v an een kind, omtrent welke 
gebeurtenis de betrokkene opvattingen 
koestert, die afwijken van de geesteshou
ding van het groo tste Redeelte der gemeen
tenaren. Met ingrijpen behoeft niet ge
wacht te worden tot zich moeilijkheden 
zouden hebben voorgedaan. - Jn velerlei 
gevallen kan een bepaalde levenshouding 
eener ambtenares haar ongeschiktheid 
voor haar ambtelijke betrekking met zich 
brengen. 15 Mei . 

- Uitspraak v an den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 1, 66, 
IIO; Pensioenwet 1922 art. 36). - Het Al
gemeen Burger Gasthuis te B. wordt be
heerd door een college van regenten, die 
door den gemeenteraad van B. worden be
noemd. De gemeente B. beheert het Gast
huis door middel van dat college; de door 
dit college benoemde rontgenoloog aan het 
Gasthuis is in openbaren dienst der ge
meente werkzaam en daarom ambtenaar 
in den zin van het gemeentelijke ambte
narenreglement. Hij is ten onrechte niet
ontvankelijk verklaard door het gemeen
telijke scheidsgerecht. - Geen artikel der 
Ambtenarenwet 1929 geeft den Centralen 
Raad van B eroep de bevoegdheid de zaak 
nu terug te wijzen naar het Scheidsge
recht; de R aad moet ze/1 ten gronde recht 
doen. - De Pensioenwet 1922 Jaat niet 
toe op een gewezen ambtenaar bijdragen 
voor zijn pensioen te verhalen; art. 36 lid 
4, dier wet heeft niet betrekking op ge
wezen ambtenaren, doch slechts op amb
tenaren. 19 ]uni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, ze 
lid). - Het bes/uit tot intrekking van de 
toe/age, welke een hoofdcommies ter ge
meente-secretarie geniet a/s waarnemend 
secretaris, is terecht nietig verklaard, doch 
deze nietigverklaring behoort niet te rus
ten op den {irond van detournement de 
pouvoir (inv loed van een bedreiging van 
hoogerhand, tlat ge/deli.ik nadee/ aan de 
gemeente zal worden toegebracht), maar 
op strijd met een toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift ( de salarisverorde-
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ning geeft nu eerunaal recht op die toe/a
ge). Van een verkeerd gebruik van een 
bevoegdheid is geen sprake, als de be
voegdheid in het geheel niet bestaat. 

30 Juli. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 58, ze 
lid, 47;_ Alg. Rijksambtenarenreglement 
artt. 93, 98) . - Krachtens het plaatselijk 
reglement wordt de reden van het ontslag 
niet opgenomen in het besluit tot ontslag 
niet op eigen verzoek, doch slech-ts desge
vraagd medegedeeld aan den ontslagen 
ambtenaar. Deze mededeeling moet wor· 
den aangemerkt als een aanvulling van het 
ontslagbesluit en vormt daarmede voor den 
beroepsrechter een geheel; tegen de ont
slagreden behoeft geen afzonderlijk beraep 
te warden ingesteld. - Als ontslagreden is 
opgegeven: ,,ongeschiktheid of onbe
kwaamheid voor zijn ambt, anders dan op 
grand van ziels- of lichaamsgebreken". 
Deze omschrijving is voldoende, althans 
nie.t zoo onvoldoende, dat ze grand zou op
leveren om het besluit nietig te achten, al 
zou de ontslagreden duidelijker kunnen zijn 
0Q1.schreven geweest. - De vraag, of de 

-~ntslagen amb tenaar ongeschikt was voor 
zijn ambt (inspedteur van politie) anders 
dan op grand van ziels- of lichaamsgebre
ken, wordt on tkennend beantwoord, daar 
zijn gewraakte gedrag p[aats vond in een 
psychopathologischen schemertoestand. 
Dat hij in dien toestand is geraakt en door 
ondergeschik ten aangetraifen, maakt hem 
nog niet ongeschikt voor zijn ambt, gelet 
op zijn v raegere dienstvervulling en op de 
onwaarschijnlijkheid van herhaling van het 
v oorgevallene. Anders: het Ambtenarenge
recht. - Niet-ontvankelijk zijn eischers 
geldelijke aanspraken, de eerste omdat zij 
genoegzaam vaststaat door de nietigver
k laring van het ontslagbeslui1, de tweede 
omdat hier geen handeling wordt vernie
t igd en art. 47, lid 3, der Ambtenarenwet 
z929 alleen in zulk een geval een aanspraak 
als de door eischer in de tweede p laats ge
maakte toelaat. 2 October. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 60.) -
Een voor beroep vatbare weigering is 
slechts dan voorhanden, als binnen den bij 
de wet aangeduiden tijd een verplicht be
slu it niet genomen of een verp/ichte han
deling niet verricht is. In casu was he t ge
daagde administratief orgaan geenszins 
verpUcht op het verzoek om uitbe1:aling 
v an safaris een besluit te nemen of een 
handeling te verrichten, vermits dit orgaan 
door zijn v roegere besluiten genoegzaam 
had doen blijken van zijn weigering tot het 
doen uitbetalen van salaris aan de betrok
ken ambtenares. - Niet-ontvankelijkver
klaring van het beroep bij gebreke van een 
besluit, handeling of ,,weigering", waarte
gen het gericht zou kunnen zijn. 

3 October. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet r929 art. 3, 2e 
lid sub b.) - In art. 3, 2e lid sub b der 

Ambtenarenwet z929 wordt onder ,,uit
spraak" verstaan ( zulks in tegenstelling 
tot de beslissing ( of uitspraak) in art. 3, 
lid 3) een uitspraak, welke partijen n iet 
bindt. In dit geval was een bindende uit
spraak gegeven. - Onder ,,advies" in bo
vengemelde wetsbepaling moet warden 
verstaan een advies, dat door het betrak
ken administratieve orgaan aan een daarin 
bedoelde commissie mag worden en uit
drukkelijk is gevraagd, of tot het geven 
waarvan zoodanige commissie krachtens 
wettelijk voorschrift overigens bevoegd is. 
In dit geval was de commissie niet be
voegd het advies ·te geven, dat zij aan bo
venvermelde uitspraak heeft verbonden. 
- Het op de uitspraak-en-advies der com
missie gevolgde besluit was dus niet een 
besluit, als bedoeld in meergenoemde be
paling; daartegen stand geen beraep open 
bij den Centralen Raad van Beraep . 

r6 October. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 5r). -
Behandeling eener zaak door een gemeen
telijk scheidsgerecht onder leiding van een 
voorzitter van vol-joodschen bloede en on
derteekening der uitspraak door dien voor
zitter. - Op 20 November z940 was de be

. trakkene nog gerechtigd als voorzitter van 
het scheidsgerecht te iungeeren. A angeno
men wordt, dat op dien datum het Scheids
gerecht zijn beslissing heeft genomen, al is 
deze later in schrift gebracht en eerst op 5 
April r94r aan partijen gezonden. - Al
leen deze voorzitter was bevoegd ( en dus 
verplicht) de uitspraak te onderteekenen, 
ook al iungeerde hij ten tijde v an het op 
schrift stellen en onderteekenen der uit
spraak niet meer als zoodanig. Ware hij tot 
die onderteekening niet meer bevoegd ge
weest, dan zou het eenige gevolg zijn, dat 
de uitspraak niet door een voorzitter zou 
kunnen zijn onderteek end. 30 October. 

- Uitspraak van den Centralen R aad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet r929 art. 60, 2e 
lid .) - De klager wilde overuren betaald 
krijgen, doch zijn aanmaningen daartoe 
zijn onbeantwoord gebleven. In verband 
met de te dezen toepasselijke voorschrif
ten omtrent bezoldiging voor overuren 
wordt aangenomen, dat de weigering tel
kens vie/ in de week, volgende op die, 
waarin het overwerk was verricht. Klager 
was daarom met zijn beroep te laat en dus 
niet-ontvankelijk bij het gemeentelijke 
scheidsgerecht. z3 November. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet r929 artt. 24 en 
48; Alg. Rijksambtenarenreglement art. 
r3 .) - Beroep tegen weigeringen om den 
klagenden ambtenaar te verplaatsen, wel
ke weigeringen blijken uit de besluiten tot 
benoeming van anderen, is ontvankelijk en 
gegrond. - De ter zake geldende regeling 
van benoeming en verplaatsing is overtre
den, daar de oudste in dienst bi; de admi
nistratie is gepasseerd. Een door een Mi
nister van Financien destijds vastgestelde 
regel tot afwijking van het voorschrilt, dat 
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de oudste in dienst bij de administratie 
vqorrang heelt, is niet een a/gemeen ver
bindend voorschrift. - De nietigheid der 
eerste weigering wordt in het algemeen be
Jang voor gedekt verklaard en de schade
vergoeding, uit dien hoofde den ambtenaar 
toekomende, wordt in goede justitie op 
f 5000 bepaald. 13 November. 

<\.rbAid. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Eerste 

Uitv. besluit Secr.-Gen. v. Soc. Zaken inz. 
Verord. v. 11 ]uni 1940, § 1). - Nu het 
Uitvoeringsbes/uit het begrip ,,Gewerbe
betriebe" niet nader ornschrijft moet dit 
worden opgevat in den gewonen zin, waar
in het in het spraakgebruik wordt gebezigd. 
,,Gewerbebetriebe" is een minder ruim be
grip dan ,,ondernemingen", niet a/le onder
nemingen van landbouw val/en reeds naar 
haar aard daaronder. Het te Jaste van ge
requireerde bewezen verklaarde, waarin 
wordt gesproken van ,,een landbouwers
onderneming" valt niet onder het verbod 
van het Uitvoeringsbesluit. Ontslag van 
rechtsvervo/ging. - ( Anders: Adv.-Gen. 
Holsteyn). 10 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit ingevolge de Verordening No. 
8/1940 betreffende het beperken van werk 
(Besluit No. 9/1940). 

S. S.802 . 1 Maart. Biz. 26. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende regeling van het verrichten van 
arbeid door vreemdelingen . 

Stet. II7. 12 Mei. Biz. 219. 
Arbeldsdlenst. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
k en betreffende kostelooze verstrekking 
van bewijzen van goed gedrag, welke moe
ten worden overgelegd door hen, die in 
aanmerking wenschen te komen voor de 
vrijwillige dienstneming bij den Neder
landschen Arbeidsdienst. 

Stet. 53. 13 Maart. Biz. 191. 
ArchJefwezen. 
- Benoembaarheid tot wetenschappelijk ar

chiefambtenaar, No. 4538, Afdeeling C .W. 
Stet. 239. 27 October. Biz. 297. 

Armenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen

wet artt. 64, 69.) - Het middel kan niet 
tot cassatie Jeiden, omdat het in zijn beide 
grieven ten onrechte uitgaa t van de onder
stelling, dat de Rechtb. eenige bijzondere 
regeling van de Armenwet omtrent het 
verhaal van verleenden onderstand zou 
hebben toegepast, die voor het onderhavige 
geval niet geschreven is, in stede van, bij 
gebreke van eene voor het onderhavige ge
val geldende bijzondere rege/ing, daarop 
het gemeene recht toe te passen. 

3 januari. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wei heeft het aanhoudend pogen van den 
armlastige om te S. aan werk te komen, de 

kans van slagen, die een bloedverwant hem 
blijkbaar in het vooruitzicht stelde, en het 
huren van een woning te S. bij B. en W. 
van W. de meening kunnen doen postvat
ten, dat de mogelijkheid om te S. werk te 
vinden niet t,eheel uitgesloten was, doch 
dit college had behooren in te zien, dat het 
in dit geval niet zonder eenige nadere ze
kerheid te hebben verkregen, de verhuizing 
had mogen bevorderen. Er bestaan der
halve termen voor toepassing van art. 40, 
2e lid. 27 januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wei heeft de dienst voor maatsch. hulpbe
toon te H. door de verhuizing van den 
armlastige te bekostigen invloed uitgeoe
fend op diens komst te E., doch voor toe
passing van art. 40 2e lid bestaat geen 
aanleiding, nu die dienst de ondersteuning 
van den armlastige nog gedurende z½ jaar 
na de vestiging in E. voor zijne rekening 
heelt genomen. De meening van het bur
gerlijk armbestuur te E., dat deze termijn 
te kort is, nu het een armlastige betreft, 
die niet tot werken in staat is, gaat niet op, 
daar moet worden aangenomen, dat, al 
heeft hij een zwakke gezondheid, welke 
hem ongeschikt maakt voor zwaren Jicha
melijken arbeid, hij zeer zeker we/ in staat 
moet worden geacht om zijn vak (kleer
maker) uit te oefenen. 27 J anuari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wei heeft het gemeentelijk crisisbureau te 
E. door bekostiging der verhuizing van het 
armlastig gezin tot de komst daarvan te R. 
medegewerkt, doch dit is eerst geschied, 
nadat uit overgelegde bescheiden was ge
b/eken, dat de armlastige te R. te werk was 
gesteld, terwijl niet geb/eken is, dat hij 
s/echts voor een proeftijd, als bedoe/d bij 
art. 1639 l B. W. was aangenomen. Voor 
toepassing van art. 40 2e lid is derha/ve 
geen reden. 27 Januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Een geval van af.schuiving is niet aanwe
zig, waar de door Maatsch. Hu/pbetoon te 
H. verleende ondersteuning van f 10 voor 
een week, al is hieraan wellicht de mede
deeling van den armlastige voorafgegaan, 
dat hij dit bedrag wilde bezigen om zijn 
schip naar elders te doen s/eeperl, door het 
feit, dat het gezin gebrek had aan midde
Jen tot levensonderhoud in de toenmalige 
zeer buitengewone omstandigheden ( oor
log) volkomen gemotiveerd mocht heeten. 

• 27 januari. 
- Besluit yan den Secreta'ris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Voor toepas
sing van art. 40 2e lid is geen grond, nu 
het plan van de armlastige, om naar haar 
geboorteplaats terug te keeren, geheel uit 
haar zelve is voortgekomen en zij, v66rdat 
zij aan Maatsch. Hulpbetoon in de votige 
woonp/aats om een bijdrage in de kosten 
van verhuizing verzocht, in eerstgenoemde 
gemeente reeds een woning had gehriurd, 
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terwijl voorts niet is gebleken, dat de in
wil/iging van het verzoek om een bijdrage 
op het voortgang hebben der verhuizing 
van beslissenden invloed is geweest. In 
ieder geval is ziiet komen vast te staan, dat 
bedoelde verhuizing zonder voormelde toe
zegging niet zou zijn doorgegaan . 

I4 Februari, Biz. 4I3. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

Jandsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Van ,,afschuiving" kan niet warden ge
sproken, nu moet warden aangenomen, dat 
de arm/astige zonder voorkennis van het 
burgerlijk armbestuur te W. te D. een 
huisje had gehuurd en met zijn meubilair 
daarheen verhuisd was. Aan dat armbe
stuur kan er geen verwijt van warden ge
maakt dat, nu tusschen dit armbestuur en 
dat te D. omtrent de ondersteuning van 
den armlastige geen overeenstemming was 
bereikt, het den door hem te W. genoten 
steun heeft ingetrokken, zoodra aan zijn 
bestuur bekend werd, dat de ondersteunde 
deze gemeente op eigen hand verlaten had. 

8 Maart. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39). - Patient moet, gezien het feit, dat 
hij, bij een familie te G. Iogeerende, heeft 
getracht aldaar een waning te vinden en 
ook zijn goederen daarheen had laten over
brengen, geacht warden toenmaals zijn 
hoofdverblijf in die gemeente te hebben 
gevestigd; dit hoofdverblijf bezat hij nog 
op het tijdstip, waarop hij krachtens eene 
door den deskundige, bedoeld in het 4de 
lid, afgegeven verklaring in eene aange
wezen inrichting werd opgenomen. 

JI Maart. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39 bis). - Er is geen voldoende grand op 
het verzoek ex art. 39 bis van B. en W. 
van E. afwijzend te beschikken in een ge
val, waarin de betrokkene, dochter van 
een als scharenslijper in de provincie rond
trekkend woonwagenbewoner, te E. op 
kosten dezer gemeente in een ziekenin
richting is opgenomen, we/ke opneming 
niet zonder gevaar voor het /even of de 
gezondheid van de patiente kon warden 
uitgesteld, nu moet warden aangenomen 
en trouwens door de appellanten (B . enW. 
van A .) is erkend, dat de patiente te A. 
haar meer duurzaam verb/ijf had. 

I6 April. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - D e enkele 
omstandigheid, dat het burgerlijk armbe
stuur der gemeente van herkomst niet aan
stonds ondersteuning heeft verstrekt, kan 
niet warden beschouwd als invloed, welke 
tot het vertrek van den armlastige uit deze 
gemeente heelt medegewerkt in den zin 
van art. 40, te minder, nu niet gebleken is 
dat een geval, als bedoeld bij art. 32, zich 
hier voordeed. 2I April, Biz. 422. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 

39.) - Wei was patient op den dag, waar
op hij zijn hoofdverblijf naar de gemeente 
G. heeft overgebracht, reeds lijdende, 
maar zijn kwaal had toen nog niet een zoo
danig stadium bereikt, dat hij het eenvou
dige besluit met zijne moeder bij wie hij 
inwoonde naar G. te verhuizen, niet zou 
hebben kunnen nemen. lmmers is hij zijne 
moeder bij de verhuizing behu/pzaam g,e
weest door met een door hem zelf bestuur
de auto het breekbare dee/ van den inboe
doel naar G. over te brengen, en vertoon
de hij ook voor het overige toen nog geen 
duidelijke teekenen van abnormaliteit. Als 
woonplaats in den zin van art. 39 wordt 
derhalve aangewezen de gemeente G. 

27 Mei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - Op het tijdstip ( I9 Juli I939) 
waarop de rechterlijke machtiging is aan
gevraagd, stand de minderjarige patient 
onder voogdij van een vereeniging, welke 
voogdij ingevolge art. 38a ze lid I O B. W. 
began op 28 Mei I939. V66r zijn plaatsing 
onder voogdij was patient wettelijk gedo
micilieerd in de gemeente E ., waar zijn 
vader sinds I2 Mei I939 woonplaats had. 
Wei is door de_Jechtbank op 27 April I939 
de te R . woonachtige moeder van patient 
voor de uitoefening van de ouderlijke 
macht aangewezen, doch deze beschikking 
werkte krachtens art. JOI 4e lid B. W. in 
geen geval v·66r 2 ]uni I939. Ingevo/ge 
art. 39 2e lid is de gemeente E . voor de 
verp/egingskosten aansprakelijk. 9 ]uni. 

- Bes/uit van. den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( A rmenwet art. 
40.) - Het bu,·gerlijk armbestuur te L. 
heeft, door den armlastige terzake van zijn 
vertrek naar H. een bedrag van f 25 als
mede de verhuiskosten te verstrekken, op 
de komst van het gezin te H. invloed uit
geoefend in den zin van art. 40 2e lid. Al 
waren er gronden, het vertrek van het ge
zin naar elders wenschelijk te achten, zoo 
had toch het armbestuur de door den arm
Jastige gegeven voorste/ling van zaken met 
betrekking tot zjjne kansen om te H. ze/1 
in het onderhoud van zijn gezin te kunnen 
voorzien, niet zonder nader onderzoek mo
gen aanl'aarden, en redelijkerwijze moeten 
begrijpen, dat het door het bevorderen van 
deze verhuizing, den dienst van maat
schappelijk hulpbetoon te H. met een be
Iangrijk ge/deliik risico belastte, zonder dat 
zulks in de omstandigheden voldoende 
rechtvaardiging vond. ro ]uni. 

- B esluit van den Secretaris-Gcmeraal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Nu het ~emeentebestuur van K . 
aan den armla.sti~e 1,eld heeft verschaft 
voor zijn verhuizing naar H. en het met 
betrekking tot de kansen, welke voor hem 
bestonden om te H. in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien, elk nader onderzoek 
heeft nagelaten, heeft het op de komst van 
den armlastige te H . invloed uitgeoefend 
in den zin van art. 40 ze lid. Daaraan doet 
niet al het betoog van dit bestuur, dat 
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aangezien betrokkene te K. in loondienst 
was en hij dus recht had op loon en bij 
onrechtmatig ontslag op schadevergoeding, 
niet gezegd kan worden dat hij bij zijn 
vertrek naar H . arm of behoeftig was, daar 
vaststaat, dat aan betrokkene geld is uit
gekeerd om hem in staat te stel/en naar H. 
te verhuizen. Evenmin gaat op het betoog, 
dat betrokkene krachtens de van regee
ringswege gegeven bepalingen als landar
beider niet voor ondersteuning in aanmer
king zou kunn ,3n kom en, daar, aangenomen 
dat hij aan de bepalingen der rijkssteun
regeling voor werkloozen geen recht op 
steun zou kunnen ontleenen, daaruit nim
mer kan volgen, dat hij niet voor onder
steuning volgens de Armenwet in aanmer
king zou kunnen komen. 10 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40). - Burg. en Weth. van Z . hebben, 
door aan den armlastige I 20 te verstrek
ken, op de komst van hem en zijn gezin te 

· R . invloed uitgeoefend in den zin van art. 
40 2e lid. Immers hadden zij, daargelaten 
of bij het verstrekken van dat bedrag hun 
oogmerk bepaaldelijk op afschuivin g van 
het gezin naar elders was gericht, ook in
dien bij hen slechts de bedoeling mocht 
hebben voorgezeten, deze I 20 voor han
delsdoeleinden aan den armlastige te ge
ven, redelijkerwijze van het geven van 
deze ondersteuning moeten zijn terugge
komen door de overweging, dat hij daar
van zeer waarschij nlijk zou gebruik maken 
om de verhuiskosten te bestrijden. Te 
meer geldt dit, nu is gebleken, dat de arm
Jastige niet om handelsgeld heeft gevraagd, 
doch dit hem l'an de zijde van B. en W. 
uit eigen beweging is verstrekt, nadat zijn 
verzoek om bekostiging van de verhuizing 
door hen was a!gewezen. 2 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad . ( Armen
wet art. 69). - Art. 6.9 i. v. m . art. 67 Ar
menwet brengt, overeenkomstig het ka
rakter der onderwerpelijke procedure, 
mede, dat de Rechtb. er van uitgaa t , dat 
eene aanspraak tot verhaal, zij het ook tot 
een lager dan het berekende bedrag, be
stond, zelfstandig had vast te stellen, voor 
welk gedeelte der bedoelde bedragen het 
verhalend lichaam dan we/ verhaal had. 
H et felt, dat het verhalend lichaam in ge
breke is gebleven ,,een juisteren maatstaf 
aan te geven" hie/ de verplichting niet op. 
(I . c. werd verhaal gezocht op een erfenis, 
toegekomen aan een minderjarige, die tot 
een ondersteunend gezin behoorde, Red.). 

8 Juli. 
- Besluit v a n den Secretaris-Gen.eraal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 35 j 0

• art. 34). -
Nu de inspecteur binnen den in art. 35 ge
stelden termijn bezwaren heeft ingebracht, 
zij het dat hij deze gedeeltelijk als ,,voor
loopig" wenschte beschouwd te zien, is e r 
geen reden hem niet-ontvankelijk te ver
klaren. - De op Ged. Staten rustende 
verplichting tot het zenden van een ont
vangstbericht, bedoeld in art. 167 ( thans 

198) der gemeentewet, is van zuiver for
meelen aard; aan niet-naleving van dit ge
bod zijn geen rechtsgevolgen verbonden. 
D e desbetreffonde besluiten van den ge
meenteraad bezitten derhalve, zoolang zij 
niet zijn vernietigd, rechtskracht van den 
daarin genoemden dag van ingang al. 

3 September. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departem1Jnt van Binnen/andsche Za
ken. ( Armenwe t art. 40). - Wei heeft het 
burgerlijk armbestuur te H. gedurende on
geveer een jaar nog voor het met zijn me
dewerking naar A . verhuisd armlastig ge
zin zorg gedragen, doch er bestaan termen, 
dat armbestuur ook nog gedurende het vol
gend jaar met de kosten der ondersteuning 
van dit gezin te A. te belasten, daar de 
lichamelijke gesteldheid van den armlas
tige hem buiten staat ste/t, eenigen noe
menswaardigen arbeid te verrichten, welke 
omstandigheid ook reeds v66r de verhui
zing naar A . heeft bestaan. 

15 September. 
- B es/uit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
k en . ( Armenwet art. 40). - Het burg. 
armbestuur te F . heeft, door den armlas
tige in de gelegenheid te stel/en, in M. een 
waning te huren, op diens komst te M. in
v/oed uitgeoefend in den zin van art. 40, 
daar niet is gebleken, dat dit armbestuur 
redelijkerwijze buiten staat was te zorgen, 
dat het gezin te F. zelve onderdak kreeg, 
terwijl, ook al ware het anders, dat arm
bestuur daaraan toch geen vrijheid zou 
hebben kunnen ontleenen, zich op deze 
wijze van de verdere zorg voor het gezin, 
dat niet zonder ondersteuning placht te 
kunnen rondkomen, te ontdoen. Daaraan 
doet niet al, dat he t initiatief tot de ver
huizing van den armlastige ze/1 is uitge
gaan . 22 September. 

- B esluit van den Secretari's-Generaal van 
het Departement van Binnen/andsche Za
ken. ( Armenwet art. 40 j 0

• art. 30.) - Art. 
40, dat kennelijk slechts doelt op de geval
len, waarin de arme inderdaad gaecht moet 
worden naar de nieuwe gemeente te zijn 
overgegaan, is niet van toepassing in een 
geval, waarin de arme door het gemeente
bestuur zijner woonp/aats ten laste van die 
gemeente geplaatst is in een Tehuis voor 
Onbehuisden elders. In dit geval moet hij 
ingevolge art. 30 geacht worden zich nog 
te bevinden in zijn aanvanke/ijke woon
plaats. 4 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Annenwet art. 40.) - Wei heeft het 
gemeentebestuur van S. door de verhuis
kosten v an den arm/astige voor rekening 
van zijne gemeente te nemen, diens vertrek 
naar A . mogelijk gemaakt doch van ,,af
schuiving" is in dezen geen sprake, daar de 
armlastige, toen hij van S . naar A. verhuis
d e, reeds ± 3 maanden werk had in A., 
terwijl he·t hier geen werk van tijdelijken 
aard betrof. 17 October. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
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het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 35 j 0

• art. 36.) -
In strijd met het stelsel der wet, zooa/s dit 
blijkt uit de artt . . H en 36, hebben Ged. 
Staten niet vo/staan met de beslissing om
trent de gegrondheid van de door den in
specteur gemaakte bezwaren, doch daar
nevens bepaalde wijzigingen van de in
structie voor den gem eentegeneesheer aan 
de gemeente voorgeschreven. - Terecht 
hebben Ged. Staten geoordeeld, dat in de 
instructie een regeling omtrent de vergoe
ding voor buitengewone dure geneesmid
delen behoort voor te komen. Echter be
hoort de beslissing, of bepaalde door den 
gemeentegeneesheer verstrekte geneesmid
delen voor vergoeding in aanmerking ko
men, niet in handen van den inspecteur te 
warden gelegd en aan het gemeentebestuur 
onttrokken. Terecht -is bezwaar gemaakt 
tegen het opdragen van he t geneeskundig 
onderzoek ingevo/ge het ambtenarenreg/e
ment aan den gemeentegeneesheer, ook 
wanneer hij de huisarts o f de behandelende 
arts is van de aldus te onderzoeken perso
nen, en tegen het ontbreken van een be
paling omtrent een jaar/ijksche vacantie 
met behoud van bezoldiging. 

26 November. 
- . Besluit van den S ecretaris- Generaa/ van 

het Departemont van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 40.) - Al zal vee/al 
door een inste//in g van weldadigheid aan 
een ondersteunde, voor wien om medische 
redenen de verhuizing naar een andere 
streek dringend gewenscht is, het verzoek 
om de ge/delijke hu/p tot dit doe/ nie t be
hooren te warden geweigerd, zoo had toch 
i .e. die instelling een anderen weg moeten 
inslaan, daar de v erhuizing van den 63-
jarigen armlastige met vrouw en v ijf kin
deren, waarvan twee ziekelijk, op de 
nieuwe woongemeente een zoo groo t gel
delijk risico leg{, dat .bevordering dier ver
huizing niet verantwoord mocht heeten. 
Er is dus aanleiding tot toepassing van art. 
40 2e lid. z9 December. 

- Besluit van den Secrelaris- Generaa/ van 
het Departement van Binnenlandsche Za
k en . ( Armenwet art. 40.) - De omstan
"digheid, dat een arts schriftelijk heeft ver
klaard, dat in verband met den gezond
heidstoestand van den armlastige verblijf 
in een boschrij k e omgeving voor hem 
wensche/iik was, is geen voldoende motief 
om zijne verhuizing naar E. te bevorderen, 
daar geenszins vaststaat, dat E. een ge
schikte plaats voor den patient zou zijn om 
van zijne kwaal te genezen. Er is dus reden 
tot toepassing ,·an art. 40 2e lid. 

z9 December. 
- Besluit van den S ecre taris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Patiente had 
op den dag, waarop de rechterlijke machti
ging werd aangevraagd, niet meer haar 
woonplaats in de gemeente A., aangezien 
zij geruime n tijd tevoren aldaar door haar 
werkgever, bij ,den zij inwoonde was ont-

s/agen en toen was vertrokken naar haar te 
W . wonende ouders. Zij moet geacht war
den op dat tijdstip haar hoofdverb/iji te 
W. te hebben gevestigd, waartoe zij in 
staat was. D aaraan doe t niet af, dat zii bij 
haar komst te W. niet in het bevolkings
register te W. werd ingeschreven. Zij heeft 
deze woonplaats niet verloren, toen zij ter 
observatie werd opgenomen in een k/iniek 
te U., terwijl zij deze woonplaats ook nog 
had, toen zij van deze inrichting uit werd 
overgebracht naar het krankzinnigen,ge
sticht. z9 December. 

- B esluit van den Secre taris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. ( Armenwet art. 39.) - Nu vaststaat, 
dat de echtgenoot der patiente op het tijd
stip, waarop de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd, woonplaats had te B ., 
was ook haar domicilie in den zin van het 
B . W. toenmaals te B . gevestigd, zoodat 
de verplegingskosten door de gem eente B . 
behooren te warden gedragen. Daaraan 
doet niet al, dat, naar door de gemeente 
B. was betoogd, de patiente blijkens de ge
neeskundige ,-erklaringen reeds tijdens 
haar verblijf in de gemeente, van waar zij 
kort tevoren naar B . was verhuisd, krank
zinnig was. 20 December. 

Artlllerle -In rich tin gen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de oprichting van een naam
looze vennootschap ,,N. V. Nederlandsche 
Machinefabriek ,,Artillerie-Inrichtingen"". 

S. S .420. 24 Juni. Biz. 102. 
Auteursrecht. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Berner 

Conventie Auteursrecht art. 6 .) - Het 
vereischte dat de verschijning in het Ver
bondsland moet zijn ,,serieuse et non fic
tive" beteekent niet, dat niet in aanmer0 

king zoude komen eene werkelijke uitgave 
in het Verbondsland, welke ge/ijktijdig 
met de uitgave elders ondernomen wordt 
met het bepaalde oogmerk om de bescher
ming van de Berner Conventie te verkrij
gen en evenmin, dat de uitgave in he t Ver
bondsland moet zijn ,,onafhankelijk van de 
openbaarmaking daarbuiten" in den zin, 
we/ken het Hof daaraan b /ijkbaar toekent. 
Het doet er niet toe, of het drukken plaats 
had te New York door denze/fden drukker, 
die ook de uitgave in de V . S . drukte, en 
van hetzelfde zetsel, noch ook, dat de ge
drukte vellen werden betrokken, hetzij 
van dien drukker rechtstreeks, he tzij van 
dengene, die in de V . S. de uitgave deed 
verschijnen. Beslissend is, of de Canadee
sche Vennootschap, krachtens overeen
komst m et dengene, die het recht had om 
over de openbaarmaking en vervee/vuldi
ging van het werk te beschikken, bevoegd 
is geworden - zij het we/licht in tijdsduur 
en afzetgebied be perkt - het werk op 
eigen naam en verantwoording te exploi
teeren, en dienovereenkomstig het werk 
voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. 
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Met inachtneming van dit richtsnoer zal 
het Hof de zaak opnieuw hebben te on
derzoeken en beslissen. 23 Mei. 

Auteurswet. 
- Arrest van den · Hoogen Raad. ( Auteurs-
• wet z9z2 artt. z6, ]I; Sv. art. 358). - Uit 

de verklaringen van den getuige en van 
req. ( zie het arrest) heeft de Rechtb. het 
bewijs van het te laste gelegde lwnnen put
ten. - Ten onrechte doet req. een beroep 
op art. z6 der Auteurswet z9z2, daar bij 
onderlinge vergelijking van de twee bij 
dagvaarding aangehaalde berichten blijkt, 
dat req. niet slechts enkele korte gedeelten 
vlln het stuk, voorkomende in het Finan
tieel Weekblad voor den Fondsenhandel, 
in zijn Effectengids heeft overgenomen, 
doch dat geheele bericht, slechts met 
eenige wijziging in den vorm. - Blijkens 

. de processen-verbaal van de terechtzittin
gen van Rechtb. en Hof heeft req. dit uit
drukkelijk erkend zoodat het middel ( dat 
's Hots arrest geen beslissing bevat over de 
vraag of genoemd art. z6 toepasselijk is) 
leitelijken grondslag mist. IO Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs
wet z912 artt. 5, 7.) - 's Hofs oordeel, dat, 
indien de maker van het afzonderlijk werk 
- i .e. de componist van de muziek - toe• 
stemming heeft verleend zijne schepping 
in een verzamelwerk - i.e. de geluidsfilm 
- op te nemen, hij zijn auteursrecht heeft 
beperkt, althans een beperkt auteursrecht 
heeft verkregen op dit afzonderlijke werk 
- i.e. de muziek - is onjuist. De gegrond
heid van het cassatiemiddel op dat punt 
kan echter niet tot cassatie van 's Hots 
arrest leiden, nu de tweede door het Hof 
voor zijne beslissing gegeven grand tever
geels wordt aangevallen. - Voor het on
derhavige geval staat vast, dat de over~ 
dracht door den componist van zijn au
teursrecht op de muziek aan Buma is ge
schied ter verdediging en exploitatie in 
Nederland van zijne rechten, eenig en al
leen te zijnen behoeve. Terecht besliste 
het Hof, dat bij eene fiduciaire overdracht 
met die oorzaak aan Buma de door den 
producer met den componist gesloten over
eenkomst met vrucht kan worden tegen
geworpen. [Anders Proc.-Gen. Berger, met 
conclusie tot toewijzing van de vordering 
van Buma]. - Uit s' Hots vastste/lingen 
volgt, dat de ,,erhouding van den vertooner 
van de film tot Buma gelijk is aan die van 
den producer tot Buma. - [De Hoage 
Raad laat in het midden de vraag, of en 
c.q . in hoeverre, in het algemeen hij, aan 
wien de rechthebbende op het a uteurs
recht zijn recht heeft overgedragen, gebon
den is aan v66rdien door den rechthebben
de met derden aangegane overeenkomsten, 
waarbij toestemming is verleend om te 
doen, wat zonder dat overeengekomene 
onrechtmatig zoude zijn, als inbreuk ma
kende op het uitsluitend recht van den 
maker tot het verrichten van die hande
lingen. De H . R. stelt daarbij tegenover 
elkaar eenerzijds zuiver juridische argu~ 

menten en anderzijds de eischen van het 
verkeer in deze voor een goed dee/ inter
nationaal geregelde materie. Red.]. 

28 November. 
Bank- en eredletwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Financien, van Justitie , van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Zaken betreffende het 
bank- en credietwezen. 

S. S .751. 16 December. Biz. 180. 
Bedrlj fsleveu. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart tot aanvulling van het Be
sluit No. 206/I940 betreffende den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven . 

S. S .(io6. 8 Mei. Biz. 92. 
Bed rlj fsultoefeulng·. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel ,Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij, houdende bepalingen betreffende 
het vestigen, uitbreiden en veranderen van 
bedrijven. S. S.608. 24 J uni. Biz. 92. 

Begraafwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (We t op het be
graven art. z6). - Voor de toepassing van 
dit art. moet het uitbreiden van een be
staande begraaiplaats met het aanleggen 
van een nieuwe worden gelijkgesteld. 

21 April. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Wet op het begraven art. 13 j 0

• art. 
14.) - Het stelsel der wet brengt mede, 
dat altemeene en bijzondere, eenmaal aan
gelegae, begraalplaatsen en de zich daar
op bevindende graven, zoolang daarvan 
gebruik gemaakt wordt, dienen in stand te 
blijven. Met dit stelsel is het onvereenig
baar om een bestaande algemeene begraal
plaats zonder meer als zoodanig op te he/
fen en haar over te dragen aan een kerke
lijke gemeente, opdat deze er een bijzon
dere begraalp/aats van kan maken . 

15 December. 
Belastlngzaken. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van J u
stitie en van Binnenlandsche Zaken ..,ver 
rechtsbescherming en bijstand in de n ,o.:hts
uitoefening in belastingzaken in het ver
keer met het Duitsche Rijk, met inbegrip 
van het ProtectoraatBohemen enMoiavie. 

S . S.430. x5 December. Biz. xis5. 
Betaalmlddelen. 
- B esluit van de Secretarissen-G eneraal 

van de Departementen van Financien en 
van Justitie betreffende de circulatie van 
niet-geautoriseerde betaalmiddelen. · 

S. S .428. 21 October. Biz. 175. 
Betalln gsverkeer. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
aanvulling van het Besluit N o. 203/1940 
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betreffende den invoer van binnenlandsche 
en buitenlandsche betaalmiddelen en ef
fecten . S . S.416. 29 Mei. Biz. 165. 

Bewijsmhl<lelen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie , houdende 
voorzieningen t en aanzien van door oor
logsgeweld verloren gegane bewijsmidde
len . S . S.212 . 15 September. Biz. 38. 

Blerwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot wijzi
ging van de Bierwet 1917 ( wet van 20 

]anuari 1917, Staatsblad no. 190). 
24 Januari. 

- Besluit van den Secretaris-Gen eraal van 
het Departement van Financien tot w;jzi
ging van de Bierwet 1917 (wet van 20 
Januari 1917, Stbl. no. 190). 

Stet. 108. 23 Mei. Biz. 220. 
- Beschikking van den Secreta ris-Generaal 

van het D epartement van Financien be
treffende uitvoering van zijn besluit van 
23 Mei 1941 , opgenomen in de Nederland
sche Staatscourant van 6 Juni 1941, no. 
108, tot wijziging van de Bierwet 191 7 
(wet van 20 Januari 1917, Stbl. no. 190) . 

Stet. 108. 30 M ei . Biz. 221. 
Bo<lem1iroductlebeschlkklng. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet A. B. 

art. 11, Bodemproductiebeschikking 1939 
art. 7.) - Toen het artikel geen nadere 
omschrijving gal van het woord ,,houtop
stand" moest worden uitgegaan van de 
taalkundige beteekenis van dat woord. 
Terecht nam het Hof aan, dat onder ,,bos
schen en andere houtopstanden" niet vie
/en alleenstaande boomen en enkele boo
men uit een laan, die uit honderden boo
men bestaat . - Eerst bij de wijziging van 
14 F ebr. 1941, w aardoor het eerst lid van 
dit artikel kwam te luiden: ,,Bosschen en 
andere houtopstanden, waaronder in deze 
beschikking mede worden verstaan enkele 
boomen, mogen slechts worden geveld of 
gerooid krachtens vergunning", werd aan 
het begrip .,houtopstand" hier een ruimere 
beteekenis dan die volgens het spraakge
bruik toegekend. 9 ]uni. 

- B odemproductiebeschikking 1939 No. 
9994, Afdeeling X , D irectie van den L and
bouw. 

Stet. 191. 1 October. Biz. 277. 
Bosclnvezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Depa rtementen van Landbouw en Vis
scherij, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming tot instelling van de 
betrekking van Gemachtigde voor het 
boschwezen, de houtvoorziening en de 
jacht. S . S .705. 5 Mei. Biz. 96. 

Brandstoffenbesparlng, 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat be tref
fende maatregelen ter beperking van of 
wijziging in he t gebruik van brandstoffen 
voor bemaling. 

Stet. 127. 2 Juli. Biz. 227. 

Brandweer. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende het brandweerwezen (Be
sluit Brandweerwezen) . 

S . S .301. 19 Maart. Biz. 27. 
- Uitvoeringsbesluit van den Secretaris

Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, regelende de aanvul
ling van het personeel der beroepsbrand
weren. 

Stet. 21 . 18 Augustus. Biz. 251. 
Burgerlijke Rechtsvorderlng. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Justitie betreffende 
ontheffing van de verplichting tot zeker
heidstelling voor proceskosten en betref
fende de toelating om kosteloos of tegen 
verminderd tarief te procedeeren van per
sonen van Duitsche nationaliteit of van de 
nationaliteit van het Protectoraat B ohe
men en Moravie. 

S . S .220. 12 D ecember. Biz. 52. 
-Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie tot wijzi
ging van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering met het oog op beslag 
onder derden. 

S . S .221. 13 December. Biz. 52 . 
Burgerlijke Stantl. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
vervanging van voor de voltrekking des 
huwelijks over te leggen stukken. 

S. S .2 14. 1 October. Biz. 39. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsche Zaken over het opmaken 
van akten betreffende het overlijden van 
militair personeel der v oormalige Neder
landsche Zee- en Landmacht. 

S. S.222 . 16 D ecember. Biz. 53. 
B u rgerlijk W etboek. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departem ent van Justitie betreffende 
wettiging van kinderen van Nederlandsche 
militairen. 

S. S.210. 13 Augustus. Biz. 37. 
Coloradokeverbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, houdende nadere bepalingen tot 
bestrijding van den Colorado-kever (Co
lorado-Keverbesluit 1941). 

Stet. 79. 24 April. Biz. 2,7. 
CommJssarlssenbelastln g. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de commissarissenbelasting (Besluit op 
de Commissarissenbelasting 1941). 

S. S.41 5. ~9 Mei. Biz. 164. 
Comptablllteltswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an Financien, houdende 
verlenging van enkele termijnen, geregeld 
in en krachtens de Comptabiliteitswet 
(Stbl. 1927, no. 259). 

Stet. 251. 17 D ecember. Biz. 316. 
Crlslsakkerbouwbeslult. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
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het Departement van Landbouw en Vis
scherij, No. 24643, betreffende Rijksbu
reau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd. (Crisis-Akkerbouwbesluit.) 

Stet. 156. 13 Augustus. Blz. 250. 
Defensleschatle. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de afwikkeling van defensieschadeza
ken. S. S .427. 10 November. Blz. 104. 

Devlezenverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij betreffende niet 
geregistreerde Duitsche effecten. 

S . S .405. 24 Februari. Blz. 17. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de aangifte van buitenlandsche vorde
ringen en andere niet in effecten be
lichaamde buitenlandsche waarden. 

S . S.406. 25 Februari. Biz. 17. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de verplich
ting tot aangifte en betreffende amnestie 
op het gebied der belastingen en der de
viezen. S . S.408. 10 Maart. Biz. 30. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, N ijverheid en 

, Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonicn betreffende de regeling 
van het deviezenverkeer (Deviezenbesluit 
1941). S . S.400. 26 Maart. Blz. 65. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien, houdende 
wijziging van het Besluit Nr. 52/r941 be
treffende de verplichting tot aangifte en 
betreffende amnestie op het gebied der 
belastingen en der deviezen. 

S. S.410. 3 April. Blz. 32. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal 

van . de D epartementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende de aanbieding van buitenland
sche -effecten. 

S. S.417. 20 Juni. Blz. 165. 
- Besluit van de Secretarissen-G eneraal van 

de Departementen van Financien en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart be
treffende Duitsche effecten. 

S . S.421. 21 Juli. Biz. 168. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
tot intrekking van het Deviezenbesluit I. 

S. S.429. u December. Biz. 175. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet R. 0. 

art. zo6; D eviezenverordening z940, art. 
35.) - De Deviezenbeschikking kan, nu 
zij niet is gegeven door de drie in art. 35 
van de Deviezenverordening 1940 genoem
de Secretarissen-Generaal niet als een 
voorschrift a/s bedoeld in genoemd art. 35 
warden aangemerkt, de publicatie ervan 
heeft dan ook niet op de voor zulk een 

voorschrilt bij art. 36 van die verordening 
voorgeschreven wijze plaats gehad, zoodat 
het bewezenverk/aarde opzettelijk niet ten 
volle voldoen aan het voorschrilt van art. 
2 der Deviezenreisbesohikking niet valt on
der de -strafbepa/ing van art. 27, re lid, 
aanhef en sub 3 der Deviezenverordening 
1940. - ( Anders: Adv.-Gen. Rombach). 
- Het bestreden arrest vernietigd, be
halve voor zoover daarbij het vonnis waar
van beroep t. a. v. de bewezenverklaring 
is bevestigd, wordende daarbij de woorden 
,,zijnde een voorschriit a/s bedoeld in art. 
35 Deviezenverordening 1940" als zuiver 
qualiiicatief en derhalve niet tot de bewe
zenverk/aring behoorende, beschouwd. -
Nu het bewezenverklaarde niet valt in 
eenige strafbepaling en derhalve in deze 
zaak nooit een veroordeeling zal kunnen 
volgen, kan een onderzoek omtrent de 
overige middelen, hoewel voor een dee/ 
den vorm betreffende, als overbodig ach
terwege blijven. 22 December. 

Dlstrlbutlewet. 
- Beschikking van den Secretaris-G eneraal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van diverse 
goederen, benoodigd of vervaardigd in de 
chemische industrie). 

S . S.601. 20 Januari. Biz. 22. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van plantaar
dige vezels). 

S . S .603. 23 Januari. Blz. 23. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, houdende wijziging 
van de Beschikking No. 243/1940 inge
volge de Distributiewet 1939 (distributie 
van gasgeneratoren). 

S. S.604. 24 Februari. Blz. 23. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, houdende wijziging van de Be
schikking No. 143/1940 ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van vleesch en 
vleeschwaren). 

S . S .700. 4 Maart. Blz. 23. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van gevogelte). 

S. S.702. 4 April. Blz. 24. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van melk). 

S. S.703. 5 April. Biz. 175. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1929 
(distributie van aardappelen). 

S. S.704. 23 April. Biz. 176. 
- Tweede Beschikking van den Secretaris

Generaal van het: Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, houdende 
wijziging van de Beschikking No. 243/r940 
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ingevolge de Distributiewet 1939 (distri 
butie van gasgeneratoren). 

S. S.607. 4 Juni. Biz. 92. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van Landbouw en Visscherij ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van jam 
e.d.). S. S.707. 8 Juni. Biz. 97. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van mager melkpoeder). 

S. S.706. 9 Juni. Biz. 96. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

350; Distributiewet 1939 art. 18.) - In 
art. 18 lid 1 van de Distributiewet 1939 
beteekent het woord ,,opzettelij k " inder
daad, dat de dader er zich van bewust moet 
zijn geweest, dat hij met een zoodanig 
voorschrift in strijd handelde; die bepa
ling kan dus alleen toe passing vinden, wan
neer degene, die het voorschrift overtrad, 
heeft geweten, dat hetgeen hij deed bij 
wettelijk v:oor,schrift was verboden. -
Rechtbank en Hof hebben de in het be
wezen verklaarde telaste gelegde voorko
me,1de woorden ,,opzettelijk" en volgende 
kem,elijk in dien zin opgevat, dat niet al
lee11 het koopen van de thee zonder de 
vereischte afgifte van bonnen hee ft p/aats 
gehad, maar ook req. heeft geweten, dat 
zulks niet mocht geschieden; deze opvat
ting moet, als zijnde met de gebezigde 
woorden niet onvereenigbaar, in cassatie 

- warden geeerbiedigd . 16 ]uni. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van goud en 
zilver) . S. S.609. II Juli. Biz. 95. 

'-- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
v an het Departement van Handel, Nijver -
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van houtpro-

. ducten). S. S.610. 15 Juli. Biz. 95. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Dist ri
butiewet 1939 (distributie van uit ijzer, 
staal of non-ferro metalen vervaardigde 
voorwerpen). 

S. S.612. 19 S eptember. Biz. 95. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu

tiewet 1939 art. 18; Vleeschdistribu tiebe-
' schikking 1940 II art. 8 .) - Onder het 

een krachtens de Distributiewe t z939 vast
gesteld voorschrift opzettelijk n iet nako
m en, stralbaar gesteld bij art. 18 van die 
wet, kan s/echts warden v erstaan een han
de/en, dat niet alleen tegen een zoodanig 
voorschrift indruischt, doch dat tevens op
zettelijk in strijd met een zoodanig voor
schrif t is begaan, of met andere woorden 
bij het plegen waarvan de dader er zich 
v an bewust is geweest, dat hij een bij zoo
danig voorschrift opgelegde verplichting 
schond. - Uit het samenstel der bepa
Jingen van de Vleeschdistributiebeschik
king 1940 II vo/gt duidelijk, dat in de ge
eeven distributieregeling het verkoopen en 
het afleveren niet te zamen als een hande-

ling naast het koopen warden behandeld, 
doch dat het verkoopen en het afleveren 
als afzonderlijke handelingen warden be
schouwd. 22 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu
tiewet 1939, art. 18.) - Onder het een 
krachtens de Distributiewet 1939 vastge
steld voorschrift opzettelijk niet nakomen, 
strafbaar geste/d bij art. 18 dier wet, kan 
slechts warden verstaan een handelen, dat 
niet alleen tegen een zoodanig voorschrift 
indruischt, doch dat tevens opzettelijk in 
strijd met een zoodanig voorschrift is be
gaan, m et andere woorden waarbij de da
der zich ervan bewust geweest is, dat hij 
zulk een voorschrift schond. 22December. 

Dlrecte belastlngen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken ter voorkoming van 
dubbele belasting op het gebied der di
recte belastingen met betrekking tot het 
Duitsche Rijk, met inbegrip van het pro
tectoraat Bohemen en Moravie. 

S. S.426. 28 Augustus. Biz. 173. 
Dlvldendbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de dividendbelasting (Besluit op de 
Dividendbelasting 1941) . 

S . S .419. 24 Juni. Biz. 166. 
Dlvldendbeperklng. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal voor 

B ijzondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien en van Justitie be
treffende de dividendbeperking (Besluit 
op de Dividendbeperking 1941) . 

S. S.750 A. 15 Augustus. Biz. 176. 
· Drankwet. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 
art. 23). - Ter vaststelling van de huur
waarde, bedoeld in het door de Verorde
ning gevolgde art. 23, tweede lid, van de 
Drankwet, is te schatten de som, w elke 
jaarlijks te bedingen ware voor het in ge
bruik afstaan van de Jocaliteit, waarin de 
vergunning wordt uitgeoelend,gelet op den 
omzet van sterken drank in het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, en op het 
feit, dat daarin sterke drank mag warden 
verkocht. - Daartoe kan het door den 
R . v . B. gevo/gde ste/se/ strekken, immers 
daarbij wordt in rekening gebracht zoowel 
de waarde , w elke de localiteit, voorzoover 
daarin de verkoop van sterken drank wordt 
uitgeoefend, op zich ze/f bezit, a/s die, 
we/ke zij ontleent aan de omstandigheid, 
dat het omzet van sterken drank is, welke 
daarin kan plaats vinden. - Daarentegen 
is het door belanghebbende voorgestane 
ste/se/ niet m et de wet in overeenstemming 
te achten, hetgeen ook kan blijken hieruit, 
dat bij de totstandkoming van de tegen
woordige Drankwet getracht is dit stelse/ 
bij wege van amendement in de wet op te 
nemen, doch dit amendement , bestreden 
als een in haar gevolgen niet te overziene 
afwijking van het geldende stelsel, niet is 
aanvaard. 15 Januari. 
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- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale 
Zaken en Binnenlandsche Zaken. (Drank
wet S. z93I No. 476 azt. z2 ze lid sub z8 
j 0

• art. 30 ze lid.) - Verzoeker (tijdelijk 
bouwkundig opzichter op arbeidscontract 
bij den rijksgebouwendienst) bekleedt een 
betrekking in dienst van een publiekrech
telijk lichaam; de arbeidsverhouding, tij
delijk of vast, privaatrechtelijk krachtens 
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijk 
als ambtenaar in den zin der A. W. 1929, 
doet niet ter zake. - De strekking van den 
voorlaatsten volzin van art. 30 lid 1 is, dat 
de in dat art. genoemde weigeringsgronden 
ten aanzien van de in dien volzin bedoelde 
overschrijvingen slechts gelden, voorzoover 
zij kracht van wet hadden, d.w.z. aldus in 
de wet voor.l<:wamen, toen de vergunning 
aan den overledene werd ver/eend, doch 
met de uitdrukkelijke beperking, luidende: 
tenzij en voor zoover de vergunninghouder 
reeds v66r zijn overlijden voldeed aan de in 
genoemde bepa/ingen vervatte eischen, 
d . w. z. slechts dan, indien de vergunning
houder tot aan zijn dood in het uitgesloten 
geval is blijven verkeeren. 6 Februari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale en 
Binnenlandsche Zaken. (Drankwet S . 1931 
no. 476 art. 8 jis artt. 19 en 34). - B. en 
W . hebben een verzoek tot verleening, met 
toepassing van art. 8, 2e lid, van een tap
vergunning, niet ingewilligd, daar niet ge
zegd kan worden, dat bij het verzoek waren 
overgelegd twee aistandsverklaringen . In 
beroep verleenen Ged. Staten de vergun
ning onder gelijktijdige intrekking van 
twee tapvergunningen, waarvan een geldt 
voor de lokaliteit, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd. Ten onrechte hebben Ged. 
Staten het besluit van B. en W., niet zijnde 
een eigenlijke weigering van een vergun
ning, nochtans beschouwd als een op grond 
van art. z9 ze lid voor beroep vatbare be
slissing. Nu b~i Ged. Staten geen beroep 
op grond van art. 34 2e lid is ingesteld 
tegen eenig besluit, waarbij de intrekking 
der twee vergunningen werd geweigerd, 
waren Ged. Staten niet bevoegd tot intrek
king van cleze vergunningen te besluiten. 

8 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken tot wijziging van de Drank
wet (Stbl. 1931, no. 476), zooals deze laat
stelijk is gewij;,;igd bij de wet van 14 Maart 
1935 (Stbl. no. 129). 

Stet. 57. 5 Maart. Blz. 190. 
- B esluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken. (Drankwet 
Stbl. 1931 No. 476 art. 50 ze lid z 0 j 0

• art. 
44 1e lid 1° ) . - Onder ,,veroordeelingen" 
in de Drankwet moeten worden verstaan 
die einduitspraken, welke na ailoop van 
het geheele onderzoek op de terechtzitting 
over de zaak worden gedaan en niet be
staan in vrijspraak of ontslag van a/le 
rechtsvervolging. Een veroordeeling ,,met 
bepaling dat geen strai zal warden toege
past" is derhalve een V':Jroordeeling in den 
zin van art. 44 eerste lid sub 1 °. 

30 Augustus/12 September 1941. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken No. 
23 G, doss. 1, Afd. Volksgezondheid, tot 
aanvulling van de Drankwet (Stbl. 1931, 
no. 476). 

Stet. 10. 12 December. Blz. 314. 
Economisch Sanctiebeslult. 
- Besluit van de S ecretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie betreffende 
sancties op overtreding van verschillende 
wettelijke maatregelen, rakende het eco
nomische leven (Economisch Sanctiebe
sluit 1941). 

S . S .709. 23 Augustus. Biz. 136. 
Effectenvernleuwlngsbeslult. · 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Justitie tot regeling van de vervanging van 
waardepapieren, welke verloren gegaan 
dan we! in die mate geschonden zijn, dat 
zij onverhandelbaar zijn geworden (Effec
tenvernieuwingsbesluit 1941) . 

·Films. 
S. S.400. 13 Januari . Biz. 7. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het verplichtend stel
len van de vertooning van bepaalde films. 

S . S.377. 9 Juli . ::Jlz. 63 . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Volksvoorl ichting 
en Kunsten, van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie betreffende de regeling van 
het Filmwezen (Filmbesluit 1941). 

S. S .378. 20 Augustus. Biz. 63. 
Flnancieele verhoudlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Binnenlandsche Zaken tot regeling voor 
het jaar 1941 van de gevolgen voor de 
provincien, het gemeentefonds en de ge
meenten van de vervanging van de tot 
dusver bestaande belastingen naar het in
komen door een enkele inkomstenbelas
ting. S . S.402. 4 Februari. Blz. 13. 

Gemeentebelastlngen. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Gemeente

wet art. 282). - D e R. v. B. kon op de 
door hem aangevoerde gronden beslissen, 
dat belanghebbende zelf, en niet ieder 
harer chauffeurs, het autoverhuur- of taxi
bedrijf uitoefent, ook al gebruiken die 
chauffeurs hun eigen automobiel en al ont
vangen zij als belooning hetgeen met dien 
automobiel wordt verdiend met verreke
ning van zeker exploitatiegeld. - De R. 
v . B. mocht daarbij rekening houden met 
de door art. za der Statuten gerege/de ver
houding tusschen belanghebbende en haar 
aandeelhouders, - die als chauffeurswerk
zaam zijn - , i. h. b. ook met het in dat 
artikel bepaalde, dat hunne arbeidsvoor
waarden door de alg. vergadering van aan
deelhouders worden vastgesteld en gewij
zigd. - De R. v. B., belanghebbende's 
standpunt, dat ieder der chauffeurs een 
eigen bedrijf uitoefent, verwerpende, heelt 
terecht hetgeen zij als opbrengst van hun 
werkzaamheid verkrijgen als belooning 
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aangemerkt voor hun in het bedriji van 
belanghebbende verrichten arbeid. 

22 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeente

wet art. 280; l-Vet Raden van Beroep art. 
z6). - Den R. v. B. kan - daarge/aten, 
dat naar de taalkundige beteekenis, door 
de gemeente zelve voorgestaan, niet meer 
voldoende is een met een wals in e/kander 
drukken a/s door den R. v . B. ieitelijk vast
gesteld, doch wordt vereischt een met een 
wals stevig in elkander drukken - k walijk 
een verwijt worden gemaakt; dat hij voor 
de uit/egging van dezen technischen term 
heeit gevo/gd de in technische kringen 
dienaangaande ge/dende opvatting, welke 
bovendien met de strekking van de Veror
dening a//eszins overeenkomt. Voor dit 
Jaatste heeit de R. v . B . terecht waarde 
gehecht aan de omstandigheid, dat de 
straat reeds zoo spoedig na een bewerking 
als de uitgevoerde onvolkomenheden ver
toonde. - Het achterwege laten - bij de 
wijziging der Verordening - van het 
woord ,,behoorlijk" is nie t ter zake dienen
de, nu het hier gaa t over de vraag, we/ke 
bewerking naar de Verordening wordt ver
eischt en niet over de wijze, waarop die 
aldus vereischte bewerking is uitgevoerd. 
- Geen wetsbepaling verbood den R. v. 
B . voor de vastste//ing van den toestand 
van de straat in z937 zich te verlaten op 
verk/aringen van bij de zaak betrokkenen. 

I2 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet artt. 299, 3oz) . - Wanneer de belas
tingverordening een bepaling bevat a/s be
doeld in art. 3oz Gemeentewet, volt!,t uit 
het onderling verband tus.schen dit artikel 
en de 5e en 6e Jeden van art. 299 dier wet 
dat de bevoegdheid tot het instellen van 
beroep in cassatie s/echts · aan de( n) aan
gewezen ambtenaar ( ambtenaren), en niet 
aan den burgemeester, toekomt. 

z9 Februari. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (B . W. art. 

2000; Gemeentewet art. 275). - ( Aanslag 
wegens het zich v 66r be/anghebbende's 
perceel in den openbaren gemeentegrond 
bevinden van een lich t- en Juchtopening, 
zgn. koekoek. Beroep van belangh. op het, 
uit de tusschen zijn rechtsvoorgangster en 
de gemeente gesloten erlpachtovereen
komst en de goedkeuring van het bouw
plan waarin h e t aanbrengen van den koe
koek was voorzien, voortvloeie n van een 
erldienstbaarheid tot he t hebben van dien 
koekoek, subs. op het door verjaring ver
kregen zijn van die eridienstbaarheid, zoo
da t ingevolge art. 29 der verordening een 
aans!ag niet mocht worden opge/egd, zijnde 
hier een voorwerp, werk enz. in, op of on
der den openbaren gemeentegrond da t 
daar uit kracht van een bijzonder wette
Jijk voorschrilt moet worden gedoogd .) -
D e R . v. B. Jegde de eripachtovereen
komst en de daarin voorkomende bepaling 
dat de bebouwing moet geschieden vol
gens door B. en W . in a/le opzichten goed
gekeurde p/annen aldus uit, dat de ge-

meente niet t . b. v. het erlpachtterrein en 
t. I. v. den openbaren gemeentegrond een 
erfdienstbaarheid a/s voormeld heelt wil
Jen vestigen; de Raad gal door die uit
Jegging een beslissing van ieitelijken aard 
welke tevergeel.s in cassatie wordt bestre
den met beweringen die aan de overeen
komst een andere ieitelijke strekking toe
kennen . - Geen schending van art. z378 
B. W., daar niet blijkt dat de R. v. B ., 
de bewoordingen der overeenkomst duide
Jijk achtend, niettemin door uitlegging 
daarvan is algeweken. - E v enmin is art. 
IJS4 E.W. geschonden, nu volgens 's Raads 
feitelijke bes/i s.sing een v erp/ichting voor 
de gem eente, het aanbrengen van den 
koekoek te gedoogen, nie t uit de overeen
komst voortvloeit. - Al aangenomen dat 
voor de 20-jarige ver jaring een zgn. titulus 
puta tiv us m et een wettigen titel zou zijn 
ge/ijk te stel/en, zoodanige titulus kan hier 
niet met vrucht worden ingeroepen, daar 
hiervoor noodig i,s dat de v erkeerde mee
ning van den bezitter berust op een ver
schoonbare dwaling, en de R. v. B. feite !ijk 
vaststelde dat uit de goedkeuring van het 
bouwp/an door de gemeente geenszins -
dus ook niet door be/angh . - kon worden 
algeleid da t de gemeente hierm ede de ge
pretendeerde erfdienstbaarheid heelt wil
Jen vestigen. z9 Maart. 

- Arrest van den Hoogen R aad . ( Artt. z6 
Raden van Beroep, 280 Gemeentewet , 4 
Wegenwet). - De R. v . B . had, met in
achtneming van het arrest van verwijzing, 
na te gaan of er waren iei telijke gedra
gingen van be/anRhebbende die, niette
genstaande de door den Raad als vast
staande aangenomen omstandigheden, de 
gedachte aan een enkel tot wederopzeg
gens gedoogen van he t verkeer zouden uit
sluiten, de afwezigheid van welke gedra
gingen zou moeten Jeiden tot de gevolg
trekking dat er hier van openbare wegen 
geen sprake was. - De Raad heeit dit on
derzoek ingesteld, en de uits/ag daarvan 
heeit hem ertoe geleid aan te nemen dat 
be/anghebbende aan de hier bedoe/de we
gen niet de bestemming heeit gegeven om 
te dienen a/s openbare weg. De uitspraak 
is daardoor op dit punt met redenen om
kleed. - De grief, dat de vaststaande lei
ten - en i . h . b. het aanvaard zijn der 
bouwvergunning - den R . v. B. hadden 
moeten leiden tot de gevolgtrekking, dat 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen 
van het verkeer op de betreffende wegen 
was uitResloten, kan, als gericht tegen een 
feitelijke gevolgtrekkinp_, in cas.satie niet 
met vrucht worden aan{!,evoerd. 7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen R aad. ( Artt. z6 
Wet R aden v an Beroep, 280 Gemee11te
wet, 4 Wegenwet). - Ingevolge het arrest 
van venvijzing behoorde de R . v. B . in 
acht te nemen, dat van openbaren weg niet 
reeds sprake kan zijn, indien bewezen is 
dat door den rechthebbende daarop feite
/ijk he t verkeer is toegelaten. - De Raad 
heeft thans op dit punt vastgesteld, dat 
uit hetgeen is aangevoerd, voor zooverre 
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dat als vaststaande kan worden aangeno
men, niet voldoende duideliik blijkt, dat 
belanghebbende aan de wegen de bestem
ming had gegeven om a/s openbare wegen 
te dienen. De uitspraak is daardoor op dit 
punt met redenen omkleed. 7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280). - Nu de R. v. B . heeft 
vastgesteld, dat de in den aanslag begrepen 
gebouwde eigendommen worden gebezigd 
ter bereiking van en overeenkomstig het 
doe/, dat belanghebbende zich heeft ge
steld, en dat belanghebbende overeenkom
sti~ haar doe/ feitelijk werkzaam is ten be
hoeve van een groep van personen, die niet 
uitsluitend armen bevat, en nu dienaan
gaande nog feitelijk is komen vast te staan 
dat rege/matig ook externe leerlingen op 
eigen kosten het onderwijs in de stichting 
volgen en dat een gedeelte der verpleeg
gelden door de verzorgden of hun wette
Jijke vertegenwoordigers wordt voldaan, 
heeft de R. v. B. terecht beslist, dat de 
onderwerpelijke gebouwde eigendommen 
niet uitsluitend dienen tot instelling van 
weldadigheid. - I ndien, zooals belang
hebbende zelf stelt, er hier is een ondeel
baar complex, m.oet de belasting van al de 
tot het complex behoorende gebouwen 
worden geheven. Daarbij maakt het geen 
verschil, of de verhoudingen binnen het 
complex medebrengen, dat van de nabij
heid van den openbaren weg slechts in ge
ringe mate nut wordt getrokken, aange
zien de belastingplicht naar wet en veror
dening alleen berust op be/ending of nabij
heid, terwijl de mate van het daarvoor te
weeggebrachte nut geen rol speelt. 

r October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 299.) ~ Het eerste lid van art. 
10 der Verordening op de heffing eener be
lasting op de honden in de gem. Voorburg 
luidt : ,,Aan den belastingp/ichtige, die ten
gevolge van het ontva/len van den kost
winner, ziekte, langdurige werkloosheid of 
andere b ijzondere omstandigheden niet in 
t#aat is om de belasting geheel of ten dee/e 
te voldoen, kan op aanvrage door den Raad 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van den 
aanslag worden verleend. - Volgens deze 
bepa/ing kan een belastingplichtige aan 
het feit, dat hij tengevolge van de daarin 
bedoelde omstandigheden tot betaling van 
het bedrag van den aanslag of van een ge
deelte daarvan niet in staat is, niet het 
recht ontleenen om gehee/ of gedeeltel(ik 
van zijn betalingsplicht te worden ontsla
gen, doch het is aan · het vrije inzicht van 
den Gemeenteraad, en van dezen alleen, 
overgelaten om te beslissen of aan een op 
dien grond steunend verzoek gevolg zal 
worden gegeven. - Van een der(Je]ijke be
slissing van den Gemeenteraad t#aat geen 
beroep open. 8 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 277). - De H. R. vat het in art. 2, 
Jetter f, der onderhavige verordening ver
melde geven van gelegenheid tot schaatsen
rijden op in dezen zin, dat daaronder ver-

staan moet worden het schaatsenrijden 
waartoe een ondernemer de gelegenheid 
verschaft. - Het geven van gelegenheid 
tot schaatsenrijden, ook in dezen zin ver
staan, is niet een vermakelijkheid als be
doe/d in art. 277, letter i, Gem.wet. lm
mers het schaatsenrijden moet worden be
schouwd a/s een sport, waarvan de beoeie
ning op zich zeli door het spraakgebruik 
geenszins als vermake!ijkheid wordt aan
geduid, en dit is niet anders, indien die be
oefening plaats vindt op een baan, daartoe 
door een ondernemer beschikbaar geste/d. 
- De onderhavige verordening, voorzoo
ver zij het geven van gelegenheid tot 
schaatsenrijden aan belasting onderwerpt, 
is derhalve in strijd met art. 277, letter i, 
Gem.wet. 22 October. 

- Arrest van den Hoo{Jen Raad. (Gemeen
tewet art. 282). - ( Aanslag van de Staats
mijnen in de zakelijke bedrijfsbelasting der 
gem. Heer/en ook voor arbeiders die, na te 
H. in de schacht te zijn afgedaald, in het 
{Jrondgebied eener andere gemeente wer
ken en daarna weer naar H. terugkeeren). 
- Alleen die arbeiders kunnen in den aan
s/ag worden betrokken, die in het bedrijf 
van belangh., voorzoover dit w ordt uitge
oefend op of onder het grondgebied der 
gem. H., werkzaam zijn geweest, d .w.z. 
effectieven arbeid hebben verricht; onder 
dit laatste kan niet worden begrepen het 
enkel in de schacht afdalen en zich onder
gronds naar het werk onder het grondge
bied eener andere gemeente begev en en 
vandaar weer terugkeeren. Derhalve kun
nen arbeiders, die slechts onder een andere 
gemeente effectieven arbei'd hebben ver
richt, niet geacht worden werkzaam te zijn 
geweest in het bedrijf binnen de gem. H., 
ook al hebben zij gebruik gemaakt van de 
a/daar zich bevindende schacht. - Dat de 
onroerende goederen, waarvan voor de uit
oefening van het bedrijf noodzakelijkerwijs 
door a/le arbeiders moet worden gebruik 
gemaakt, zich uitsluitend en bestendig bin
nen de gem. H. zouden bevinden, brengt 
nog niet mede dat de elders werkende ar
beiders, door van die onroerende goederen 
gebruik te maken, geacht moeten worden 
ook te H. effectieven arbeid te verrichten. 
- Een onderneming oefent haar bedrijf uit 
overal waar zij bestendig onroerende goe
deren ter beschikking heeft en voor haar 
bedrijf aanwendt; onverschil/ig is of de al
daar plaats vindende werkzaamheden t .o.v. 
hetgeen elders in de onderneming wordt 
verricht als de uitoefening van een zelf
standig onderdeel van het bedrijf moeten 
warden beschouwd. - De strekking van 
art. 282 Gemeentewet brengt mede dat 
ieder der gemeenten, binnen welke het be
drijf wordt uitgeoefend - ook die binnen 
welke zich de eenige schacht van de mijn 
bevindt - , tot heffing der belasting be
voegd is s/echts voorzooverre de arbeiders 
in die gemeente in het bedrijf werkzaam 
zijn. - Ook het middel, gericht tegen de 
door den R. v. B. gevo/gde wijze van be
rekening van het aantal arbeiders dat tot 
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grondslag van de heffing moet worden ge
nomen, kan niet slagen. 22 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280). - (Perceel, dat als gevolg 
van oorlogsgeweld en beschadiging onbe
woonbaar is geworden en dan ook niet meer 
als woning is gebruikt, en waarin belang
hebbende noodgedwongen enkele meubel
stukken heeft moeten achterlaten, terwijl 
de aansluiting op gas- en waterleiding ge
handhaafd is gebleven). - De R. v. B. 
heeft zonder schending van de artt. 280 der 
Gem.wet en 9 der Verordening op de daar
voor aangevoerde gronden kunnen aanne
men dat het onderhavige perceel geduren
de -tenminste 6 achtereenvolgende kalen
dermaanden ongebruikt is gebleven. 

29 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 282). - ( Art. 2z der verorde
ning: ,,Wanneer wordt aangetoond, dat een 
bedrijf over een boekjaar verlies heeft op
geleverd, wordt van den aanslag onthef
fing verleend . ... Bij de beoordeeling van 
de vraag, of een bedrijf verlies heeft opge
leverd, worden t. a. v. de afschrijving op 
zaken, die voor de uitoefening van het be
drijf worden gebruikt en de afschrijving op 
schuldvorderingen, de regels van goed 
koopmansgebruik in acht genomen". Be
langhebbende neemt onder de exploitatie
kosten van het bedrijf een fictief huurbe
drag op ad 5 % rente der boekwaarde van 
het haarzelf toebehoorende bedrijlspand). 
- De R . v . B. heeft kennelijk aangenomen 
dat het door belanghebbende in haar be
drijf spand belegde kapitaal thans eigen -
in den zin van niet door derden terleen ver
strekt - kapitaal is. - Indien in voormel
den zin eigen kapitaal in het bedrijf is ge
stoken bestaat er geen aanleiding om, ter 
berekening van de winst van het bedrij[ 
over eenig boekjaar, rente van dat kapitaal 
onder de exploitatiekosten in rekening te 
brengen. Dusdanige wijze van handelen 
moet inderdaad geacht worden in strijd te 
zijn met goed koopmansgebruik. Dit moet 
evenzeer gelden voor dat dee/ van het ka
pitaal dat in voor het bedrijf gebruikte on
roerende goederen wordt belegd, als het 
geldt voor die dee/en die tot aanschaffing 
van andere bedrijfsmiddelen, inkoop van 
waren, of verdere uitgaven in het bedrijf 
worden aangewend, ten aanzien waarvan 
niet blijkt dat rente in rekening isgebracht. 

29 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeen

tewet artt. 275, 287.) -(Helling naar hall 
tariel voor vaartuigen, waarvoor betaling 
per kalenderjaar is gekozen en die ( nage
noeg) uitsluitend worden gebezigd om er
mede te liggen in als markt aangewezen 
openbaar gemeentewater voor het gebruik 
waarvan marktgeld verschuldigd is. Vast
stelling van den aanslag naar den toestand 
bij den aanvang van het bewuste belas
tingjaar.) - Vooruitbetaling niet onver
eenigbaar met het stelsel van betaling bij 
wijze van abonnement. - Geen tekort
doening in het recht bij wege van reclame 

beroep te doen op de toepasselijkheid der 
bepaling betr. heffing naar hall tariel. -
Bij betaling bij wijze van abonnement 
strikte evenredigheid tusschen verschul
digd bedrag en omvang der genoten dien
sten niet vereischt. 26 November. 

Gemeentebestnnr. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken in zake uitbreiding van de in de arti
kelen 129 tot en met 146 van de gemeente
wet geregelde mogelijkheid tot vorming 
van doelcorporaties . 

S. S.300. 29 Januari . Biz. 26. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 228 j; Ambte
narenwet z929 art. 60). - Art. 228, lid z, 
aanhef en onder j, der Gemeentewet ziet 
uitsluitend op burgerrechtelijke en niet op 
administratielrechtelijke gedingen, zoodat 
voor het voeren van een twistgeding krach
tens de Ambtenarenwet z929 geen goed
keuring van het desbetreffende raadsbe
sluit door de Gedeputeerde Staten der pro
vincie is vereischt. - Ten onrechte 
heelt het Ambtenarengerecht het be
roep tijdig geacht. Gesteld was nl., 
dat het was gericht tegen een ,,weige
ring" om salaris te beta/en, welke weige
ring zou zijn gebleken, nadat binnen zeke
ren, redelijken termijn een verzoek om sa
laris-betaling nog niet was beantwoord. In 
feite echter was reeds maanden eerder door 
B . en W. bericht - bij schrijven, dat om
kleed was met redenen, die overigens niet 
meer ten gronde mogen warden beoordeeld 
-, dat het salaris over de verstreken 
maand niet zou worden uitbetaald daar 
de betrekking automatisch was ver~allen 
welk schrijven deze algemeene strekkin~ 
had, dat ook over latere maanden geen sa
Jaris meer zou warden uitgekeerd. 

30 ]anuari. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. (Gemeentewet art. 25 f). 
- Ten onrechte hebben Ged. Staten be
s/ist dat X door het aanvaarden van werk 
a/s houtbinder in de gemeentelijke bebos
sching heeft opgehouden raadslid te zijn, 
daar hij a/s houtbinder in dienst is geno
men door het Staatsboschbeheer, zij het 
ook voor de uitvoering van een werk ten 
behoeve der gemeente; a/s zoodanig is hij 
niet aan te rnerken a ls arnbtenaar in den 
zin van art. 2s sub f. Een beroep op het 6e 
lid van art. 25 faalt, aangezien X niet in 
dienst der gemeente werkzaam was. 

8 Maart. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 25 f .) - lemand die krachtens art. z2 
der Luchtbeschermingswet door den bur
gemeester is aangesteld tot hoo/d van den 
luchtbeschermingsdienst treedt niet als 
ambtenaar in dienst der gemeente. Al moge 
er bij het vervullen dezer lunctie sprake 
zijn van ondergeschiktheid aan den bur
gemeester, zoo kan de functie toch niet 
ingevo/ge art. 25 eerste lid onder f onver-

K 2663 
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eenigbaar met het lidmaatschap van den 
Raad worden geoordeeld. 21 Maart. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken en Financien. Ge
meentewet art. 18., j 0

• art. 228 a; Provin
ciale wet art. 166). - Een rentevergoe
ding van 4½ % voor een gemeentelijke 
geldleening met een looptijd van 24 jaren 
moet, gelet op den geldenden · rentestan
daard, te hoog worden geacht. Het besluit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van het 
desbetrefiend ,raadsbesluit moet derhalve 
geacht worden te zijn in .strijd met het al
gemeen belang. 2I/25 Maart . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
3.) - Nadat de Raad van een gemeente, 
met een andere aangewezen als gemeenten, 
waar de bediening van ontvanger door den
zellden persoon wordt bekleed, tot drie
maa/ toe tot ontvanger had benoemd . 
iemand, die niet was ontvanger der andere 
gemeente, en de betrekking van ontvanger 
in die andere gemeente niet vaceerde, en 
de Raad geweigerd had de ingevolge de 
wet van hem gevorderde medewerking te 
verleenen, zijn B. en W . uitgenoodigd , 
overeenkomstig art. 151 2e lid, daarin te 
voorzien. B . en W. hebben daarop den
zellden persoon wederom benoemd. Het 
besluit van B. en W. wordt, wep,ens strijd 
met art . 3 2e lid vernietigd. 27 Maart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1920 art. 3, 2e 
lid onder b, Gemeentewet art. ·185). - De 
gemeenteraad van Y had aanvankelijk den 
gemeente-ambtenaar X wegens strairech
telijke veroordeeling eervol ontslagen en 
hem een periodieke vergoeding toegekend. 
- De Kroon had dit besluit voor het /aat
ste gedeelte vernietigd wegens strijd met 
het algemeen belang. - Het gemeentelijke 
Scheidsgerecht had ten aanzien van dat 
raadsbesluit geadviseerd het ontslag in te 
trekken en X te straflen met verlaging in 
rang. - D e gemeenteraad heeft daarop 
besloten conform dit advies. - De Secre
taris-Generaal (Binnenl. Z.) heel t dit na
dere raadsbesluit vernietigd wegens strijd 
met het algemeen belang. - B. en W. der 
gem eente Y weigeren thans X in de ge
Jegenheid te stellen opnieuw zijn iuncties 
als gemeenteambtenaar waar te nemen. -
TeRen dit besluit komt X in bercep bij 
den Centralen R aad van B eroep. In dit 
geval doet zich echter niet de situatie van 
art . . 1, lid 2, onder b, der Ambtenarenwet 
1929 voor, daar niet ,,in de zaak", waarom 
het thans gaat (het openen van de gele
genheid voor X om zijn ambtelijken arbeid 
te hervatten) , reeds een advies of uit
spraak is gep,even. 10 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 248.) - Nu het gemeentebestuur 
s/echts teneinde een betere verzorging van 
de werkloozen te verkrijp,en, een subsidie 

. wil verleenen aan het E. K. werk, onder 
voorwaarde, da t deze instelling, welke 
zich vooral op de moreele verzorging der 

werkloozen toelegt, een catechiste onder 
de werkloozen zou doen arbeiden, en der
halve, al moge het E. K. werk een R.-Ka
tholieke instelling zijn, geenszins een gods
dienstige bearbeiding van de werkloozen 
wordt beoogd, zijn Ged. Staten ten on
rechte van oordeel, dat het gemeentebe
stuur in casu het terrein, waarop de Over
heid dient op te treden, overschreden zou 
hebben, te minder waar het een gemeente 
betrelt, welker bevolking voor 98 % 
R.-Katholiek is. - Echter kan de onder
havige uitgave niet warden toegelaten, nu 
de linancieele toestand der gemeente van 
dien aard is, dat elke niet noodzakelijke 
uitgave dient te warden vermeden. 

22 April. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Am.~tenarenwet 1929 art. 58, lid 
1, Pensioenwet 1922 art. 48, 1e lid, Ge
meentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen gelden op vervroegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet 1922 tij
delijk dienaar van politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli 1940 eervol ui t zijn 
lunctie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerech tigden leeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grand. -
Geen algemeen verbindend v oorschrift, 
ook niet art. 224, lid 3, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het ontslagbesluit, dat 
op onjuisten grand berust, in te trekken, 
ook al geschiedt dit op den laa tsten dag 
voor het ontslag ingaat. - Geen misbruik 
van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
Jang wordt behartigd door intrekking van 
een besluit, waarmede een onrecht werd 
begaan. - Betrokkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldig door geen gevo/g 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat he t ontslagbe
s/ui t was ingetrokken. Op grond van dit 
plichtsverzuim mocht hij warden ge
schorst. 24 April. 

- Besluit v an den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228i.) - Bij de hanteering van het goed
keuringsrecht op een dading door Ged. 
Staten vermag alleen het gemeen telijk be
Jang in het geding te komen. Het belan g 
der wederpartij, dat in casu aan Ged. Sta
ten tot onthouding van goedkeuring aan
leiding gal, behoort niet tot zoodanige ont
houding te leiden. 1 Mei. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
B innenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 185). - Een besluit van B. en W . tot 
benoeming van een gemeenteambtenaar 
buiten de categorieen van personen, ge
noemd in art. 1 eerste lid van de Plaat
singsverordening Overheids- en Semi
O verheidspersonee/ 1940, zonder dat art. 2 
derde lid van genoemde verordening van 
toepassing is, is in strijd met de wet. 

7 Mei. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
248.) ,- De omstandigheid, dat een amb
tenaar ter secretarie wegens de v66r-mo
bilisatie en de mobilisatie verscheidene 
avonden en nachten op de secretarie aan
wezig is geweest, kan onder de bestaande 
omstandigheden geen voldoende aanlei
ding vormen tot het toekennen van een 
gratificatie aan dezen ambtenaar. Even
min kan zulks worden gerechtvaardigd 
door het feit, dat deze ambtenaar gedu
rende die avonden en nachten mede aan 
het inhalen van den, reeds v66r de v66r
mobilisatie op de secretarie ontstanen 
achterstand heeft gewerkt. z7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Verord. 
v. d. Rijkscommissaris betr. vastste/ling 
van den tijd van sluiting en betr. verkeers
beperkingen (Verord. z88-z940), art. I 

A. P. V. Genemuiden art. 59 lid z.) - Art. 
59 lid r van de Alg. Pol. Verord. van Ge
nemuiden is niet vereenigbaar met art. I 

van de Verordening van den Rijkscommis
saris betreffende vaststelling van den tijd 
van sluiting en betreffende verkeersbeper
kingen van 22 Oct. 1940, waarin immers 
het begin en het einde van den tijd, gedu
rende welke onder andere bedrijven tot het 
verschaffen van nachtverblij/ en inwoning, 
herbergen, tapperijen en andere voor het 
publiek toegankelijke huizen, waar men 
gelagen zet, voor het publiek gesloten 
moeten zijn, voor a/le dagen van het jaar 
worden vastgesteld; dit artikel kan dus 
sedert 31 Oct. 1940, toen deze verordening 
in werking trad, geen toepassing vinden. 

19 Mei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnen/andsche Zaken. (Gemeentewet art. 
52.) - Een raadsbesluit tot benoeming 
van een wethouder, genomen na twee her
stemmingen, waaraan de twee personen, 
tusschen wie herstemd moest warden, heb
ben deelgenomen, moet in strijd met de 
wet worden {leacht, nu, gelet op den uit
slag van beide herstemmingen, rekening 
dient te warden gehouden met de moge
/ijkheid, dat het medestemmen daarop van 
invloed is geweest. 23 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
z70). - Terecht hebben Ged. Staten ver
Jangd, dat het bedrag der verzekering, be
doeld in het 2e lid, voor de onderhavige 
gemeente, welker budget rand z'/4 millioen 
beloopt, tot ten minste f 45,000 zou war
den opgevoerd. Uit de geschiedenis der 
wetswijziging van 22 April 1937, S. 311, 
blijkt niet, dat het de bedoeling van den 
wetgever zou zijn geweest, dat voor de te 
sluiten verzekeringen in geen geva/ hoo
gere bedragen zouden mogen warden ge
eischt dan die, waarvoor voorheen door de 
comptabele ambtenaren zekerheid werd 
gesteld. 19 ]uni. 

- Arrest van den Hoo{len Raad. (Wet v. 29 
Nov. 1935, S . 68s; K. B. 28 April 1937 
S. 48z.) - Met den aard van de wettelijke 
machtiging in boven{lenoemd wetsartike/ 

strookt niet eenige beoordeeling door den 
burgerlijken rechter of een verlaging door 
de Kroon van de rente we/ is een in den 
zin der wet ,,noodige" wijziging. - Bo
vengenoemd Koninklijk Besluit stelt we/ 
den eisch, dat de {leldleening op eenig tijd
stip v66r 1 J anuari z 936 zij verstrekt, 
maar houdt daarnaast niet de beperking 
in, dat het voorschrift slechts geldt voor 
leeningen nog uitstaande op het oogenblik 
van het in werking treden. 27 ]uni. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financien. ( Gemeente
wet art. 228a; Provinciale Wet art. 166). 
- Een rentevergoeding van 4½ % voor 
een geldleening met een looptijd van 40 
jaren moet, gelet op den ge/dende11 re11te
standaard, te hoog warden geacht. Het be
sluit van Ged. Staten tot goedkeuring van 
het desbetreffend raadsbesluit moet der
ha/ve geacht warden te zijn in strijd met 
het algemeen be/ang. z6 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Gemeentewet art. 34). - Ingevolge 
de beschikking van den S .-G. Binn. Z. tot 
samenvoeging van twee gemeenten ge
schiedt de aanwijzing der leden van den 
raad der nieuwe gemeente ,,aan de hand 
van de itslagen der Jaatstelijk gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen". Een rede
lijke uitlegging van dit voorschrift brengt 
mede dat, nu het aantal te vervullen p/aat
een een ander is dan bij de oorspronke
lijke verkiezingen, op den grondslag van 
de destijds op ieder der candidaten uitge
brachte stemmen eene nieuwe verdeeling 
der plaatsen over de lijstt , en eene nieuwe 
aanwijzing der leden overeenkomstig de 
bepa/ingen der-gemeentewet en der kies
wet plaats vindt, zulks met dien verstande, 
dat slechts personen, die reeds als raadslid 
zitting hadden, voor aanwijzing in aan
merking komen. 19 Juli . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248). - Terecht 
hebben Ged. Staten geoordee/d dat, mede 
in aanmerking genomen den ongunstigen 
financieelen toestand der gemeente, de 
omstandigheid, dat in{levolge het regle
ment van de gem. inste/ling voor maat
schappelijk hulpbetoon de waarneming 
van het secretariaat-penningmeesterschap 
dier instelling tot de faak van een com
mies fer gemeentesecretarie is komen te 
behooren, dien functionaris geen aan
spraak gee ft op eene toe/age ter aanvul
ling van zijn salaris. Aan eene desbetref
fende begrootingswijziging hebben zij der
halve terecht goedkeuring onthouden. 

19 Juli . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
q6, Lager Onderwijswet 1920 art. 19). -
Een rege/ing als bedoe/d in het 4e lid van 
art. 19 der L. O.wet legt aan het bestuur 
van de schoolgemeente de verplichting op, 
vo/gens de daarbij gestelde rege/en kinde-
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ren uit de woongemeente tot een school in ' 
zijne gemeente toe te laten, waartegen
over, indien zulks is overeengekomen, eene 
aanspraak staat op een bijdrage in de kos
ten van het onderwijs, door de woonge
meente te beta/en. - Zoodanige regeling, 
verband houdend met het in het eerste lid 
van art. 19 vervatte voorschrift, vermag 
geen inbreuk te maken op vrije school
keuze van de ouders en de ui t de artt. 
13 en 66 voortvloeiende bevoegdheid van 
een gemeentebestuur kinderen uit andere 
gemeenten op zijne scholen toe te laten , zij 
het ook dat in dat geval op vergoeding van 
kosten aan de gemeenschappelijke rege
ling geen aanspraak kan worden ontleend. 

1 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 6, Gemeentewet art. 
185). - De bouw verordening laat het op
richten van gebouwen, anders dan aan 
verharde wegen, niet toe, behoudens ont
heffing van dit verbod. Nu geen omstan
digheden aanwijsbaar zijn, welke het niet 
voldoen aan den eisch betreffend verhar
ding in dit geval zouden rechtvaardigen, 
is het besluit van B . en W. tot het ver
leenen van bouwvergunning, voorzoovet 
dat tevens inhoudt het verleenen der ver
eischte vrijstelling, in strijd met het alge
meen belang, daar de bouwvergunning 
steunt op willekeurig gebruik van de be
voegdheid tot vrijstelling. - Na de ver
nietiging van de vrijstelling komt de bouw
vergunning in strijd met art. 6 tweede lid 
der wet. 7 Augustus. 

- Eerste beschikking ter uitvoering van de 
achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N e derlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied ( aan
passing van de Gemeentewet). 

Stet. 160. 19 Augustus. Blz. 252. 
- Besluit van den Secretaris-Ge neraal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 248). - Ten on
rechte hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der begrooting in verband met het 
uitvoeren van bestratingswerken, nu h~' 
te verbeteren wegdek in uiterst slechter, 
toestand verkeert en het verkeersbelang 
eischt, dat de wegindeeling grondig wordt 
herzien en aan de moderne verkeerstoe
standen aangepast, weshalve de uitvoering 
van het plan zoo urgent en van zoo groot 
belang voor de gemeente is te achten, dat, 
al i s de ge/delijke toestand der gemeente 
zorgelijk, de bedoelde uitgave gerechtvaar
digd mag heeten. 25 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
k en. (Gemeentewet art. 136). - Wei be
paalt de onderwerpelijke gemeenschappe
lijke regeling inzake den keuringsdienst 
van vee en v leesch niet, dat de aangesloten 
gemeenten zonder meer eenzelfde keur
loon moeten vaststellen, als door de cen
trumgemeente wordt bepaald, doch dit 

neemt niet weg, dat er voor den weiger
achtigen gemeenteraad alle aanleiding 
ware geweest, am de k eurloonen te wijzi
gen als de andere gemeenten hebben ge
daan, daar op geen andere wijze dan door 
verhooging dier keurloonen het tekort op 
de exploitatie van den keuringsdienst kan 
warden gedekt. 26 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartem,:;nf van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. 185, Plaatsings
verordening Overheids- en Semi-over
heidspersoneel 1940 art. 1 j 0

• art. 2). -
In strijd met de wet hebben B. en W. een 
volontair fer secretarie benoemd tot tijde
lijk ambtenaar, aangezien de betrokkene 
niet behoort tot een der in art. 1 der 
,,Plaatsingsverordening" genoemde cate
gorieen, zich hier niet voordoet een van de 
gevallen, in art. 2 tweede lid dier verorde
ning bedoeld, een aanv.-aag, als bedoeld in 
art. 2 derde lid niet is ingekomen, en der
halve het bepaalde in het vierde lid niet 
van toepassing is. 27 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 252.) - D e voorschriften betreffende 
de afschrijving voor bezittingen, waarvan 
de kosten van aanschaffing, uitbreiding of 
verbetering te n laste v an de kapitaalreke
ning van het bedrijf zijn gebracht, zijn 011-
derworpen aan de goedkeuring van Ged. 
Staten. Het staat den Raad niet vrij, deze 
jaarlijks, buiten Ged. Staten om, geheel op 
eigen hand te regelen. - De gemeentewet 
somt de gevallen op, waarin beslissingen 
van den gemeenteraad aan de goedkeuring 
van Ged. Staten zijn onderworpen, zoodat 
beslissingen, voortvloeiend uit een be
drijfsverordening, welke onder deze op
somming zouden vallen, vanzelf aan die 
goedkeuring zu1len moeten warden onder
worpen. Voor uitbreiding dier gevallen is 
geen p/aats. - Wei is art. 214 2e lid niet 
ten aanzien van de opneming van de hoe
ken en de kas der afzonderlijk beheerde 
fakken van diensf van toepassing ver
kla,ird, doch de eisch van mededeeling oak 
van de processen-verbaal van de opneming 
van de boeken en kas der bedrijven is met 
het oog op de door Ged. Staten uit te oefe
nen controle geenszins onredelijk of met 
de gemeentewet in strijd te achten. 

14 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Verord. 

Rijkscommissads tot uitoefening v. d. re
geeringsbevoegdheden in Nederland, v. 29 
Mei 1940, art. 1; Verordening gemeenfe 
Utrecht op het openbaar verkeer met rnid
delen fer voorkoming of verstoring van 
zwangerschap, art. 2). - Terecht verwierp 
de K antonrechter het verweer van ver
dachfe dat hij toestemming had van de 
Duitsche overheid, op grond dat deze toe
stemmin g nie!t vermag te bewerken, dat 
de verbodsbepaling van art. 1 der veror
dening der gemeente Utrecht op het operz
baar verkeer met middelen fer voorkoming 
of verstoring van zwangerschap, wordt ter 
zijde gesteld, nu niet is gebleken, dat de 
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autoritei>ten, die verdachte toestemming 
verleenden, de bevoegdheid hadden wet
tige verordeningen als de onderhavige ver
ordening, op te heffen. 20 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 
26z; Gemeentewet art. z68; Alg. Pol.Ver. 
van Helmond art. 8.) - Een artikel is niet 
onverbindend, indien het uitgaat buiten 
het onderwerp, dat he t hoofdstuk waarin 
het voorkomt blijkens zijn opschrift be
doelt te regelen, zoodat waar in art. 8 der 
A.P.V. van Helmond, voorkomend in he t 
hoofdstuk ,,om het gebruik van gemeente
grond" zelfs slechts sprake is van ,,grond, 
tot openbaar gebruik bestemd", daarmede 
nie t implicite behoeft te worden bedoeld, 
dat die grond eigendom moet zijn van de 
gemeente. - T erecht besliste de R ech t
bank, dat het verbod van genoemd art. 8 
de huishouding der gemeente betreft en 
kennelijk is gemaakt met het oog op de 
openbare orde of d en we/stand in de ge
meente, zoodat de beperking van he t ge· 
bruik van den eigendom, door het verbod 
opgelegd, valt binnen de bepaling van art. 
z68 der Gemeentewet en mitsdien niet in 
strijd is met art. 625 B. W. - De bepaling 
van genoemd art. 8 ·1uidend: ,,B ehoudens 
...... is het verboden tenzij met schrifte
lijke vergunning van B. en W. in, aan of 
over grond of water tot openbaar gebruik 
bestemd te bouwen enz." houdt niet in een 
volstrekt verbod om aan of over grond of 
water tot openbaar gebruik bestemd te 
bouwen enz. doch is alleen gericht tot hen, 
die van B. en W. daartoe geen schriftelijke 
vergunning hebben gekregen; het niet-ver
leend zijn van derge/ijke vergunning moet 
in de telast/egging worden gesteld; nu zulks 
niet is geschied levert het telastgelegde en 
bewezen verklaarde niet op het strafbaar 
feit van genoemd art. 8. ( Anders: implicite 
Adv.-Gen. Wijnveldt). 20 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. z68; Alg. Pol. Verordening van 
Amsterdam artt. 5, 26z A). - De v eror
dening geeft hier een regeling betre ffende 
het/i!,een op of aan voor het pub/iek toegan
kelijke plaatsen al of niet mag geschieden, 
heeft derhalve betrekking op de openbare 
orde en valt dus binnen het door art. z68 
Gem.wet afgebakend terrein. - Ge/et op 
inhorid en strekking van dit artikel moet 
worden aangenomen, dat dit slechts doelt 
op gevallen, waar men de automafen of 
toestellen fer plaatse aanwezig heeft om 
daar voor spel te dienen, zoodat ingevo/ge 

Gemeentewet art. 84.) - Burgemeester 
van H. wordt m. i. v. I3 S eptember z930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemee:;te
wet aangewezen als p/aatsvervangend bur
gemeester van L., ten aanzien van welke 
gemeente annexatie-plannen in voorberei
ding waren. Eerst m. i. v. I Mei z935 krijgt 
de p/aatsvervangende burgemeester zijn 
ontslag in verband m et de voeging van de 
gemeente L. bij de gemeente S. - De Pen
sioenraad stelt m . i . v. z3 Sept. z932 een 
pensioensgrondslag vast, waartegen zoowel 
de functionaris zelf als de gemeente S . op
komt. - Droegen de werkzaamheden van 
den p/aatsvervangenden burgemeester van 
L. een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemeester hebben 
in het algemeen een niet-tijdelijk karakter. 
Dit karakter wordt niet be,nvloed door de 
moge/ijkheid dat een gemeente zal worden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus
schen tijdelijkheid van het karakter der 
werk zaamheden en tijde/ijk heid van de 
functie. 4 November. 

- B esluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Opvoeding enz. en 
Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet art. 
z85.) - Het :.woveel moge/ijk ongerept 
houden van het karakter van een historisch 
oud stadje, dat zijn overgeleverd karakter 
tot den huidigen dag vrij ongerept heeft 
weten te bewaren, vormt een a/gemeen be
lang. In strijd met dit belang heeft dan ook 
de Raad vergunning verleend tot vervan
ging van een tot het stadsbeeld behooren
de z.g. keitjesstoep door een tegelstoep. 

6 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Gemeentewet art. z38.) - In de 
huidige omstandigheden moet eene ge
meenschappe/ijke regeling inzake de ver
pleging van slachtoffers van luchtaanval
len alleszins wenschelijk worden geacht. 
Wei maakt een gemeente bezwaar tegen de 
oprichting eventueel van noodziekenhui
zen, doch het valt niet in te zien, dat deze 
gemeente daarvan geenerlei nut zou kun
nen hebben. H et zou geen pas geven deze 
gemeente, in het midden van den kring 
gelegen, van de regeling uit te zonderen en 
haar in voorkomende gevallen te doen pro
fiteeren van maatrege/en, door de omrin
gende gemeenten {ietroffen, zonder harer
zijds in de kosten bij te dragen . De rege
ling wordt derhalve opgelegd. 7 November. 

art. 22z Gem.-wet terecht het geven _van - Besluif van den Secretaris-Generaal ,,an 
vergunning is voorbehouden aan den Bur- het Departement van Binnenlandsche Za -
gemeester. - Het verleenen van onthef- ken. (Gemeentewet art. z85.) - Nadat 
ling van bovenverme/d verbod w as inder- een raadsbesluit tot benoeming van een 
daad door art. 5 der verordening oorspron- wethouder was vernietigd, heeft de Raad 
ke/ijk voorbehouden aan B. en W. hetgeen denzelfden persoon opnieuw tot wethou-
het verbod niet-verbindend deed zijn, doch der benoemd met terugwerkende kracht 
geen wetsvoorschrift vereischt dat, toen ge- tot den datum van eerstbedoeld besluit. 
noemd art. 5 werd gewijzigd en daarmede H et laatstgenomen besluit, dat het vernie-
de lout was hersteld, art. 26z A opnieuw tigingsbesluit van zijn eliect bero_ofde, is 
werd afgekondigd. 20 October. in strijd met de wet, mede omdat he t den 

- Uitspraak v an den Centralen R aad van Raad niet vrijstaat , nu de wet de bevoegd-
Beroep. (Pensioenwet z922 art. 3, al. 2, heid daartoe niet erkent, aan een benoe-

L ~ d~ ~ ~ :1:t~z~~~~-z~f. 
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ming tot wethouder terugwerkende kracht - Beschikking van den Secretaris-Generaal 
te verleenen. z7 November. van het Departement van Binnenlandsche 

- Besluit van den Secretaris- Generaal van Zaken No. 24305 B .B. (Bureau Staats- en 
het Departement van Binnenlandsche Za - Administratief Recht), betreffende samen -
ken. ( Gemeentewet art. 86 j 0

• art. 248.) - voeging van de gemeenten Oudkarspel, 
Ten onrechte heeft de Raad, in verband Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en 
met zijn besluit tot vermeerdering van het Broek op Langendijk. 
aantal wethouders met ingang van 5 Sept. Stet . 139. IO Juli. Blz. 228. 
z939, den post ,,jaarwedden van de wet- - Beschikking van den Secretaris-Generaal 
houders" verhoogd, nu het raadsbesluit van het Departement van Binnenlandsche 
tot benoeming v an een wethouder d .d. 5 Zaken, No. 271 41 B.B. (Bureau Staats- en 
Sept. z939 was vernietigd en betrokkene Administratief Recht), betreffende wijzi -
dus eerst vanaf zijn nadere benoeming ging van de grenzen der gemeenten Rot-
recht op jaarwedde heeft. De van 5 Sept. terdam, Schiedam, Vlaardingen, Rozen-
z939 tot de tladere benoeming uitbetaalde burg, Schipluiden, Berkel en Rodenrijs, 
bedragen behooren te warden teruggevor- Capelle aan den IJssel en Barendrecht en 
derd. Ook het verleenen van terugwerken- opheffing van de gemeenten IJsselmonde, 
de kracht tot .; Sept. z939 aan de nadere Hillegersberg, Schiebroek, Overschie, Ke-
benoeming kan tot geen andere beslissing thel en Spaland en Vlaardinger-Ambacht. 
leiden, temeer nu dit besluit, daargelaten Stet. 143 . 24 Juli . Blz. 234. 
dat het nimmer een beslissing, we/ke uit - Beschikking van den Secretaris-Generaal 
de wet voortvloeit, ongedaan zou kunnen van het Departement van Binnenlandsche 
maken, later is vernietigd. II December. Zaken, no. 28037 B .B. (Bureau Staats- en 

Gemeenteg·reuzen. Administratief Recht), tot wijziging van 
- Beschikking v an den Secretaris-Generaa/ zijn beschikking van rn Juli 1941, no. 

van het Departement van Binnenlandsche 24305 B.B. (Bureau Staats - en Admini-
Zaken, No. 4969 B.B. (Bureau Staats- en stratief Recht), betreffende samenvoeging 
Administratiel Recht), betreffende wijzi- van de gemeenten Oudkarspel , Noord-
ging der grens tusschen de gemeenten Gel- Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek 
derma/sen en Buurmalsen. 6 Februari. op Langendijk. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal Stet. r52. 6 Augustus. Blz. 250. 
van het Departement van Binnenlandsche - Beschikking van den Seeretaris-Generaal 
Zaken, No. 10300 B.B. (Bureau Staats- en van het Departement van Binnenlandsehe 
Administratief Recht), betreffende sa- Zaken van No. 35n4 B.B. (Bureau Staats-
menvoeging van de gemeenten Herpen en en Administratief recht), betreffende wij-
Ravenstein. ziging van de grens tusschen de gemeent ,n 

Stet. 59. 24 Maart. Blz. 192 . Maassluis en Maasland . 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal Stet. 188. 2!'i September. Blz. 269. 

van het Departement van Binnenlandsche - Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Zaken, No. 10956 B .B . (Bureau Staats- en het Departement van Binnenlandsche Za-
Administratief R echt), betreffende samen - ken. (Beschikking S.-G. B. Z. 6 Sept. z940 
voeging d er gemeenten Colijnsplaat, Kats (Venlo en Maasbree) art. 2.) - Het voor-
en KortgenP. schrift bepaalt, dat de gemeente Maasbree 

Stet. 59. 24 Maart. Blz. 197. gedurende twee jaren het recht behoudt 
- Beschikking v an den Secretaris-Generaal van kosteloos gebruik van het raadhuis, 

van Binnenlandsche Zaken , No. 11599 B.B. gelegen te Blerik en dat de roerende goe-
(Bu reau Staats- en AdministratiefRecht) , deren in dit gebouw eigendom der gemeen-
betreffende namenvoeging der gemeenten te Maasbree blijven. De ui1tlegging van het 
Eede, St. Kruis en Aardenburg. gemeentebestuur v an M aasbree, dat in 

Stet. 60. 25 Maart. Blz. 202 . deze bepaling onder ,,raadhuis" zou moe-
- Beschikking van den Secretaris-Gene raal ten warden verstaan het complex van ge-

van het Departement van Binnenlandsche bouwen, waarin de verschillende afdeelin -
Zaken, N o. 150 54 B. B. (Bureau S t aa ts- en gen der gemeentesecretarie van Maasbree 
Administratief Recht), betreffende sa- zijn ondergebracht, is niet juist; immers in 
menvoeging van de gemeenten Abcoude- den laatsten volzin is sprake van ,,dit ge-
Proosdij en Abcoude-Baambrugge. bouw", waaruit duidelijk blijkt, dat a/leen 

Stet. 79. 23 April. Blz. 207. het raadhuis zelf is bedoeld, en niet andere 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal bouwen• IS October. 

van het D epartement van Binnenlandsche - B eschikking van den Secretaris-Generaal 
Zaken,, No. 15146 B .B . (Bureau Staats- van het Departement van Binnenlandsche 
en Administratief Recht), betreffende sa- Zaken, B.Z. no. s B.B., no. 39198 B.B. 
menvoeging der gemeenten Stad-Harden- (Bu r. St. en Adm.Recht), tot aanvulling 
berg en Ambt-Hardenberg. van de beschikking van 25 Maart 1941 , no. 

Stet. 79. 23 April. Blz. 212. u599 B .B. (Bur. St. en Adm.Recht), be-
- Besluit van de Secretarissen-Generaal treffende samenvoeging van de gemeenten 

van de Departementen van Binnenland- Eede, St. Kruis en Aardenburg. 
sche Zaken, van Waterstaat en van Finan- Stet. 220. 7 November. Blz. 298. 
cien tot instelling van een gemeente Wie- - Beschikking van den Secretaris-Generaal 
nngermeer. van het Departement van Binnenlandsche 
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Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grens tusschen de gemeenten 
Meppel, Havelte en Ruinerwold. 

Stet. 240. 20 D ecember. Blz. 321. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken No. 42483 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht), betreffende wijzi
ging van de grenzen der gemeenten Breda 
en Teteringen, opheffing van de gemeen
te n Princenhage en Ginneken c .a . en vor
ming van de nieuwe gemeenten Beek N .B . 
en Nieuw-Ginneken. 

Stet. 250. 23 December. Blz. 326. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departem ent van Binnenlandsche 
Zaken No. 42377 B.B. (Bureau Staats- en 
Administratief Recht) betreffende wijzi
ging van de grenzen van de gemeenten 
Sleen, Zweeloo, Westerbork, Rolde, Bor
ger en Odoorn. 

Stet. 251. 24 D ecember. Blz. 337. 
Gemeentepolltle. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartemcnt van Binnenlandsche Za
ken betreffende de tucht bij de gekazer
neerde gemeentepolitie. 

Stet. g. 18 November. Blz. 301. 
Groevenreglement. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat in zake 
vaststelling van een Groevenreglement. 

Handelsnaamwet. 
25 J anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels
naamwet S. ,92, No. 842, art. ,). - Ten 
onrechte heeft de Rechtb. zich afgevraagd, 
of verzoekster haar school exploiteert enkel 
n,et het doe/ er win st mede te maken. /n. 
dien het doe/ om winst te maken voorzit, 
neemt het bestaan van andere oogmerken 
daarnevens niet weg, dat eene onderne
ming aanwezig is. Het is overigens ten 
deze vee/eer de vraag, of verzoekster Jou-• 
ter een beroep uitoefent dan we/ eene on
derneming heeft, waarin een bedrijf wordt 
uitgeoefend. Al zal in het a/gemeen hij die 
den kost verdient met het geven van les
sen in het eerste geval verweeren, is het 
toch zeer we/ moge/ijk, dat het verstrek
ken van onderwijs op zoodanige wijze ge
organiseerd wordt, dat er sprake is van 
eene onderneming, waarin een bedrijf 
wordt uitgeoelend. - Anders Adv.-Gen. 
Wijnveldt, ech ter evenzeer met gegrond
bevinding van het desbetreffende middel 
van cassatie. Deze bovendien: Ten on
rechte heeft de Rechtb. ten deze eene ver
oordeeling in de proceskosten uitgespro
ken. 25 September. 

Hlntl erwet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Sociale 

Zaken. (Hinderwet art. 2 VII). - Een 
stortplaats voor vuilnis, waarbij een hou
ten loads staat, waarin bij koude het sor
teeren van vuil plaats heeft en waar voorts 
gesorteerde afval (lompen, balen, papier 
e. d.) wordt bewaard, terwijl het papier ter 
plaatse tot balen wordt verpakt, moet wor-

den geacht te behooren tot de in art. 2 on
der VII genoemde inrichtingen. 4 Maart . 

- Bes/uit van den Secr.-Gen. van Sociale 
Zaken. (Hinderwet art. ,2 jis artt. 8 en 
,5). - Ondanks het feit, dat B. en W . 
hebben nage/aten van hun besluit tot wei
gering van het ontslaan van den conces
sionaris van eenige voorwaarden eener hin
derwetsvergunning door aankondiging aan 
het publiek kennis te geven, is appellant 
niettemin in zijn beroep ontvankelijk, daar 
de in art. I 5 re lid bedoelde termijn geens
zins uitsluit de bevoegdheid om voor dien 
termijn in beroep te komen. - Een juiste 
uitlegging van art . ,2 2e lid brengt mede, 
dat B. en W. geen beslissing mogen nemen 
op een verzoek om ontslag van een of meer 
voorwaarden - oak dan wanneer deze be
s/issing afwijzend is - voordat aan de be
Janghebbenden ge/egenheid is gegeven be
zwaren in te brengen. Oak de omstandig
heid, dat de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden nag niet zijn opgevolgd, kan 
geen aan/eiding geven om het voorschrilt 
van art. I2 2e lid niet na te komen. 

zo Maart. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art. 

26,; Hinderwet art. 22 ) . - De Rechtb. 
heeft blijkbaar het bewezen verklaarde te
lastege/egde aldus verstaan, dat in de 
woorden ,,zonder vergunning van B. en W. 
der gemeente Driel" niet meer is uitge
drukt dan dat niet overeenkomstig de artt. 
, , 8 en 9 der Hinderwet op een verzoek om 
vergunning tot het oprichten der bedoelde 
inrichting door het daar toe bevoegde Ge
meentebestuur in eerste instantie gunstig 
was beschikt. - Uitgaande ,,an deze in 
cassatie niet aantastbare uitlegging is de 
Rechtb. terecht van oordeel geweest, dat 
het bewezen verk/aarde niet krachtens art. 
22 aanhef en onder a der Hinderwet straf
baar is. - Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt . 

r7 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hinder

wet artt. 2, 22; Wet R . 0. art. 99). - Een 
inrichting ,,tot" het bewaren van vluch
tige koolwaterstoflen ( waarvan de telast
Jegging spreekt) is een inrichting ,,be

. stemd tot" bewaring van die stoffen. -
Al moest de kelder, zooals Rechtb. en 
Kan tonr. blijkbaar hebben aangenomen, in 
de eerste plaats dienen tot het bewaren 
van fruit , dit verhinderde geenszins, dat 
hij tevens bestemd kon zijn tot en gebruikt 
kon warden als bewaarplaats van benzine. 
- N iet reeds elk p/aatsen van eenige hoe
veelheid benzine in een besloten ruimte 
kan deze ruimte tot een inrichting als be
doe/d in art. 2 onder IV der Hinderwet 
maken; uit de grootte van den voorraad en 
de wijze waarop de vaten achter ledige 
fruitmanden verstopt waren hebben Kan
tonr. en Rechtb. ongetw~jfe/d kunnen af
leiden, dat hier terecht van een in werking 
gehouden, tot bewarin~ van benzine be
stemde inrichting in den zin der wet was 
gesproken; hieraan kan n iet afdoen, of 
req. wellicht door benzine en fruit in een 
ruimte opges/agen te houden, de qualiteit 
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van het fruit bedierf, terwijl uit de ver
melde omstandigheden zeer zeker was op 
te maken, dat het hier gold een bestem
ming van meer blijvend karakter. - Art. 
22 lid 2 der Hinderwet geeit den Rechter 
de bevoegdheid om bij veroordeeling ter 
zake van een der in het eerste lid genoem
de feiten de vernietiging van qe inbeslag 
genomen gevaarlijke stoffen te bevelen; in 
cassatie kan niet worden onderzocht, of in 
dit geval terecht van die bevoegdheid is 
gebruik gemaakt. 5 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging der Hinderwet. 

Stet. 246. 3 November. Biz. 297. 
Huurbeschermlngsbeslult. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie en van Bin
nenlandsehe Zaken , houdende bepalingen 
in verband m et het eindigen van huur van 
onroerende goederen (Huurbeschermings
besluit 1941) . 

S . S.205. 25 April. Biz. 6. 
I!lentlflcatle. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sehe Zaken en van Justitie, houdende wij 
ziging van het Besluit No. 132/1940 be
treffende identificatieplicht. 

S. S.305. 13 September. Biz. 102. 
Inkornstenbelastlng. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, betref
fende h et invoeren van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 (Invoeringsbe
sluit Inkomstenbelasting 1941) . 

S. S .413. 29 Mei. Biz. 145. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betref
fende de inkomstenbelasting (Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941) . 

S. S.414. 29 Mei. Biz. 146. 
- Tweede uitvoeringsbeschikking Inkom

stenbelasting 194 r. 
Stet. 222 . 24 October. Biz. 295. 

Invalldltelts - en oudt>r1lomsverzekerlug. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Soeiale Zaken be
treffende een voorloopige regeling van be
paalde aanspraken op uitkeering ter zake 
van renteverzekering. 

S . S .801. 20 Februari. Biz. 25. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 

865, Afdeeling A. V ., betreifende Jnvalidi
teitswet, enz. 6 Maart. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende t ijdelijke 
verhooging van bepaalde sociale verzek e
ringsrenten met een b ijzonderen toeslag. 

S. S .803 . 9 Juli. Biz. 97. 
- Tweede besluit van den Secretaris-Gen e

raal van het Departement van Sociale Za
ken betreffende een voorloopige regeling 
van bepaalde aanspraken op uitkeering ter 
zake van renteverzekering. 

S . S.813. 13 December. Biz. 185. 
Invoerrechten en accljnzeu. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departem ent van Financien betreffen
de verhooging van den tabaksaccijns. 

S. S.407. 28 Februari. Biz. 18. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D e partement van Financien ter 
uitvoering van het besluit van d e Seere
tarissen-Gen eraal van de Departem enten 
van Financien en van Handel, N ijverheid 
en Scheepvaart betreffende h effingen ter 
zake van den invoer van Duitsehe goede
ren. Stet. 60. II Maart. Biz. 190. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Finaneien betreffen 
de verlenging van den werkingsduur van 
artikel 8 der wet van 26 April 1940 (Stbl. 
no. 404) in zake opcenten op den suiker
accijns. 

Stet. 76. 27 Maart. Biz. 207. 
- Beschikking van den Secretaris- G eneraal 

van het D epartement van Financien ter 
uitvoering van het besluit van de Secre
taris -Generaal van de Departementen van 
Financien en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende heffingen ter 
zake van den invoer van Duitsche goede
ren . Stet . 108. 23 Mei. Biz. 220. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het Departement van Financien tot wijzi
ging van wetten betreffende den accijns 
op gedistilleerd en op houtgeest en tot wij
ziging van h et tot de Tariefwet 1934 be
hoorend tarief. 

Stet. ~40. 4 D ecember. Biz. 307. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien be
treffende uitvoering van zijn b esluit van 
4 December 1941, opgenom en in de N e
derlandsehe Staatseourant van 9 Decem
ber 1941, no. 240, tot wij ziging van wetten 
betreffende den accijns op gedistilleerd en 
op houtgeest en tot wijziging van het tot 
de Tariefwet 1934 behoorend tarief. 

Stet. 240. 4 December. Biz. 308. 
- Beschikking v an den Seeretaris-Generaal 

van het Departement van Financien ter 
uitvoering van het besluit van de Secre
tarissen-Gen era al v an de Departe menten 
van Financien en van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende heffingen ter 
zake van den invoer van Duitsehe goede
ren. 

Stet . . 140. 4 D ecember. Biz. 309. 
- B esluit van den Seere t a ris-Generaal van 

het Departemen\ van Finaneien betreffen
de heffing van een bijzondere wijnbelas
ting. 

Stet. 240. 4 D ecember. Biz. 310. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot wij
ziging v an het K oninkl ijk besluit van 7 
October 1913 (Stbl. no. 382), houdende 
be pa lin gen omtrent afgewerkte melasse en 
stroop. 

Stet. 54. 24 December. Biz. 342 . 
Jaar- en s treekbeurzen. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende jaarbeurzen 
en streekbeurzen. 

S. S.602. 22 Januari. Biz. 22 . 
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Jachtwet. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Sv. art. 

350; Jachtwet 1923 artt. 2, 4. ) - Het be
sluipen van en schieten op eenden maakt 
slechts dan ,,jagen" uit in den zin van art. 
4 lid 1 der ]achtwet 1923, wanneer die 
eenden behooren tot het ,,wild" in den zin 
van art. 2 dier wet, waarvoor beslissend is 
de bij art. 1 gegeven wettelijke omschrij
vin g van dat begrip . DaarbiJ valt, gelet op 
de strekking v an genoemde wet en de 
daarin gegeven voorschriiten, slechts te 
denken aan die exemplaren van de bij art. 
1 genoemde diersoorten, die aan niemand 
toebehooren en in de voor hun aard na
tuurlijke vrijheid /even. - De Rechtbank 
heeft, door als bewezen aan te nemen dat 
requirant op voor hem verboden grond 
heeft ,,gejaagd" en hem deswege te ver
oordeelen, onverschillig of de eenden, 
waarop hij schoot, wild of tam waren, niet 
beraads/aagd en beslist op den gronds/ag 
der telastlegging. 23 ]uni. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende maat
regelen ter bestrijding van de strooperij en 
van schade door stroopende honden en 
katten alsmede aanvulling van de Jacht
wet 1923. 

S . S .708. 8 Augustus. Biz. 135. 
J ournalls ten beslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het beroep van jour
nalist (J oumalistenbesluit) . 

S . S.3 76. 2 Mei. Biz. 59. 
Kamers van Koopha111lel en 1!'abrleken. 
- Besluit van den S ecretaris-G eneraal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, in zake de samenstelling, 
inrichting en bevoegdheid van de Kamers 
v an Koophandel en Fabrieken (Besluit op 
de Kamers vanKoophandel enFabrieken) . 

S. S.615. 25 November. Biz. 127. 
Kartelbeslult. 
- B esluit van de S ecretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en V isscherij betreffende het kartelwezen 
(Kartelbesluit) . 

S . S.6r4. 5 November. Biz. 124. 
Keurenwet. • 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

Waterstaa t . (Keurenwet art. 4.) - Een 
bepaling in een keur, die verbiedt water 
uit rioleeringen in de waterleidingen al te 
voeren, gaat te ver voorzoover zij in een 
reeds bestaanden toestand eene onmiddel
lijk werkende wijziging brengt, waardoor 
voor de bewoners, die tot dusverre door 
het ter plaatse aanwezige riool op de wa
terleidingen van het waterschap loosden, 
groot ongerief en schade komen te ont
staan. In de keu r had daarom eene uitzon
dering behooren te zijn gemaakt voor de 
bestaande op de waterleiding Joozende rio
leeringen, met dien verstande, dat ten aan
zien daarvan de verbodsbepaling eerst zal 
gelden, zoodra er eenige verandering, ver-

nieuwing of herstelling aan wordt gedaan, 
waardoor een ge/eidelijke aanpassing aan 
den nieuw geschapen toestand moge/ijk 
wordt gemaakt. 31 Mei. 

Klnderbijslagwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Kinderbijslag,vet artt. 2 en 86). 
- Agent aangemerkt als in Joondienst van 
twee samenwerkende verzekeringmaat

schappijen ( moeder- en dochtermaatscha1, 
pij). - Ook volgens de oorspronkelijke 
formuleering van art. 86 der wet stond be
roep open tegen een beslissing tot afwij
zing van een verzoek om een kinderbijslag
boekje. 24 Juli 

- Uispraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Kinderbijs/agwet art. 2). - Di
recteur eener N . V. , die ( evenals zijn broe
der en mede-directeur) de helft der uitge
geven aandeelen bezit, is geen arbeider in 
den zin dezer wet. 24 Juli . 

- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, No. 
3542, Afdeeling Arbeid, tot uitvoering van 
artikel 27, derde lid, de r Kinderbijslagwet. 

Stet. 222. r6 October. Biz. 283. 
Koopbandel. 
- B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en 
van H a ndel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende v ergaderingen van houders 
van schuldbrieven aan toonder. 

S . S.zooA . 24 J anuari . Biz. 33. 
Landarbeldersw.et. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw enz. 
(Landarbeiderswet art. 40.) - In casu kan 
niet worden gezegd, dat door de onteige
ning een grooter geheel, waar-toe de ter ont
eigeni11g aangewezen perceelen behooren, 
de geschiktheid voor het daarop uitge
oelend bedrijf zou verliezen, dan we/ dat 
de waarde daarvan te zeer zou warden ge
drukt. Aangezien de overige door de recla
manten aangevoerde bezwaren geen vol
doenden grond opleveren om nie t tot de 
v oorgenomen onteigening te besluiten en 
b ij de bepaling der schadeloosstelling met 
de belangen van de reclamanten zal war
den rekening gehouden, wordt het besluit 
van Ged. Staten tot onteigening goedge
keurd. 10 October. 

Landb.ouw Crlslswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad . (Sv. art. 

26z , 359; Inventarisatiebesluit alsmede 
verbod afleveren enz. van crisisproducten, 
v . 28 Aug. 1939 S . 679 J art. I.) - Het 
woord ,,rundveevoedermee /" komt in art. 
z van het K. B . van 28 Aug. z939 S. 679 j 
niet voor en in verband daarmede is het 
bewezenverklaarde ( da t is afge/everd een 
bepaalde hoeveelheid van een in art. 1 van 
genoemd K . B . opgesomd product, nl. 
rundveevoedermeel) a/dus te verstaan, dat 
het door req. afge/everde rundveevoeder
m eel tot de in dat artikel opgesomde pro
ducten behoorde. - H et door de Kantoni . 
en Rechtb. overwogene houdt echter niets 
in wat op de juistheid daarvan zou kunnen 
wijzen, terwijl evenmin de gebezigde be-
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wijsmiddelen iets bevatten, waaruit zou 
zijn al te leiden, dat het rundveevoeder
meel te Vlijmen is afgeleverd. - Voigt 
vernietiging en verwijzing. - Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt, die concludeerde tot 
ontslag van rechtsvervolging. z7 Maart. 

-Arrest van den Hoo{j,en Raad. (Wet R. 0. 
art. 56; Landbouwcrisiswet z933 art. 3z.) 
- Onder het opzettelijk handelen in strijd 
met een der bij of krachtens de artt. 9, zo, 
II, I2, I2b en 29a der Landb.-Crisiswet 
I 933 vast{j,estelde voorschriften, strafbaar 
gesteld in art. 3z lid 2 dezer wet kan slechts 
worden verstaan een handelen, dat niet 
alleen tegen een zoodanig voorschrift in
druischt en dus, indien zonder het bedoel
de opzet gepleegd, strafbaar zou zijn inge
volge art. 3I lid I , doch dat tevens opzet
tel~ik in strijd met een zoodanig voorschrift 
is begaan, of met andere woorden bij het 
plegen waarvan de dader er zich van be
wust is geweest, dat hij een bij zoodanig 
voorschri'ft opgelegde verplichting schond. 
- Nu in de te/astlegging van strijd met 
eenige wette]ijke norm geen melding wordt 
gemaakt, kan het woord ,,opzettelijk" hier 
dus niet met een zoodanige norm in ver
band warden gebracht; iedere uitlegging 
der telastlegging, welke meer daarin leest 
dan dat het slachten door req. willens en 
wetens is gepleegd, moet, als zijnde met 
de bewoordingen daarvan onvereenigbaar, 
warden afgewezen. Derhalve levert, wat 
ook de bedoeling van den steller van de 
dagvaarding moge geweest zijn, het aan 
req. te/astgelegde op een handelen in strijd 
met een der voorschriften - in casu het 
art. I S/achtverbod Varkens I940 II -
vastgesteld bij of krachtens de Landb.-Cri
siswet I933 met uitzondering van het voor
schrift van art. 29b, hetgeen strafbaar is 
krachtens art. 3I lid I en we! volgens het 
derde lid als overtreding. - ( Anders: 
Adv.-Gen. Wijnveldt). - Als overtreding 
had de zaak bij den Kantonrechter aan
hangig moeten w orden gemaakt. Daar req. 
daarop echter geen beroep deed kon de 
Pol.rechter ingevolge art. 349 lid 2 Sv. van 
de zaak kennis nemen. Echter stond vol
gens de artt. 56 en 68 Wet R . 0. tegen diens 
vonnis hooger beroep niet open, zoodat het 
Hof req. in zijn beroep niet ontvankelijk 
had moeten v erklaren. 20 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Slacht
verbod I940 Varkens II art. z.) - Bij art. 
I Slachtverbod I940 varkens II is het 
slachten van varkens zonder eenig voor
behoud verboden. Art. 2 gee ft aan, wan
neer dit verbod nie t geldt en houdt der
halve nie t eenig element van de strafbare 
overtreding van het in art. I gegeven ver
bod in. Het Huisslachtingsbesluit z940 
Varkens. waarvan de artt. 2 en 3 volgens 
het middel eveneens geschonden zouden 
zijn, is ten deze niet toegepast en niet toe
passelijk. - Onder het slachten van een 
dier wordt in het algemeen we/ verstaan 
het gewelddadig dooden van dat dier en 
het daarna door verschillende verrichtin
gen voor consumptie geschikt maken, maar 

deze verrichtingen vormen zulk een be
/angrijk en noodzakelijk gedeelte van het 
slachtproces, dat zij ook op zich zelve als 
slachten van een dier zijn aan te merken. 
- De vermelding in de gegeven qualifica
tie van de Landbouwcrisiswet I933 is on
juist. I December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Besluit 
Secr.-Gen. v. ]ustitie inz. berechting v. 
strafzaken rakende econ. Ieven (Verord.
blad z5/r94z No. 7z, art. 5; Slachtverbod 
I940 Varkens II art. z.)) - Het verbod 
{j,enoemd in art. I Slachtverbod z940 Var
kens II is geheel algemeen gesteld ; de 
woorden daarvan laten dan ook geen ruim
te open voor de opvatting, dat de afwe
zigheid van de gevallen, waarin dit verbod 
niet geldt, een bestanddeel van het verbod 
vormt. - Zitting werd gehouden en uit
spraak werd gedaan door de Vacantieka
mer van het Hof, voor Econ. strafzaken en 
derhalve van deze kamer van het Hof een 
bijzondere kamer als voorgeschreven voor 
strafzaken, het economische !even raken
de. De omstandigheid, dat deze kamer uit 
deze/fde leden zou bestaan als de Vacan
tiekamer voor gewone strafzaken is met 
geen enkel wetsvoorschrift in strijd. 

I December. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

48; Voedselvoorzieningsbesluit art. IS; 
Slachtverbod z940 Schapen art. 2.) - On

·der medeplichtigheid aan het opzettelijk 
handelen in strijd met een krachtens het 
voedselvoorzieningsbesluit {j,esteld verbod, 
strafbaar gesteld in het 2de lid van art. IS 
van dat besluit, kan slechts warden ver
staan medeplichtigheid aan een handelen, 
dat niet alleen tegen een zoodanig voor
schrift indruischt en dus, indien zonder 
het bedoelde opzet gep/eegd, strafbaar zou 
zijn ingevolge het eerste lid van dat ar
tikel, doch dat tevens opzettelijk in strijd 
met een zoodanig voorschrift is begaan, of 
met andere woorden bij het plegen waar
van de dader er zich van bewust is ge
weest, dat hij handelde in strijd met een 
bij zoodanig voorschrift gesteld verbod . -
Nu de telastlegging van m edeplichtigheid 
aan zoodanig handelen geen melding 
maakt. levert 2ij slechts op medeplichtig
heid aan overtreding, hetgeen niet straf
baar is. - Het verbod van art. 2 lid 2 
S/achtverbod z940 Schapen is geheel al
{j,emeen gesteld en de woorden ervan Iaten 
dan ook geen ruimte open voor de opvat
ting dat de afwezigheid van het geval, 
waarin dit verboa niet geldt, een bestand
deel van het verbod vorm t . 22 December. 

- Crisis-Zuivelbesluit I935 I, enz. No. 
39II7, Rij ksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd, Afdeeling Alge
meene Zaken. 

Stet. 254. 29 December. Biz. 343 . 
Land- en Tulnbonwongevallenwet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van· Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet I92I ender Land
en Tuinbouwongevallenwet I922 , alsmede 
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van het besluit No. 13/1941 betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S . S.807. 18 Augustus. Biz 101. 
Lan1loorlogsreglement. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

310; Landoorlogsreglement S. 1910 No. 73 
art. 53; Verordening Rijkscommissaris 
betr. de bevoegdheid van den (Duit schen) 
Krijgsraad van 8 ]uni 1940 § I.) - Uit 
art. 53 van het Verdrag nopens de wetten 
en gebruiken van den oorlog te land S. 
1910 No. 73 volgt duidelijk, dat de bezet
ter niet door het enkele feit van de bezet
ting eigenaar van de daar bedoelde goede
ren wordt, maar dien eigendom kan ver
krijgen door ze in bezit te nemen, van hoe
danige inbezitneming uit het bestreden ar
rest niets blijkt. - T en onrechte gaat het 
middel ervan uit, dat het rijwiel in quastie 
behoorde aan het Duitsche Ieger en de 
Nederl . rechter onbevoegd was van dien 
diefstal kennis te nemen, nu niet gebleken 
was, dat de Commandant van het Je ger
onderdeel, waartoe de betrokken Duitsche 
krijgsraad behoorde, verklaard had, van 
zijn bevoegdheid het onderhavige tegen 
het Duitsche Jeger gerichte delict te ver
volgen, af te zien. 26 Mei. 

Land stan d. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemc:nt van Landbouw en Vis
scherij, No. 12526, Afdeeling X, Directie 
van denLandbouw, betreffende hetStaats
toezicht op den NederlandschenLandstand 
Eerste Uitvoeringsbesluit Nederlandsche 
Landstand). 

Stet. 236. -~ December. Biz. 305. 
- Besluit van den S ecretaris -G eneraal van 

het D epartemcnt van Landbouw en Vis
scherij, No. 12 52 7, Afdeeling X, Directie 
van den Landbouw, betreffende de agra
rische vereenigingen, lichamen, ins tellin
gen en stichtingen. (Tweede uitvoerings
besluit Nederlandsche L andstand.) 

Stet. 236. 3 D ecember. Biz. 306. 
Leenln gsfonds. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

he t Departement van Financien tot aan
vulling van de Leeningfondswet 1940 en 
tot wijziging van de wet van 26 April 1940, 
Staatsblad no. 404. 22 januari. 

- B esluit van den Secretaris-Gcneraal van 
het Departement van Financien tot op
heffing van het Leeningfonds 1940 en tot 
wij ziging van de wet van 26 April 1940 
(Stbl. no. 404). 

Stet. 2:1. 18 D ecember. B iz. 319. 
Liq uhlatlebeslnlt. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de vrijstelling of vermindering van belas
ting bij ontbinding van naamlooze ven
nootschappen (Liquidatiebesluit 1941). 

S. S.424. 4 Augustus. Biz. 170. 
- E erste Beschikking van den S ecretaris

Generaal van het D epartement van F i
nancien, dd. 11 October 1941, no. 100, tot 
uitvoering van het Liquidatiebesluit 1941. 

Stet. 202. II October. Biz. 277. 

Loonbelastln g. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
op de Loonbelasting 1940. 

Loterijwet. 
S. S.423 . 29 Juli . Biz. 169. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905, artt. 1, 2, 2 ° .) - De Rechtbank 
heeft de telastlegging - waarin eerst 
sprake is van ,,aandeelen" die worden ver
spreid, en daarna van ,,ingevulde aandee
Ien" die aan den aanlegger warden verzon
den - kennelijk aldus opgevat en ook 
kunnen opvatten, dat deze met ,,aandee
Ien" in de loterij bedoelt de deelnemings
formulieren, in te vullen als in de telast
Jegging is vermeld. - Terecht heeft de 
Rechtb. aangenomen, dat het hier niet ter 
zake doet of de betaling vooraf, dan we/ 
eerst in de volgende week geschiedt. 

6 januari. 
Luehtbescherrnlngsongevallenfonds. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

v an de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken betreffende 
de instelling van ·een Luchtbeschermings
ongevallenfonds. 

S. S .800. 3 Januari. Biz. 24. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 en der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede 
van het besluit No. 13/1941 betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S . S.807. 18 Augustus. Biz ror. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art. 

1401, Merkenwet art. 3.) - Uitgangspunt 
in dezen stand van het geding is het niet 
meer betwiste punt van uitgangvan's Hofs 
arrest, dat Tjoklat, als het Maleische 
woord voor chocolade, slechts een soort
naam is. Dit uitgangspunt moet Ieiden tot 
de door het Hof dus ook aanvaarde conse
quentie, dat, wie niet anders of meer doet 
dan het woord Tjoklat gebruiken als aan
duiding van de door hem in het verkeer 
gebrachte chocolade-artikelen, tegenover 
den vroegeren gebruiker van dat woord 
geen onrechtmatige daad pleegt in den zin 
van art. 1401 B . W., daar het gebruik van 
een soortnaam. voor een ieder vrij moet 
blijven. - Deze vrijheid blijft bestaan. ook 
indien men daardoor een ander navolgt 
.,ten einde van diens reclame te profitee
ren of die rec/ame tegen te werken". Van 
een verwijt aan verweerster, dat zij, zon
der nut voor haar zelve, s/echts zou ge
handeld hebben om eischeres schade te 
berokkenen, is ten deze geen sprake. 

7 Maart, Blz. 418. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Merken

wet art. 10.) - Bij de beoordeeling van de 
vraag, of, bij het voorkomen van naam of 
lirma van req. in een ingeschreven merk, 
gevaar voor verwarring omtrent de her
komst van de onder het merk verhandelde 
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waren te duchten is, valt eenerzijds te Jet
ten op elk gebruik, dat van het merk over
eenkomstig de inschrijving kan worden ge
maakt, en anderzijds op het handelsdebiet, 
van hem, die de nietigverklaring vordert, 
doch het doet niet ter zake, of te diens 
name merken zijn ingeschreven voor an
dere waren dan waarvoor de bestreden in
schrijving is geschied. Het Hof heeft der
halve ten onrechte gewicht gehecht, eener
zijds aan omstandii!,heden, waaronder de 
Duitsche firma waren onder het merk ver
handelt, ook voorzoover die omstandighe

den niet, rechtstreeks of middellijk, zijn vast
gelegd in de omschrijv ing zelve van het 
merk, en anderzijds hieraan, dat ten name 
van Coca-Cola merken zijn ingeschreven 
voor dranken en siropen. - Anders: Proc.
Gen . Berger. 23 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken
wet artt. 3 en rn.) - De juridische betee
kenis van de inschrijving van een merk 
door het Bureau van den I . E . is geen an
dere dan dat de eerste gebruiker zich door 
dien maatregel kan ontslaan van even
tueele bewijslevering van eerste gebruik. 
Dit stelsel brengt mede, dat de in art. zo 
geregelde procesgang, gericht tegen de in
schrijving van een merk, onverlet Jaat de 
bevoegdheid van derden om - inschrij
ving of geen inschrijving - voor den ge
wonen rechter staande te houden, dat aan 
dengene, die beweert rechthebbende op een 
merk te zijn, het recht op uitsluitend ge
bruik daarvan niet toekomt. Derhalve 
wordt het voeren van he t verweer, dat .een 
woord onderscheidende kracht mist en 
daarom geen recht op een merk bestaat, 
niet afgesneden door hetgeen daaromtrent 
b;; de inschrijving of bij eene ingevolge 
art. IO geval/en beslissin/!, is geoordeeld. -
De stelling, dat de inschrijving van een 
woord als merk, behoudens bewijs van het 
tegendeel, doet verstaan, dat dit merk on
derscheidende kracht heeft, vindt in de 
wet hoegenaamd geen steun. - [Zie een 
overzicht van de processen gevoerd over 
het woordmerk ,,Veritable" inConcl.Proc.
Gen.] 2 0 ]uni. 

Mllltalre Zaken. 
- Tweede Uitvoerin gsbesluit van het H oofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens m aatrege
len ten aanzien van de bezoldigin g en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
n eel der voormalige Nederlandsche Zee
en L andmacht. 
S. S.501/I940. 9 D ecember 1940. Biz. 80. 

- Derde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van D efensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk p erso
neel der voormalige Nederlandsche Zee
en L andmacht. 

S. S .500. 10 Februari. Blz. 81. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie betreffend e 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbren ging van aanhangige strafza-

ken naar den gewonen strafrechter. 
S . S.201. 19 M aart. Biz. 4. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Depa rtem ent van Sociale Zaken tot 
wziging van de artikelen 14 en 16 van het 
Koninklijk besluit van 16 October 1939 
(Stbl. no. 548), houdende regeling van de 
vrijwillige hulpverleening aan zieke en ge-

1 

wonde personen, behoorende tot de legers 
of vloten van oorlogvoerende Mogendhe
den, en voorziening in de hulpverleening 
van den inlichtingendienst t en aanzien 
van krij gsgevangenen en geintemeerden. 

Stet. 83. 15 April. Biz. 207. 
- Vierde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

. van het Afwikkelingsbureau van het D e
partem ent van Defensie nopens maatre
gelen t en aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk per 
soneel de r voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. 

S . S .501. 3 S eptember. Biz. 82 . 
- Vijfde Uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Departem ent v an D efensie nopens 
maatregelen t en aanzien van de bezoldi
ging en v erzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht . 

S . S.502 . 23 S eptember. Biz. 82 . 
Motorrijtuig·en. 
- Besluit van den S ecretaris-G eneraal van 

het Departement van \Vaterstaat ter ver
zekering van het beschikbaar zijn van mo
torrijtuigen. (Besluit Standplaats M otor
rijtuigen 1941 I). 

S . S.558. 20 N ovember . Biz. 86. 
Motorrijtu lg·enbelastlngwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sv. art. 

430; Motorrijtuigenbelastingwet art. z7.) 
- D e Pol.rechter heeft niet, door onder 
de omstandigheden als feitelijk in het von
nis vastgesteld ( men zie de door de Duit
sche overheid zeer beperkte beschikkings
bevoegdheid over en verplichtingen be
treffende auto's en chauffeurs beschreven 
in het vonnis) te beslissen dat niet kan 
worden aangenomen, dat gerequireerde de 
chauffeurs hee ft ,,doen rijden", blijk ge
geven aan die woorden een andere betee
k enis te hebben toegekend dan die , welke 
die woorden in art. 17 hebben, voor welk 
doen rijden toch vereischt zou zijn , dat ge
requireerde op eenige wijze voor het in de 
telastlegging omschreven rijden met die 
motorrijtuigen verantwoordelijk kan wor
den gesteld. -Adv.-Gen . R ombach : ,,Hou
der" is een economisch, niet een juridisch 
begrip. Hij, die zich voor geruimen tijd de 
beschikking verzekert over het motorrij
tuig moet als ,,houder" warden aange
merkt. ( Door H . R. niet beslist.) - Om
dat niet blijkt, dat t. a. v. een der elemen
ten van de telaste gelegde strafbare feiten , 
op welks niet bewezen zijn de gegeven vrij
spraak mede berust, anders dan op den 
grondslag der telastlegging is beraadslaagd 
en beslist, is het beroep in cassatie gericht 
tegen een vrijspraak in den zin van art. 
430 Sv. , waartegen zoodanig beroep niet 
openstaat. 22 December. 
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Motor- en rijwlelreglement. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.Regl. art. 59.) - Op het bewezen
verklaarde, dat requirant ,,op IS Januari 
I94 I te V . te ongeveer 8. 2 0 nam. op den 
openbaren weg heeft pereden met een door 
hem bestuurd rijwiel, dat niet was voor
zien van een afgeschermde wit of gee! licht 
uitstralende voorverlichting" heeft _ de 
Kantonrechter ten onrechte art. 59 van 
het Motor- en Rijw.Regl. van toepassing 
geacht. Het feit valt onder de Verordening 
betrellende het verduisteren. Qualificatie 
en aanhaling van de artt. ambtshalve ver
beterd. 23 ]uni. 

- Besluit van <len S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Waterst aat tot wij 
ziging van het Motor- en Rijwielregle
ment. 

Stet. 252 . 29 D ecember. Biz. 343 . 
Motor- en Rijwiclwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.wet art. 25.) - Van de aansprake
Jijkheid v an den eigenaar van het motor
rijtuig wegens het door een ander Jaten 
rijden is niet alleen sprake, w anneer de 
eigenaar er uitdrukkelijk of stilzwijgend 
mede instemt, dat de ander m et zijn mo
torrijtuig rijdt, maar ook, wanneer de eige
naar door zijne zorgeloosheid den ander de 
gelegenheid tot het rijden heeft verschalt. 
- De ten deze ter bevrijding aangevoerde 
leiten - zie arrest - sluiten niet alleen 
elke instemming van de zijde van den eige
naar ui t maar ontzenuwen ook het verwijt 
van zorgeloosheid, al mochten zij den eige
naar niet de ,,zekerheid verschaf/en, dat de 
auto in de garage werd geplaatst" . Dat het 
door den eigenaar in den chauffeur gesteld 
vertrouwen achteraf misplaatst bleek te 
zijn, k an hieraan niet afdoen. Ten onrechte 
heelt het Hof het verweer als niet bevrij
dend ter zijde gesteld. - Anders Proc.
Gen. Berger met betoog, dat het middel 
opkomt tegen een beslissing van feitelijken 
aard. 3 ]anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 
2 6I ; Mot.- en Rijw.we t art. 22). - Auto
rijden op bepaalde tij d en plaats ,,terwijl 
hij verkeerde onder zoodanigen invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat moest warden 
geach t, dat motorrijtuig naar behooren te 
besturen" levert een alleszins voldoende 
duidelijke leitelijke omschrijv ing van de 
aan req . v erweten ,!ledraging. - D e R echt
bank heeft het bewezen verklaarde kunnen 
afleiden uit de door haar gebezigde bewijs
middelen. (Verklaring van req. dat hij on
der den invloed van drank verkeerde; ver
klaring van i,lefuige, dat req. zig-zag over 
den weg reed , dat req. sterk naar alcohol 
rook, uit zijn spreken niet was wijs te war
den, zijn Jippen aan elkaar kleefden zoodat 
hij dien avond geen verklaring kon a /leg
gen en zijn metgezel verklaarde dat req. 
ongeveer IO glazen bier had gedronken). 

27 ] anuari. 
- Arrest v an den Hoogen Raad. (Mo tor- en 

Rijw.wet art. 22 aanhef en sub a.) - Uit 

het bewezen verklaarde volgt nog niet, dat 
··de gevaarlijke positie, waarin de wielrijder 
is geraakt, zou zijn teweeggebracht door 
een verkeerslout van req., immers daarin 
komt niet voldoende tot uitdrukking ·dat 
req. met de door den wielrijder begonnen 
richtingsverandering nog rekening had 
kunnen en dus ook moeten houden, het
geen niet reeds volgt uit de enkele om
standigheid, dat de wielrijder ten teeken 
dat hij naar links van richting wilde ver
anderen zijn Jinkerhand naar links uitge
stoken hield. - ( Anders: Adv.-Gen. Wijn
veldt). 2I April. 

l\Iuntwezen. 
- B eslu it van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot invoe. 
ring van den zinken stuiver. 

Stet. 248. 18 D ecember. Blz. 319. 
l\Iijnwezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat in zake 
vaststelling van een Groevenreglement. 

25 Januari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat, houden
de aanvulling van het Mijnreglement 1939. 

25 Januari . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Waterstaa t , houden 
de wijziging van het Mijnreglement 1939. 

. Stet. 194. 19 September. Biz. 267. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Waterstaat tot wij
ziging van de wet van I November 1933 
(Stbl. no. 568) tot tijdelijke beperking van 
de vrijheid van opsporing v an delfstoffen 
door boringen. 

Stet. 228. 8 November. Biz. 299. 
Natlonale Plan. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal 

van de D epartementen v an Binnenland
sche Zaken, van Financien, van Opvoe
din g, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
van Waterstaat, van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en v an L andbouw en Vis
scherij betreffende de instelling van een 
Rijksdienst voor het Nationale Plan. 

Octroolwet. 
S. S .303. 15 Mei. Biz. 28. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi
wet art. 30). - T erecht heeft het H of als 
eene a/levering, welke het ingevoerde goed 
hier in den zin van art. 30 Octrooiwet in 
het verkeer brengt, slechts die afgifte be
schouwd, waarin eene beschikking ligt , die 
hij, die het goed afgee ft, te dien aanzien 
tref t , wat niet het geval is, wanneer de 
houder van het goed dit a fdraagt aan hem, 
voor wien hij het goed onder zich heelt. 

IS M ei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet art. 43.) - D e beide stellingen van het 
Hof I

0
, dat aan bedoeld vereischte reeds 

i s voldaan, wanneer ·de mogelijkheid, dat 
de handeling later zal blijken onrechtma
tig te zijn geweest , bij het handelen tot be 
wustzijn van den handelende is gekornen, 
2° . dat deze geestesgesteldheid in elk 
geval rnoet geacht warden te bestaan bij 
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hem, die de inbreuk op het octrooi pleegt 
na verloop van 30 dagen nadat hij (bij 
aangeteekenden brief, Red.) tegen den 
strijd van zijne handeling met het octrooi 
is gewaarschuwd, zijn onjuist. - D e twee
de ste//ing schept een wettelijk vermoeden 
in den trant van art. 43, 2e lid Octrooiwet, 
hetgeen buiten de macht van den rechter 
staat, terwijl de eerste ste//ing eene te 
ruime opvatting van het begrip ,,desbe
wustheid" huldigt. - Het ,,desbewust" 
handelen door hem, die de inbreuk op het 
octrooi pleegt beteekent, dat hij wist, dat 
hij handelde in strijd met het octrooi. -
Anders Proc.-Gen. Berger. 23 · Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi
wet art. 30.) - Terecht heeft het Hof 
aangenomen, dat in den zin van art. 30, 
tweede lid, Octrooiwet rechtmatig in het 
verkeer is gebracht al wat in het verkeer 
is gebracht, zonder dat daarbij inbreuk is 
gemaakt op de in het eerste lid vastgestel
de rechten van den octrooihouder, onver
schi//ig, of het ROed v66r of na openbaar
making van de octrooiaanvrage in het ver
keer is gebracht. - Is er niettemin onoir
baar gebruik van de uitvinding aanwezig, 
dan komt te dier zake den octrooihouder 
geen verdere bescherming toe dan het ge
meene recht hem in art. z4oz B . W. biedt. 

6 ]uni. 
Omzetbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet D epartement van Financien, bouden
de wijziging en aanvulling van bet besluit 
op de Omzetbelasting 1940 (No. 242/ 
1940). S. S .418. 20 Juni. Blz. 79. 

- Wijziging Uitvoeringsresolutie-Omzetbe
lasting 1941. 

Stet. 189. 29 September. Blz. 275. 
Onderwljs. (Hooger) 
- Besluit van den Secretaris -Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
scbap en Cultuurbescberming ter uitvoe
ring van de Verordening No. 27/i941 be
treffende joodscbe studenten. 

S . S.350. II Februari. Biz. 54. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
scbap en Cultuurbescberming betreffende 
bandbaving der orde onder de studenten 
aan universiteiten en boogescbolen in bet 
bezette N ederlandscbe gebied. 

S. S .351. 26 Maart. Blz. 55. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
scbap en Cultuurbescberming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

S . S.352. 8 April. Blz. 55. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij , 
van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 

S. S.353 . 19 April. Biz. 56. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Hooger Onderwijswet art. zo7, 
Algemeen Rijksambtenarenreglement art. 
58). - Schorsing van een tijdelijk hoofd
assistent bij de afdeeling H eelkunde van 
een Academisch Ziekenhuis. Tot deze 
schorsing gal art . zo7 der Hooger Onder
wijswet de bevoegdheid, nu de hoold
assistent zich aan pliehtsverzuim had 
schuldig gemaakt door geen gevolg te 
geven aan een opdracht, hem namens het 
Colege van Curatoren door den hoog
leeraar, chef der aldeeling Heelkunde, 
verstrekt. B eroep op misverstand omtrent 
het karakter der opdracht verworpen. Be
roep op onbevoegdheid tot het verstrekken 
dier opdracht eveneens afgewezen, op 
grand van het bepaalde bij art. 58, lid z, 
van het Alg. Rijksarnbtenarenreglement . 

zo Juli . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetensebap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverbeid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
houdende wijziging van het Besluit No. 
79/I941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigsehriften. 

S. S .355. 5 September. Biz. 57. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Cultuurbescherming No. 286 
O.W.C. tot aanvulling en wijziging van het 
Aeademiseh Statuut (studie in de psyeho
logie). 

Stet. 209. 22 October. Biz. 293. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, No. 293 
O.W.C. tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 8 Februari 1934 (Stbl. no. 47), 
zooals dit besluit is aangevuld bij bet Ko
ninklijk besluit van 17 Mei 1934 (Stbl. 
no. 261), waarbij voorscbriften zijn vast
gesteld tot uitvoering van bet tweede lid, 
onderscbeidenlijk van artikel 36 bis der 
Middelbaar-onderwijswet en artikel 8bis 
der Hooger-onderwijswet. 

Stet. n8. 27 October. Biz. 296. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
scbap en Cultuurbescberming ter uitvoe
ring van de Hooger-onderwijswet (wijzi
ging van bet programma voor bet eind
examen der openbare en der ingevolge 
artikel 157 der Hooger-onderwijswet aan
gewezen bijzondere gymnasia en bet daar
mede gelijkgesteld examen, vermeld in ar
tikel 12 der Hooger-onderwijswet, zoo
mede van bet leerplan der openbare gym
nasia en ter uitvoering der Middelbaar
onderwijswet) (wijziging van bet eind
examen der openbare boogere burgerscbo
len met'vijfjarigen cursus ender ingevolge 
artikel 45tredecies der Middelbaar-onder
wijswet aangewezen bijzondere boogere 
burgerscbolen met vijfjarigen en vierjari
gen cursus en van bet examen, bedoeld in 
artikel 55, 2de lid, der Middelbaar-onder-
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wijswet, zoomede van het leerplan der 
open bare hoogereburgerscholen). 

Stet. 246. 17 December. Biz. 315. 
0n1lerwijs. (Mlddelbaar) 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

S. S.352. 8 April. Biz. 55. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. 

S. S.353. 19 April. Biz. 56. 
- B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Opvoeding, 
W etenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken, 
·houdende wijziging van het Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigschriften. 

S. S.355 . s September. Biz. 57. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten 
schap en Cultuurbescherming, No. 293 
O.W.C. tot ·vijziging van het Koninklijk 
besluit van 8 Februari 1934 (Stbl. no. 47), 
zooals dit besluit is aangevuld bij het Ko
ninklijk besluit van 17 Mei 1934 (Stbl. 
no. 261), waarbij voorschriftcn zijn vast
gesteld tot uitvoering van het tweede lid, 
onderscheidenlijk van artikel 36 bis der 
Middelbaar-onderwijswet en artikel Bbis 
der Hooger-onderwijswet. 

Stet. 218. 27 October. Biz. 296. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming ter uitvoe
ring van de Hooger-onderwijswet (wijzi
ging van het programma voor het eind
examen der openbare en der ingevolge 
artikel 157 der Hooger-onderwijswet aan
gewezen bijzondere gymnasia en het daar
mede gelijkgesteld examen, vermeld in ar
tikel 12 der Hooger-onderwijswet, zoo
mede van het leerplan der openbare gym
nasia en ter uitvoering der Middelbaar
onderwijswet) ( wijziging van het eind
examen der ·.apenbare hoogere burgerscho
len m et vijfjarigen cursus en der ingevolge 
artikel 45tredecies der Middelbaar-onder
wijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen en vierjari
gen cursus en van het examen, bedoeld in 
artikel 55, 2de lid, der Middelbaar-onder
wijswet, zoomede van het leerplan der 
open bare hoogereburgerscholen). 

Stet. 246. I7 December. Biz. 315. 
0nd.-rwijs (La!lf' r) . 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Opvoe

ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 97.) - Het, 

tegen geldelijke belooning, bijhouden van 
de boeken van eenige middenstanders en 
het opmaken van de jaarlijksche balans 
en winst- en verliesrekening ten behoeve 
van eenige particuliere ondernemers zijn 
niet aan te merken als ,,bedieningen" in 
den zin van art. 97 2e lid onder b, waar
voor vrijstelling behoort te warden ge
vraagd. 1 Februari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101.) -
Waar het accountantsonderzoek der ad
ministratie van het schoolbestuur eerst 
pleegt te geschieden na het sluiten der boe
ken over eenig jaar, zijn de kosten van dat 
onderzoek over 1937 terecht gerekend tot 
die over het jaar 1938. - De kosten van 
het huren van een lokaal ter voorziening 
in de behoefte aan schoolruimte strekt ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs en komt dus voor vergoeding in
gevolge art. IOI in aanmerking. 

4 Februari. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Opvoe

ding, Wetenschap en Cultuurbescherming. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. IOI bis). -
Daar B. en W . en in beroep Ged. Staten 
geweigerd hebben, ten behoeve van de 
beide godsdienstleeraren aan de onderwer
pelijke school al te geven het bewijs, be
doe/d in art. 107 ze lid sub c, waren deze 
leeraren niet bevoegd tot het geven van 
bijzonder onderwijs en konden zij reeds 
hierom niet warden beschouwd als vak
onderwijzers in den zin der wet. Het leit, 
dat art. 107 niet is opgenomen onder de 
voorschriften, waaraan moet zijn voldaan 
ter verkrijging der vergoeding ex artikel 
101 bis, doet hieraan niet al. 

25 Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 103 j 0

• art. 101 ). - Art. 103, sprekend 
van ,,gedane" uitgaven, moet warden ge
zien in verband met art. 101, volgens welks 
eerste lid over elk dienstjaar aan deschool
besturen worden vergoed de kosten der 
bijzondere scholen, hetgeen medebrengt, 
dat onder ,,gedane" uitgaven slechts kun
nen warden verstaan de uitgaven, welke 
betrekking hebben op over dit jaar ge
maakte kosten. Daar i. c. de brandstof is 
aangeschalt in 1938, kan hier niet anders 
sprake zijn dan van in dat jaar gemaakte 
kosten . Daaraan doet niet al, dat het 
schoolbestuur eerst in 1939 tot betaling is 
overgegaan, noch dat de brandstol be
stemd was om in dat jaar te warden ge
bruikt. De omstandigheid, dat er een vijf
jaarlijksche afrekening moet p/aats heb
ben, kan geen aanleiding zijn om in een 
dezer jaren gemaakte kosten alsnog ten 
laste van een daarop volgend jaar te bren
gen. 2 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 22bis. - Terecht heeft de Raad de on
derhavige openbare school opgeheven, nu 
hij daartoe in verband met het aantal leer-
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lingen ingevolge het ze lid verplicht was, 
terwijl reeds was beslist, dat de instand
houding niet ingevolge art. I9 wordt ge
vorderd, en evenmin ontheffing is ver
leend ingevolge het 3e lid o f door toepas
sing van het 6e of 7e lid de school in 
stand mocht worden gelaten. 2 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
benoeming en ontslag van onderwijzend 
personeel aan gemeentelijke en bijzondere 
scholen. 

S. S .3 52. 8 April. Biz. 55. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding, lVetenschap en Cultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet I920 art. 
IOI) . - Uitgaven voor advertenties zijn 
te rekenen tot de voor de school gemaakte 
kosten en komen mitsdien voor vergoe
ding in aanmerking. De wet geeft den ge
meenteraad geen bevoegdheid deze uitga
ven slechts gedeeltelijk voor vergoeding 
in aanmerking te brengen, omdat deze uit
gaven zijns inziens de ,,normale eischen" 
zouden overschrijden of omdat de ge
meente in verband met hare financieele 
positie voor advertenties als de onderwer
pelijke een veel geringer bedrag heeft be
steed. I6 April. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Waterstaat en van Sociale Zaken be
treffende de gelijkstelling van getuig
schriften. S . S.353. 19 April. Biz. 56. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet I920 
art. 5I) . - Nu appellant geen gebruik 
heeft gemaakt van de hem geboden gele
genheid om op te geven wat hi}, v66r zijn 
ontslag als onderwijzer aan een openbare 
school, met het geven van prive-lessen ge
middeld per jaar verdiende, kan worden 
aangenomen, dat de sinds zijn herbenoe
ming door hem uit dien hoof de genoten in
komsten haar grand vindt in andere over
eenkomsten dan die, welke v66r zijn ant
slag door appellant zijn aangegaan, zoodat 
de bran van inkomsten eerst daarna is ont
staan. Derhalve moet warden geoordeeld, 
dat het hier betreft arbeid, door appellant 
ter hand genomen na den dag, waarop hem 
ontslag is verleend, weshalve de door hem 
bestreden vermindering van zijn wacht
geld terecht, overeenkomstig art. SI 5e lid 
onder b , is toegepast. 3 Mei. 

- Besluit van den Secre taris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet I920 
art. IOI j 0

• art. 72) . - De uitgaven we
gens het aanbrengen van nieuwe buizen 
voor de centrale verwarming in verband 
met vervanging van de bestaande stoom
verwarming door warmwaterverwarming 
zijn te rekenen tot de kosten der school, 
welke krachtens art. IOI voor vergoeding 
in aanmerking komen. Daaraan doet niet 
af, dat, indien het schoolbestuur te dezer 

zake een aanvraag, als bedoeld in art. 72, 
zou hebben ingediend, de bedoelde uitga
ven, in plaats van /angs den weg van art. 
I0J, krachtens art. 72 ten /aste der ge
meente zouden kunnen zijn gebracht. 

3 Mei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet I920 
art. 55ter j 0

• art. 5.5bis). - Nu de nieuwe 
vloeren in de o. 1. school zijn aangebracht, 
omdat de oude vloeren niet meer in be
hoorlijken toestand verkeerden, moeten de 
kosten daarvoor warden aangemerkt als 
kosten van instandhouding. Hieraan doet 
niet al, dat men in plaats van de bestaan
de vloeren te herstel/en, tot algeheele ver
nieuwing daarvan is overgegaan, en even
min de omstandigheid, dat men gebruik 
heeft gemaakt van planken, welke, wat af
metingen en afwerking betreft, van de 
oude planken verschilden. - De kosten 
van werkzaamheden aan de muren van het 
schoolgebouw, noodzakelijk wegens de 
schade, aan deze muren toegebracht door 
een tweetal constructiefouten, behooren 
niet tot die van instandhouding of onder
houd. - Kosten van een nieuwe beton
schutting voor het schoolplein moeten als 
kosten van instandhouding warden aange
merkt, nu vaststaat, dat de schutting is 
geplaatst omdat zulks met het oog op den 
slechten toestand van de bestaande schut
ting noodzakelijk was. Hieraan doet niet 
al, dat voor de nieuwe schutting beton in 
p/aats van hout als materiaal gekozen is. 

6 ,Wei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet I920 
art. Io). - Hoewel op grand v an de door 
de Rb. en het Gerechtshof gedane uitspra
ken moet warden aangenomen, dat appel
lant zich heeft schuldig gemaakt aan de 
hem ten laste gelegde strafbare feiten, 
heeft het Gerechtshof, deze feiten kenne
]ijk van minder ernstigen aard oordeelend 
dan de Rechtbank, de door de Rb. opge
legde gevangenisstraf gewijzigd in eene 
voorwaardelijke gevangenisstraf en een 
onvoorwaardelijke 4eldboete. In verband 
met deze i.titspraak kan, al verdienen de 
gedragingen van appellant, als in hooge 
mate ongepast, sterke afke'uring, de toe
passing van art. IO 2e lid vooralsnog ach
terwege blijven. I4 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Ondenvijswet I920 
art. 76.) - Aan het feit, dat er op grand 
van de stukken a/le aanleiding is om als 
vaststaand aan te nemen., dat de aanvrage 
ex art. 72 door het schoolhoofd op een be
paalden datum ten gemeentehuize is in
gediend, kan niet afdoen, dat het school
bestuur de verklaringen van het school
hoofd niet vol/edig met bewijzen kan sta
ven, nu moet warden aangenomen, dat de 
door dit schoolhoo fd in deze afgelegde ver
k/aringen een beeld geven van het verloop 
der zaak, dat a!s Jogisch en vanzelfspre
kend voor aanvaarding zonder voorbehoud 
in aanmerking lcomt. De enkele omstan-
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digheid, dat b/ijkens de mededeeling van 
B. en W. de aanvrage eerst z4 dagen na 
genoemden datum in het register der inge
komen stukken is ingeschreven, kan er niet 
toe Jeiden om aan te nemen dat de aan
vrage na dien datum zou zijn ingediend. 
Nu de Raad niet binnen3maanden na dien 
datum geen beslissing heeit genomen, moet 
hij geacht warden met het eindigen van 
dien termijn tot de gevraagde medewer
king te hebben besloten. Voor een latere 
beslissing tot gedeeltelijke medewerking, 
als de Raad heeft genomen, was geen 
plaats meer. 20 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet z920 
art. zoo j 0

• art. zo7.) - Nu de betrokken 
onderwijzeres gedurende een bepaald tijd
vak niet in het bezit was van het bewijs, 
bedoeld in art. zo7 ze lid onder c, kan zij, 
al moge zij in dit tijdvak aan de onderha
vige school werkzaam zijn ge,veest, gedu
rende dien tijd niet als onderwijzeres in 
den zin der wet warden beschouwd. Der- 1 

halve heeft de Raad bij de berekening van 
haar wedde terecht dit tijdvak buiten aan
merking gelaten. 26 Mei. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 83.) - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten een beslissing genomen, krachtens den 
aanhel van het 5e lid, nu de stichting van 
het onderhavig schoolgebouw niet heelt 
plaats gevonden op een wijze, welke allen 
twijfel uitsluit over de vraag, in hoever de 
L .O .-wet z920 op dat gebouw van toepas
sing is. B ovendien is bezwaarlijk vol te ' 
houden, dat de mogelijkheid redelijker
wijze uitgesloten was, dat het schoolbe
stuur het gebouw weer voor het geven van 
I. o. zou gaan bezigen, zulks te minder, nu 
blijkt, dat het schoolbestuur later daartoe 
inderdaad heeit besloten, doch door om
standigheden, buiten zijn wil gelegen, daar
toe niet hee ft kunnen overgaan. 9 ]uni. 

- Besluit van den SecretariSrGeneraal van 
Opvoeding enz. (Lager Onderwijswet z920 
art. 22bis.) - Een raadsbesluit tot ophel
ling van een openbare school, genomen 
krach tens het ze lid van art. 22bis is voor
barig, waar·dat besluit, gezien het bepaal
de in het 2e lid, eerst mag warden genomen 
binnen een maand nadat door Ged. Staten 
of in beroep door den S.-G. is beslist, dat 
de instandhouding van de school niet in
gevolge art. 10 wordt gevorderd, hetgeen 
i .e. niet is geschied. 25 ]uni. 

- B esluit van den Secretaris-G eneraal van 
Opvoeding enz. ( Lager Onderwijswet art. 
z3) . - D oor de kosten van het vervoer 
per rijwiel naar en van school te ramen op 
I I z.50, hebben Ged. Staten die kosten niet 
te hoog berekend. Terecht hebben zij de 
geldelijke omstandigheden van den vader 
van dien aard geacht, dat zij hem voor 
toekenning van het volledig bedrag der 
vervoerkosten in aann,erking hebben ge
bracht, nu zijn inkomen de laatste twee 
jaren resp. f z320 en/ II66 heeft bedragen 

en zijn gezin vier minderjarige kinderen 
telt. I Juli. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
Binnen/andsche Zaken en van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherrning. ( La
ger Onderwijswet artt. 5 en 70). - Een 
bepaling in een provinciale verordening 
inzake het toekennen van bijdragen ten 
behoeve van leerlingen van scholen v oor 
buitengewoon Jager onderwijs houdend dat 
de bijdrage alleen wordt gegeven, wanneer 
de plaats van vestiging van de school, 
welke het kind bezocht, de instemming 
van Ged. Staten heelt verworven, is in 
strijd met art. 5 tweede lid derde volzin, 
daar de toepassing der bepaling er toe zal 
kunnen leiden, dat de openbare en de bij
zondere scholen niet op gelijken voet zul
len warden behandeld, doordat Ged. Sta
ten weigeren hun instemming met de 
plaats van vestiging der school te betuigen. 
Bovendien wordt door de bepaling ten 
aanzien van bijzondere scho/en voor b.l.o. 
een uitbreiding aan art. 70 gegeven, welke 
niet geoorloold is te achten. II/zB Juli. 

- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 
Binnen/andsche Zaken. (Gemeentewet art. 
z36, Lager Onderwijswet z920 art. z9). -
Een regeling a/s bedoe/d in het 4e lid van 
art. z9 der L. O.wet legt aan het bestuur 
van de schoolgemeente de verplichting op, 
vo/gens de daarbij gestelde regelen kinde
ren uit de woongemeente tot een school in 
zijne gemeente toe te laten, waartegen
over, indien zulks is overeengekomen, eene 
aanspraak staat op een bijdrage in de kos
ten van het onderwijs, door de woonge
meente te beta/en. - Zoodanige regeling, 
verband houdend met het in het eeNite lid 
van art. z9 vervatte voorschrilt, vermag 
geen inbreuk te maken op vrije schoo/
keuze van de oude rs en de uit de artt. 
z3 en 66 voortvloeiende bevoegdheid van 
een gemeentebestuur kinderen uit andere 
gemeenten op zijne scholen toe te laten, zij 
het ook dat in dat geval op vergoeding van 
kosten aan de gemeenschappelijke rege
ling geen aanspraak kan warden ont/eend. 

I Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet z920 art. z9 j 0

• art. 22bis). -
Wei is het aantal leerlingen der onderha
vige school gedaald tot z6 en is niet aan
nemelijk gemaakt, dat dit getal in afzien
baren tijd weer zal stijgen, maar nu de al
stand naar de andere openbare lagere scho
len in de gemeente te groot is om voor be
zoek door de thans op de onderhavige 
school schoolgaande k inderen in aanmer
king te kunnen komen en met een nabu
rige gemeente niet een regeling als bedoeld 
in art. z9 4e lid is getrofien, heeft de Raad 
terecht verklaard, dat de instandhouding 
der school ingevolge art. z9 wordt gevor
derd. 4 Augu stus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On-
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derwijswet I920 art. I7 j 0
• art. 72). -

Appellanten moeten worden geacht een 
belang ( eigen persoonlijk belang) te heb
ben bij de vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten, aangezien daarbij 
werd beslist op een door hen ingesteld be
roep. - Terecht heeft de gemeenteraad de 
gevraagde medewerking verleend, nu aan 
de in art. 73 omschreven vereischten is vol
daan, de ,,normale eischen" niet wor<fen 
overschreden, en de secr.-gen. ingevolge 
het besluit van I9 Nov. I940 inzake stop
zetten scholenbouw heeft verklaard, dat 
hier een ,,bijzonder geval" aanwezig is. 
Het bezwaar van appellanten, dat van de 
8 lokalen der school er slechts 4 voor het 
vanwege het schoolbestuur gegeven onder
wijs gebezigd worden, doet niet ter zake, 
zoolang Ged. Staten niet hebben beslist, 
dat de vereeniging blijvende heeft opge
houden het gebouw overeenkomstig zijne 
bestemming te gebruiken. 23 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet I920 art. I9). - T en onrechte 
hebben Ged. Staten het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling tusschen de 
gemeenten A. en B. bevolen in een geval, 
waarin de kinderen uit de gemeente A., 
die een u.l.o.school willen bezoeken, zich 
naar een zoodanige school in de gemeente 
C. p/egen te begeven en het in I940 is 
voorgekomen, dat tijdelijk tengevolge van, 
inmiddels weer opgeheven verkeersstrem
mingen een leerling uit A. de u.l.o.school 
te B. heeft bezocht. Daarge/aten de vraag, 
of de gemeente A . uit billijkheidsoogpunt 
voor dit schoolbezoek niet een vergoeding 
aan de gemeente B. had behooren te ge
ven, kunnen er geen voldoende termen 
aanwezig geacht worden om over te gaan 
tot den door Ged. Staten genomen maat
regel. z September. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetensehap en Cultuurbeseherming, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Seheepvaart, van Landbouw en Visseherij, 
van Waterstaat en van Soeiale Zaken, 
boudende wijziging van bet Besluit No. 
79/r941 betreffende de gelijkstelling van 
getuigsebriften. 

S. S.355. 5 September. Biz. 57. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
sebap en Cultuurbeseberming, boudende 
nadere voorwaarden betreffende de inrieb
ting van bet leerplan van bet zevende leer
jaar van scholen voor gewoon lager on
derwijs . 

Stet. 184. 20 September. Biz. 267. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

bet Departement van Opvoeding, Weten
sehap en Cultuurbeseberming betreffende 
de oversebrijving van leerlingen aan lagere 
sebolen. 

Stet. 184. 20 September. Biz. 267. 
- Besluit van don Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding, Weten-

schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet z920 art. IOI bis). - De in art. 
IOI bis ge lid voorkomende woorden ,,vol
gens den maatstaf van art. 28" moeten 
geacht worden niet alleen betrekking te 
hebben op de in art. 28 genoemde teldata, 
doch ook op het in dit artikel bedoe/de 
kalenderjaar, te weten het onmiddellijk 
,•ooraf gaande kalender jaar. 

26 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. ( Lager On
derwijswet I920 art. 38). - Aiwijking van 
de bij raadsverordening vastgesfelde rege
/en waarnaar, bij ,,ermindering van het 
aantal onderwijzers aan een school, de af
vloeiing van 011derwijskrachten heeft te 
geschieden, is slechts gerechtvaardigd om 
zeer dringende redenen. Als zoodanig kan 
niet worden aangenomen het gemis van 
akten, welke bij ontstentenis van andere 
onderwijzers, vervanging ietwat kunnen 
bemoeilijken. Bovendien wordt de didac
tische gave van den betrokken onderwij
zer, al moge zijn takt we/ eens te wenschen 
overlaten, slechts /offe/ijk vermeld. Te
recht hebben dan ook Ged. Sta ten het 
raadsbesluit, waarbij de onderwijzer van 
bijstand met de meeste dienstjaren voor 
onts/ag in aanmerking is gebracht, vernie
tigd. 20 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 
het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet I920 art. zozter.) - De 
door het schoolbestuur opgemaakte be
grooting is voor verla/iing vatbaar, nu voor 
de school, die slechts drie verplichte /eer
krachten telt, s/echts drie lokalen in ee
bruik behoeven te worden genomen, i~r
wijl gang, entree en spreekkamer niet nood
zakelijkerwijze behoeven te worden ver
warmd, zoodat zonder al te groot bezwaar 
op de posten verlichting, verwarming en 
schoonhouden kan worden bezuinigd. Ook 
het voor den concierge uitgetrokken be
drag moet aan den hoogen kant worden 
geacht. Uit dien hoofde bestaat derha/ve 
voor toepassing van art. Iozter geen aan
leiding. 7 October. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opv. enz. (Lager
Onderwijswet I920 art. 97.) - Terecht is 
op de vergoeding ex art. 97 in mindering 
gebracht de wedde van eene gehuwde on
derwijzeres, aan wie niet de in het vierde 
lid onder a. bedoelde onthelfing is ver
leend. Daaraan doet ni'et af, dat zij, tevo
ren tijdelijk onderwijzeres, na haar huwe
lijk is blijven Jes geven totdat eene opvolg
ster zou zijn benoemd, en dat zij na het 
huwelijk door het bestuur als bovental/ige 
leerkracht was aangewezen, zoodat haar 
wedde uitsluitend ten /aste der schoolver
eeniging is gekomen. De vraag, of er ge
wichtige redenen bestaan deze verminde
ring niet te doen plaats vinden, kan bij het 
onderhavig beroep niet worden beslist. 

IO October. 
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- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
he t D epartement van Opv . enz. (Lager 
Onderwijswet 1920 art. 1oiter.) - Te
recht is voor de toepassing van art. 101ter 
buiten aanmerking gelaten de uitgave van 
het schoolbestuur voor eene vakonderwij
zeres in nuttige handwerken, daar aan de 
onderhavige school, waar drie Jeerkrach
ten bevoegd zijn voor het geven van on
derwijs in vak k. , he t geven van dit onder
wijs ook zonder aanstelling van een vak
Jeerkracht zeer goed to t zijn recht kan ko
m en. 10 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opv. enz. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72 jis artt. 73 en 75.) - Een schoolbestuur 
mag verwachten da t, indien een aanvrage 
ex art. 72 aan de wettelijke eischen vol
doet, het gemeentebestuur overeenkomstig 
art. 75 ,e lid daarop gunstig zal beslissen 
en dat de school binnen een redelijken ter
mijn zal tot stand komen. Onder de om
standigheden, welke op het vastste/len van 
dien termijn in ieder bepaald geval van 
invloed zijn , mogen niet worden gerekend 
de moge/ijkheid, dat het gemeentebestuur 
niet overeenkomstig de wettelijke voor
schriiten zal beslissen, of de mogelijkheid, 
dat, als het gemeentebestuur overeenkom
stig de wet beslist, ingezetenen gebruik 
zullen maken van hun recht van beroep. 
Nu in casu, aangezien het hier een reeds 
bestaande school betreit, de opening 011-
middellijk na het ingevolge art. 75 ,e lid 
te nemen raadsbesluit zou kunnen plaats 
hebben, kan worden aangenomen, dat op 
dat tijd!!ltip de 8 leerlingen, van wie werd 
beweerd, dat zij op het tijdstip der opening 
de school niet meer zouden bezoek en, in 
ieder geval nog dee! van de school zouden 
uitmaken. Het bezwaar van appeuanren is 
derhalve ongegrond. 17 u ctober. 

- Besluit v an den Secretaris-Generaal v an 
het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager On
derwijswet 1920 art. 83). - Terecht heb
ben Ged. Staten niet ingewilligd een ver
zoek om toepassing van art. 83 5e lid, aan
gezien het schoolgebouw diende tot huis
vesting zoowel voor een school voor uitge
breid als voor een school voor gewoon la
ger onderwijs, en voor dit laatste onderwijs 
dienstbaar is gebleven. Wei is het uitge
breid Jager onderwijs in de school gestaakt, 
doch ten aanzien van het gedeelte van het 
gebou w, voorheen voor dit onderwijs gebe
zigd, k an art. 83 5e lid geen toepassing v in
den. 23 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lall,er On
derwijswet 1920 art. 22bis j 0

• art. 19). -
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ophel
ling der eenige openbare school nu welis
waar met een naburige gemeente een rege
ling is getroiien ex art. 19, doch het bezoe
k en der school in die naburige gemeente 
voor de kinderen, die gedeeltelijk te voet, 
gedeeltelijk per tram of autobus, den ± 7 

K .M . bedragenden afstand naar de school 
zouden moeten afleggen, zeer bezwarend 
zou zijn. Weliswaar zijn de gemeenteraad 
en appellant van gevoelen, dat de ouders 
hun kinderen gevoegelijk naar een school 
van een bepaalde godsdienstige richting 
zouden kunnen zenden, doch deze ouders, 
die hun voorkeur voor het openbaar on
derwijs hebben doen kennen, moeten ge
acht worden openbaar onderwijs voor hun 
kinderen te verlangen. 31 October. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal v an 
het Departement van Opvoeding enz. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 13.) - l ngeval 
van schoolbezoek per rijwiel dienen onder 
vervoerkosten, als in art. 13 bedoeld, mede 
worden verstaan de uitgaven ter verkrij
ging van de beschikking over het rijwiel 
gedurende den tijd, waarop daarvan voor 
dit doe/ gebruik wordt gemaakt. Bij het 
bepalen der vervoerkosten zal derhalve 
met de aanschaffingskosten van het rijwiel 
zooal niet ten voile, dan toch grootendeels 
moeten worden rekening gehouden. 

5 N ovember. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. ( Lager On-· 
derwijswet 1920 art. ,;s bis.) - Het door 
den Raad vastgesteld bedrag ex art. 55 bis 
is te gering voor de behoeften eener nor
male school, nu is gebleken, dat het on
derhoud der school sedert jaren is verwaar
Joosd, zoo goed als a/le leerboeken verou
derd en versleten zijn, en het bedrag, uit
getrokken voor verwarming en reiniging 
van drie groote schoollokalen, te laag is 
geraamd. 21 N ovember. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming. (Lager O n
derwijswet 1920 art. 55 bis.) - Nu inge
volge art. 55 bis 2e lid de gemeenteraad 
geacht moet worden het bedrag per leer
ling te hebben vastgesteld op het bedrag, 
dat voor de gemeente voor het vooraf
gaand kalender jaar gold, kunnen Ged. Sta
ten niet aan het 1e lid van dit wetsartikel 
de bevoegdheid on tleenen, dit bedrag eene 
verlaging te doen ondergaan. Daaraan doet 
niet al, dat over dat jaar voor de naburige 
gemeente, waarvan het gedeelte, waar de 
onderhavige school is gelegen , sedert dien 
is toegevoegd aan eerstbedoelde gemeente, 
h et d oor Ged . Staten bepaalde Ja gere be
drag gold. 24 November. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartem en t van Opvoedin g, Weten
schap en Cultuurbescherming, no. 326 
O.W.C., tot verlenging van den werkings
duur van eenige maatregelen en bepalin
gen o p het gebied van het lager onderwijs. 

Stet. 229. 24 November. Biz. 303. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal v an 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, No. 337 
O.W.C., tot wijziging van zijn Besluit van 
20 September 1941, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 22 Septem
ber 1941, no. 184 , houdende nadere voor-
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waarden betreffende de inrichting van het 
leerplan van het zevende leerjaar van 
scholen voor gewoon lager onderwijs. 

Stet. 239. 8 December. Blz. 313. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, No. 346 
O.W.K., betreffende afwijking van artikel 
36, derde, vierde en vijfde lid, der Lager
onderwijswet 1920. 

Stet. 240. 9 December. Blz. 313. 
Ongevaltenwet. 
- Besluit van den waarnemend Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken betreffende de ongeval/enverzeke
ring van kustvisschers. 5 Februari. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 
865, Afdeeling A. V., betreifende lnvalidi
teitswet, enz. 6 Maart. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, ter 
uitvoering van artikel 7, tweede lid, III, 
der Ongevallenwet 1921. 

Stet. 57. 21 Maart. Blz. 191. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
bepaling van het tijdstip, waarop de ar
tikelen V, XI en XII der wet van 19 Oct. 
1939, Stbl. no. 803, houdende wijziging 
van de Ongevallenwet 1921, in werking 
zullen treden. 

Stet. 50. 12 Mei. Blz. 218. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken tot wijzi
ging der Ongevallenwet 1921 ender Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, alsmede 
van het besluit No. 13/i941 betreffende 
de instelling van een luchtbeschermingson
gevallenfonds. 

S. S.807. 18 Augustus. Blz 101. 
- Ongevallenverzekering van Nederland

sche arbeiders, in het buitenland werk
zaam, No. 4216, Afdeeling A .V. 

Stet. 240. 25 November. Blz. 303 . 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van zij n besluit van I4 Augustus 
1 941 betreffende ongevallenverzekering 
vaR Nederlandsche arbeiders, in Frankrijk 
of in Belgie werkzaam. 

Stet. 240. 25 November. Blz. 304. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van eenige artikelen der 
Ongevallenwet 1921. 

Stet. 33 . 10 December. Blz. 313. 
Onteigening. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justi tie, van 
Waterstaat en van Financien, houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
No. 234/1940 tot regeling van de uitge
stelde betaling bij onteigeningen, als be
doeld in artikel 7 van het Besluit No. 168/ 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (II). 

S. S.204. 15 April. Biz. 33 . 

Onteigeningswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.

wet artt. 40, 4I.) - · Verscheidene posten 
zijn door de Rechtb. ten onrechte in aan
merking genomen a/s waardevermindering 
van het niet-onteigende, terwijl zij inder
daad betrekkelijk zijn tot de ongunstige 
exploitatie door het kleiner worden van de 
boerderij en het ge/ijk blijven van zekere 
vaste lasten. Deze posten dragen het ka
rakter van bedrijfsschade,zoodat deRecht
bank die schade opnieuw zal moeten bepa
len en daarop in mindering zal moeten 
brengen jaar/ijksche renten van de be
dragen, welke de onteigende zal ontvan
gen. Ook zal de kapitalisatie naar een ren
tevoet van 4 % niet in stand kunnen blij
ven, waarbij de tijdsduur, gedurende we/
ken de schade in het bedrijf vermoede/ijk 
geleden zal worden, de maatstaf za/ moe
ten vormen. - De grief omtrent de door 
de Rechtb. ter zake van het recht van be
klemming toegepaste kapitalisatie naar 
3 % - nu de Rechtb. den tegenwoordigen 
rentestandaard op 4 % stelde - is onjuist. 
lmmers bij de vaststelling van de waarde 
van eene vaste huur spelen andere elemen
ten dan de tegenwoordige rentestandaard 
mede eene rol. De invloed, welke men aan 
die elementen fer zake toekent, kan dus
danig uiteenloopen, dat, ook bij verschil 
van beoordeeling van den tegenwoordigen 
rentestandaard, eene ge/ijke waardebepa
ling van de vaste huur geenszins behoeft 
te zijn uitgesloten 8 januari, Biz. 407. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.
wet artt. 6r en 96.) - Het Hof heeft 
geenszins miskend, dat in art. 6r Onteige
ningswet onder ,,het werk waartoe werd 
onteigend" niet anders kan worden ver
staan dan het werk in zijn geheel. Het Hof 
heeft uitgemaakt, dat, al zou juist zijn het 
bij het bewijsaanbod gestelde, dit niet 
heeit medegebracht een mislukken van het 
plan van uitbreiding met betrekking tot 
het teruggevorderde perceel. Hiermede 
heeft het Hof de een ieitelijk element be
vattende beslissing gegeven, dat, ook bij 
het slagen van het bewijs, het werk a/s ge
heel is tot stand p_ebracht . - Voor het 
recht van terugvordering krachtens art. 61 
j 0

• 96 Onteig.wet is ten deze noodig, dat 
uit andere dan de bepaaldelijk genoemde 
omstandigheden wordt aangetoond, dat 
het werk blijkbaar niet tot stand zal war
den gebracht. Terecht heeft het Hof zich 
afgevraagd, of het percee/ der eischers ge
bruikt is voor het doe/ waarvoor - dus de 
reden, waarom - het werd onteigend en 
terecht heeft het Hof die vraag bevesti
gend beantwoord op grond van de feite
Jijke vaststelling, dat hetgeen werd uitge
voerd, niet iets anders was dan hetgeen 
werd geprojecteerd. Het middel heeft aan 
de bepa/ingen van art. 6 I j 0

• 96 der Ont
eig.wet eene te uitgebreide werking toege
kend. - 's Hots vaststellinP,, dat de aan 
gebrachte inderdaad vrij belangrijke wij
zigingen niet in strijd waren met het vast
gestelde uitbreidingsplan, berust op een 
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juisten grond en wordt bovendien tever
geef s bestreden, omdat die vaststelling 
steunt op meer dan een grond, terwijl 
slechts een grond in cassatie wordt aange
va/len. 4 ]uni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig .
wet art. 40.) - Bij de vaststelling van de 
werkelijke waarde van den te onteigenen 
grond heeft de Rechtb. voorbijgezien, dat 
onder de werkelijke waarde, in art. 40 
Onteig.wet bedoeld, niet kan worden be
grepen de waardevermeerdering teweeg
gebracht door niets anders dan hetgeen de 
onteigenaar zelf aanlegt. Het doet er dus 
niet toe, dat de noodzakelijke afbraak van 
het gebouwde perceel de waarde van ver
weerders percee/ zou vermeerderen. Ten 
onrech te heeft de Rechtb. daarmede reke
ning gehouden. 18 ]uni. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
art. 43, Rv. art. 56.) - Art. 43 Onteig.wet 
is niet van openbare orde. D erhalve had 
de Recht b. aan requirant tot cassatie ( eer
sten hypotheekhouder) niet minder mogen 
toewijzen dan waarover partijen het eens 
waren geworden. (De tweede hypotheek
houder was niet in cassatie gekomen, Red.) 
[Proc.-Gen . Berger bovendien: de door de 
Rechtb. gevolgde berekening is onjuist.] 
- Nu uit de overgelegde briefwisseling 
blijkt, dat de onteigende partij op niet af
doende gronden geweigerd heeft op hct 
voorstel van requirant - om ter voorko
ming van eene cassatieprocedure hem, 
niettegenstaande de beslissing der Rechtb., 
vrijwili'g het bedoelde hoogere bedrag toe 
te kennen - moet zij geacht worden de 
kosten in cassatie noodeloos te hebben ver
oorzaakt en moet zij in deze kosten war
den verwezen. 15 October. 

Oorlogsgedenkteekenen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende oorlogsgedenkteeke
nen. S . S .375. 20 Januari . Biz. 58. 

Opcnbare reg·lsters. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende de overschrijving 
en inschrijving van stukken in de open
bare registers. 

S . S .216. 25 October . Biz. 39. 
Openbare nltga,,en. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet v . 29 

Nov. 1935, S. 685; K. B. 28 April 1937 
S . 481.) - M et den aard van de wettelijke 
machtiging in bovengenoemd wetsartikel 
strookt niet eenige beoordeeling door den 
burgerlijken rechter of een verlaging door 
de Kroon van de rente we/ is een in den 
zin der wet ,.noodige" wijziging. - B o
v engenoemd Koninklijk Besluit stelt we/ 
den eisch, dat de geldleening op eenig tijd
stip v66r 1 Januari 1936 zij verstrekt, 
maar houdt daarnaast niet de beperking 
in, dat het voorschrift slechts geldt voor 
/eeningen nog uitstaande op het oogenblik 
van het in werking treden. 27 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departemcnt van Justitie tot handha-

ving van paragraaf 7 van de Wet tot verla
ging der openbare uitgaven en van de 
daarop berustende voorschriften. 

Stet. 218. 5 November. Biz. 298. 
Overheldspersoneel. 
- Wijziging en aanvulling der ,,Plaatsings

verordening Overheids- en Semi-Over
heids_personeel 1940" (Ned. Stet. 1940, no. 
232). 

Stet. 168. 28 Augustus. Biz. 259. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Binnen/andsche Za
ken. (Gemeentewet art. 185, Plaatsings
verordening Overheids- en Semi-over
heidspersoneel 1940 art. 1 j 0

• art. 2). -
In strijd met de wet hebben B . en W. een 
volontair ter secretarie benoemd tot tijde•· 
lijk ambtenaar, aangezien de betrokkene 
niet behoort tot een der in art. 1 der 
,,Plaatsingsverordening" genoemde cate
gorieen, zich hier niet voordoet een van de 
gevallen, in art. 2 tweede lid dier verorde
ning bedoeld, een aanvraag, als bedoe/d in 
art. 2 derde lid niet is ingekomen, en der
halve het bepaa/de in het vierde lid niet 
van toepassing is. 27 September. 

Paardenfokkerij. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij ter bevordering 
van de paardenfokkerij. 

Paardenbeslult. 
S . S .202. 4 April. Biz. 5. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Landbouw en Vis
scherij, No. 25921, betreffende Rijksbu
reau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd. (Afd. Alg. Zaken .) (Paardenbe
sluit 1940 en Leveringsbesluit 1941 P aar
den). 

Stet. 168. 2g Augustus. Biz. 260. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

342; Paardenbesluit 1941 (handel en prij
zen) art. 3.) - Het gedeelte der verkla
ring : ,,S. was niet in het bezit van een 
verkoopkaart voor paarden en D . had geen 
schriltelijke vergunnin g van de Landbouw
Crisis-Organisatie of van de Ned. Vee
houders Centrale om een paard te koo
pen" kan, in verband met hetgeen daar
aan vooralgaat, niet als een uitsluitende 
mededeeling , ,an ieiten en omstandighe
den, welke de getuige zelf waargenomen of 
ondervonden heeft, worden beschouwd. -
Adv.-Gen. Rombach: Art. 3 Paardenbe
s/uit 1941 (handel en prijzen) verbiedt 
niet het verkoopen in het a/gemeen , maar 
slechts het verkoopen aan vergunninghou
ders, indien aan een bepaalde voorwaarde 
niet is voldaan. (Door H . R . niet beslist). 

22 December. 
Pachtbeslnlt . 
- Besluit van de S ecretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie, van Land
bouw en Visscherij en van Financien tot 
regeling van de pacht (Pachtbesluit) . 

S . S.219. 12 November. Biz. 41. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij betreffende de 
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verpachting voor bepaalden tijd van hoe
ven. 

Stet. 10. 22 D ecember. Biz. 325. 
Pachtovereeukomsteu. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij, in zake het wijzi 
gen van de bestemming van gepachte 
gronden. 

Stet. 62 . 12 Maart. Biz. 191. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie, houdende na
dere regelen betreffende de wijze van ver
pachting en de lasten van den pachter. 

Stet. 99. 23 Mei. Biz. 219. 
- Tweede Besluit van de Secretarissen-Ge

neraal van de Departementen van Justitie 
en van Landbouw en Visscherij ten aan
zien van mondelinge pachtovereenkom
sten. S. S .208. 25 Juli . Biz. 34. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en 
van Landbouw en Visscherij tot nadere re
geling, in afwachting van verdere voor
schriften, van de gevolgen van nietig ver
klaarde pachtovereenkomsten. 

Stet. 211. 24 October. Biz. 294. 
Pensloeueu en wachtgelden. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art . .58, lid 
1, Pensioenwet 1922 art. 48, 1e lid, Ge
meentewet art. 224). - De buitengewoon 
dienaar van politie der gemeente R. kan 
geen recht doen gelden op vervroegd 
ouderdomspensioen, daar hij voor de in
werkingtreding der Pensioenwet 1922 tij
delijk dienaar van politie was en aan deze 
betrekking uitzicht op zoodanig pensioen 
niet was verbonden. - Het besluit, hem 
met ingang van 1 Juli 1940 eervol uit zijn 
lunctie te ontslaan wegens het bereikt heb
ben van een pensioengerechtigden leeftijd, 
berustte mitsdien niet op goeden grand. -
Geen algemeen verbindend voorschrift, 
oak niet art. 224, lid 3, der Gemeentewet, 
verzet er zich tegen het ontslagbesluit, dat 
op onjuisten grand berust, in te trekken, 
oak al geschiedt dit op den laatsten dag 
voor het ontslag ingaat. - Geen misbruik 
van bevoegdheid bij het nemen van dit in
trekkingsbesluit, daar het openbaar be
Jang wordt behartigd door intrekking van 
een besluit, waarmede een onrecht werd 
begaan. - Betrakkene maakte zich aan 
plichtsverzuim schuldig door geen gevolg 
te geven aan opdrachten tot dienstverrich
ting, hem verstrekt, nadat het ontslagbe
sluit was ingetrokken. Op grand van dit 
plichtsverzuim mocht hij warden ge
schorst. 24 April. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 1, 66, 
IIO; Pensioenwet 1922 art. 36). - Het Al
gemeen Burger Gasthuis te B. wordt be
heerd door een college van regenten, die 
door den gemeenteraad van B. warden be
noemd. De gemeente B. beheert het Gast
huis door middel van dat college; de door 
dit college benoemde rontgenoloog aan het 

Gasthuis is in openbaren dienst der ge
meente werkzaam en daarom ambtenaar 
in den zin van het gemeentelijke ambte
narenreglement. Hij is ten onrechte niet
ontvankelijk verklaard door het gemeen
telijke scheidsgerecht. - Geen artikel der 
Ambtenarenwet 1929 geeft den Centralen 
Raad van Beroep de bevoegdheid de zaak 
nu terug te wijzen naar het Scheidsge
recht; de Raad moet zelf ten grande recht 
doen. - De Pensioenwet 1922 Jaat niet 
toe op een gewezen ambtenaar bijdragen 
voor zijn pensioen te verhalen; art. 36 lid 
4, dier wet heeft niet betrekking op ge
wezen ambtenaren, doch slechts op amb
tenaren. 19 ]uni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 3, al. 2, 
Gemeentewet art. 84. ) - Burgemeester 
van H. wordt m. i. v. 13 September 1930 
krachtens art. 84, derde lid, der Gemeente
wet aangewezen als plaatsvervangend bur
gemeester van L., ten aanzien van welke 
gemeente annexatie-plannen in voorberei
ding waren. Eerst m. i. v. 1 Mei 193.5 krijgt 
de plaatsvervangende burgemeester zijn 
ontslag in verba.nd met de voeging van de 
{l,emeente L . bij de gemeente S. - De Pen
sioenraad stelt m. i. v. 13 Sept. 1932 een 
pensioensgrondslag vast, waartegen zoowel 
de functionaris zelf als de gemeente S. op
komt. - Droegen de werkzaamheden van 
den plaatsvervangenden burgemeester van 
L. een tijdelijk karakter? Neen. De werk
zaamheden van een burgemee.ster hebben 
in het algemeen een niet-tijdelijk karaktSI'. 
Dit karakter wordt niet be'invloed door da 
mogeiijkheid dat een gemeente zal warden 
opgeheven. Men onderscheide scherp tus
schen tijdelijkheid van het karakter der 
werkzaamheden en tijd.Blijkheid van de 
lunctie. 4 November. 

Pers. 
- Besluit van de Secretaris-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Volksvoorlichting en Kunsten, houdende 
wijziging van de Verordening No. 103/1940, 
teneinde de economische onafhankelijk
heid der pers tf' verzekeren. 

S. S.213. 2~ September. Biz. 39. 
Persoonsbewijzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Binnenlandsche Za
ken, houdende aanvulling van het Besluit 
Persoonsbewijzen (Besluit No. ,97/1940). 

S. S.302 . 7 Mei. Biz. 28. 
Posterij en g·lro. 
- Wijzigingen DAPTT. 

Stet. 19. 23 D ecember. Biz. 337. 
Provinclaal bestuur. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

Rinnenlandsche Zaken en Financien . Ge
n,eentewet art. 185 j 0

• art. 228 a; Prodn
ciale wet art. 166). - Een rentever{l,oe
ding van 4½ '¼ voor een gemeentelijke 
geldleening met een looptijd van 24 jaren 
moet, gelet op den geldenden rentestan
daard, te hoog warden geacht. Het besluit 
van Ged. Staten tot goedkeuring van het 
desbetreffend raadsbesluit moet derhalve 
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geacht worden te zijn in strijd met het a/
gemeen be/ang. 2I/25 Maart. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnen/and
sche Zaken on van Financien. ( Gemeente
wet art. 228a; Provinciale Wet art. z66). 
- Een rentevergoeding van 4½ % voor 
een ge/d/eening met een /ooptijd van 40 
jaren moet, ge/et op den ge/denden rente
standaard, te hoog worden geacht. Het be
sluit van Ged. Staten tot goedkeuring van 
het desbetreffend raadsbesluit moet der
halve geacht worden te zijn in strijd met 
het algemeen belang. z6 Juli. 

- Tweede beschikking ter uitvoering van de 
achtste Verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied (aan
passing van de provinciale wet). e 

Stet. 160. 19 Augustus. Biz. 255. 
PrlJsbeheerscblngsbeslult. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Justitie, hou
dende bepalingen omtrent straffen en 
strafvordering bij overtreding van prijs
voorschriften (Prijsbeheerschingsbesluit). 

S. S.600. 7 Januari. Biz. 87. 
Prijso))drijving8- en Hamsterwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop

drijvings- en Hamsterwet z939 art. z2; Sv. 
art. 350). - ,,Een verbod opzettelijk over
treden" beteekent: hande/en terwijl men er 
zich van bewust is, dat die hande/ing ople
vert een overtreding van het verbod. Er 
bestaat geen reden om de voormelde woor
den, waar zij in de bepaling van art. I2 lid 
I aanhei en onder b der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet z939 voorkomen, in een 
van die eigenlijke beteekenis aiwijkenden 
zin op te vatten. - De door het Hof aan 
het telaste ge/egde gegeven uit/egging, vol
gens welke daarbij t. a. v. het bij gereq. 
bestaan hebbende opzet niets anders is ge
ste/d dan dat dit op het zich verschalien 
van een grootere hoeveelheid, 2.4 K.G. 
koffi dan zij of de bedoelde groep van 
personen gedurende een week placht te ge
bruiken gericht is geweest, moet, als zijnde 
met de woorden der telaste/egging ver
eenigbaar, in cassatie worden geeerbiedigd. 

zo Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (P.cijsop

drijvings- en Harnsterwet z939 art. 9 lid 
z.) - Door het enke/e sluiten van een 
koopovereenkornst ( waarbij de verkooper 
zich verbond orn de bepaalde hoeveelheid 
reuzel te leveren en de kooper op zich 
nam daarvoor een zekeren prijs te beta/en) 
verschait de kooper zich het goed niet in 
den zin van art. 9 lid I der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, aangezien zich ver
schaffen in die bepaling, evenals in het 
spraakgebruik, beteekent het in zijn bezit 
brengen van het goed, hetgeen de kooper 
eerst doet, wanneer de verkooper het hem 
Jevert en hij het van dezen in ontvangst 
neemt. - Anders: Adv.-Gen. Wijnveldt. 

23 ]uni. 

- · Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop
drijvings- en Hamsterwet z939, art. 9.) -
Het begrip ,,hande/ drijven" in art. 2 lid 2 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet z939 
moet naar de strekking van dit artikel be
perkt worden opgevat; de calehouder, die 
kopjes choco/ade of cacao uitschenkt kan 
dan ook niet geacht warden iemand te zijn, 
die in den zin van dit artikel gewoon is in 
cacao handel te drijven. 27 October.· 

Prijsregellng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij en van Waterstaat over het prijzen 
van goederen en diensten. 

S. S.605. 24 April. Biz. gr. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep

. vaart in Nederland. 
S. S.557. 24 October. Biz. 85. 

Prljsvormlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Financien betref
fende prijsvorming (Prijsvormingsbesluit). 

S. S .611. 9 Augustus. Biz. 120. 
Rechtswezen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
de opheffing van de militaire gerechten en 
de overbrenging van aanhangige strafza
ken naar den gewonen strafrechter. 

S. S.201. 19 Maart. Biz. 4. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie met betrek
king tot de berechting van strafzaken, ra
kende het economische !even. 

S. S.203. 7 April. Biz. 5. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
de instelling van vrederechters en van 
een vredesgerechtshof. 

S. S.209. 12 Augustus. Biz. 34. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 156/1941, 
houdende de instelling van vrederechters 
en van een vredegerechtshof. 

S. S .. 218. 8 November. Biz. 40. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
het wachtgeld van de voor het !even be
noemde rechterlijke ambtenaren, bedoeld 
in artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
2 December 1933, Stbl. no. 650. 

Stet. 242. 10 December. Biz. 313. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien, van Ju
stitie en van Binnenlandsche Zaken over 
rechtsbescherming en bijstand in de rechts
uitoefening in belastingzaken in het ver
keer met het D uitsche Rijk, met inbegrip 
van het ProtectoraatBohemen en Moravie. 

S. S .430. 15 December. Biz. 185. 
Reglstratlewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Reg.wet 
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z9z7 art. _55; Rv. art. 57). - H et Hof 
heeft voor de toepasselijkheid van boven
staande uitzonderingsbepa/ing te vee/ ge
eischt door noodig te achten, niet a/Jeen, 
dat de verkoop geschiedt voor rekening 
van land- en tuinbouwers, doch ook, dat 
de veiling gezegd moet kunnen warden hun 
veiling te zijn of met andere woorden door 
henzelf moet warden georganiseerd. 's Hots 
opvatting is niet in overeenstemming met 
de strekking van art. 55 Reg.wet z9z7, 
waarbij men j11ist het oog heeft gehad op 
het hier te Jande in den land- en tuinbouw 
gebruikelijke veilingwezen, hetwe/k den 
door het Hof geeischten vorm zeker niet 
a/s den meest voorkomenden kent. ( An
ders Concl. Adv.- Gen. Holstein) . - Adv.
Gen. bovendien: Het 'tweede lid van art. 
57 R v. Jaat i. c. toe, dat Rechtb. en Hof 
met advocatenkosten rekening hie/den. 
Ook de grief omtrent de veroordee/ing in 
de ,,nakosten" is onjuist. (Door H. R . niet 
beslist). z9 Maa_rt . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Registra
tiewet z9z7 art. 46.) - Rechtbank : D e 
gegrondheid tran de heffing van registra
tierecht moet uitsluitend beoordeeld war
den naar de leitelijke of, zoo men wil, eco
nomische beteekenis van eischeresse's han
de/ingen , waaromtrent de wijze, waarop 
zij de balans - waarop de overgenomen 
eigen aandeelen a/s be/egging waren ver
meld - wenscht in te richten, niet beslis
send is. Die beteekenis is deze, dat eische
res, we/ verre van te bedoelen de he/ft van 
haar kapitaal in eigen, niets opleverende, 
aandeelen te be/eggen, om statutenwijzi
ging te vermijden en haar bestuur ge/egen
heid te geven buiten de a /gemeene verga
dering om, a/s de omstandigheden daartoe 
Jeiden, weer tot kapitaalsuitbreiding over 
te gaan, de door haar verkregen aandee/en 
op de ba/ans als be/egd kapitaa/ heeit ver
me/d. De vordering tot terugbetaling van 
het betaa/de registratierecht moet dus war
den afgewezen. - Hooge Raad: De Rb. 
kan geene andere bedoeling hebben gehad 
dan vast te ste/Jen, dat eischeres indertij d 
den wil heeft 4ehad de door haar inge
kochte aandeelen in te trekken. H et cas
satiemiddel mist feitelijken gronds/ag. 

26 Maart. 
RullverkaveUngswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Landbouw enz. (Ruilverkavelingswet z938 
art. z7.) - Aangenomen dat de wet toe 
wijzing van het beheer en het onderhoud 
van openbare wegen en waterloopen aan 
een ander dan een publiekrechtelijk 
Jichaam gedoogt, verdient het aanbeve/ing 
in casu de onderhavige gemeente, a /s f'enig 
in aanmerking komend pub/iekrechte/ijk 
Jichaam voor den eigendom van de open
bare binnen het blok v an ruilverkave/ing 
va/Jende wegen, mede met het beheer e n 
het onderhoud daarvan te belasten, te 
meer, nu de hier bedoelde wegen niet 
s/echts van be/ang zijn a /s toegangswegen 
tot de aangrenzende percee/en, doch te
vens dienstig zijn aan het streekbelang. Te 

minder bestaat er aan/eiding het onder
houd van deze wegen aan anderen, bij de 
rui/verkaveling be/ang hebbende , op te 
dragen, aangezien deze zich voor den aan
Jeg van enkele nieuwe wegen en de verbe
tering van de daarvoor in aanmerking ko
mende bestaande wegen reeds financiee/e 
offers heboen te getroosten, teneinde hun 
gronden in het blok economischer te ex
ploiteeren, en de gemeente van het te ver
wachten gunstiger bedrijfsresultaat mede 
prolijt za/ hebben. IO ]uni. 

Ru stdagbeslult toonkunstenaars. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van SocialeZaken , strek
kende tot het verzekeren van een weke
lijkschen rustdag voor toonkunstenaars, 
die dans- en amusementsmuziek t en ge
hoore brengen. 

Stet. 203. 17 October . Biz. 285. 
Rljksam btenaren en -werklleden. 
- B eschikking v an den S ecretaris-Generaal 

van he t Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende wijziging van h et Be
zoldigin gsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Stbl. 1933, no. 783, j 0

• Stbl. 
1935, no. 690) , laatstelijk gewijzigd bij be
schikking van 20 Januari 1941 , B . Z. No. 
1 A. Z. (Ned. Stet. van 22 Januari 1941, 
no. 15) . 

Stet . 106. 4 Juni . Biz. 221. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende wijziging van het Be
zoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1934 
(Stbl. 1933, no. 783, j 0

• Stbl. 1935 n ° .690), 
laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 4 
Juni 1941 (Ned. Stet. van 4 Juni 1941, 
n °. 106). 

Stet. 183. 19 September. Biz. 266. 
- Beschikking vrm den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financien tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
26 Juni 1923 (Stbl. no. 306) , houdende re 
geling van de vergoeding van v erplaat
singskosten. 

Stet . 240. 3 October. Biz. 277. 
Rljksambtenarenreglement. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad vanc 

Beroep. (Hooger Ondenvijswet art. 107, 
A/gemeen Rijksambtenarenreglement art. 
58). - Schorsing van een tijdelijk hoold
assistent bij de aldee/ing Heelkunde van 
een Academisch Ziekenhuis. T ot deze 
schorsing gal art. zo7 der Hooger Onder
wijswet de bevoegdheid, nu de hoold
assistent zich aan plichtsverzuim had 
schuldig gemaakt door geen gevo/g te 
geven aan een opdracht, hem namens het 
Co/ege van Curatoren door den hoog
/eeraar, chef der afdee/ing Heelkunde, 
verstrekt. Beroep op misverstand omtrent 
het karakter der opdracht verworpen. Be
roep op onbevoegdheid tot het verstrekken 
dier o pdracht eveneens afgewezen, op 
grond van het bepaa/de bij art. 58, lid 1, 

van het A/g. Rijksambtenarenreg/ement. 
zo Juli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Algemeen Rijlcsambtenarenreg/e-
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ment artt. 82 en 83) . - Aan een hoofd
assistent bij de heelkundige kliniek eener 
Rijksuniversiteit is de straf van schorsing 
opgelegd. - Dit besluit moet warden nie
tig verk/aard, aangezien het besluit niet 
met redenen was omkleed ( gelijk art. 82 
van het Alg. Rijksambtenarenreg/ement 
voorschrijft); bij de kennisgeving van het 
besluit aan den ambtenaar was hem ook 
geen mededeeling gedaan omtrent termijn 
en instantie voor beroep. - De omklee
ding van het strafbesluit met een straf
reden behoort te geschieden door of in op
dracht van den strafoplegger. Daaraan is 
niet voldaan, nu de stral is opgelegd door 
den Secr.-Gen. van het toenmalige De
partement van 0., K . en W., en de stra/
reden op eigen initiatief door het College 
van Curatoren bij begeleidend schrijven is 
vermeld. zo Juli. 

Rljkshelasting·en. 
- Arrest van den Hoogen Raad .( Alg. wet 

art. z85). - Het Hof heeft door te beslis
sen, dat een inwonende zoon, die tijdelijk, 
zij het voor geruimen tijd, in een tucht
school verblijft, voor de toepassing van de 
artt. z85 der Alg. Wet en 8 der Wet van 7 
Juli z865 S. Bo nog is te beschouwen a/s 
lid van het huisgezin van zijn vader, aan 
de woorden ,,lid des huisgezins" voorko
mende in genoemde artikelen niet een uit
Jegging gegeven, welke met die woorden, 
beschouwd in verband met den overigen 
inhoud van die artikelen, onvereenigbaar 
is. zo Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Wet 
artt. z77, z78, Sv. art. 358) . - Het Hof 
heeft op juiste gronden beslist, dat de uit
zonderingsbepaling van dit artikel voor de 
gemeente Enschede geen toepassing kan 
vinden. - Req. heeft betoogd, dat het toe
stel naar zijn bestemming ( eigen gebruik) 
buiten het verbod van art. z77 der Alge
meene Wet zou vallen. Het Hof heeft, door 
te beslissen dat het bewezenverklaarde het 
in de qualificatie omschreven stralbare leit 
oplevert, zonder in zijn arrest bepaaldelijk 
over vermeld ,·erweer voor zoover op dezen 
grand steunende, een beslissing te geven , 
art. 358 j 0

• art. 4z5 Sv. geschonden. 
zo Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Algemeene 
Wet artt. z78, 18z; Wet A. B. art. II). -
De opvatting, dat volgens het eerste lid 
van art. z78 der Alg. Wet het verbod van 
art. z77 niet v an toepassing is op gemeen
ten van meer dan 2000 zielen, gelegen ver
der dan zooometer van het v reemdegrond
gebied, de bevolking der gemeente daarbij 
te berekenen op de in art. ,78, 2de lid aan
gegeven wijze, is geheel in overeenstem
ming met die reeds gehuldigd door den 
H . R . in zijn arrest van z862. - D e be
woordingen van genoemd art. z78 zijn niet 
zoo duidelijk, dat zij een andere opvatting 
uitsluiten, doch de H. R., lettende op de 
omstandigheid, dat sinds zijn voormeld ar
rest, het artikel in de daarbij gehuldigde, 
met den tekst zeer zeker niet onvereenig
bare beteekenis als recht heeft gegolden, 

acht geen aanleiding aanwezig om van de 
in dat arrest neergelegde opvatting al te 
wijken. - Adv.-Gen. Holsteyn ( en impli
cite de H . R .) : Volgens art. ,8, der Alg. 
Wet geldt het verbod van neder/age ex art. 
z77 voor een gemeente alsNijmegen slechts 
onder de daarin gestelde voorwaarden ( on
der meer, dat er ,,zeer bijzondere vermoe
dens bestaan dat het pand is dienstbaar 
gemaakt tot berging van geslokene goede
ren" ) . zo Maart. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Financien, van 
Justitie, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij 
en van Kolonien betreffende de verplich
ting tot aangifte en betreffende amnestie 
op het gebied der belastingen en der de
viezen. S. S.408. 10 Maart. Biz. 30. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financien, houdende 
wijziging van het Besluit Nr. 52/1941 be
treffende de verplichting tot aangifte en 
betreffende amnestie op het gebied der 
belastingen en der deviezen. 

S. S.410. 3 April. Biz. 32. 
- Bepalingen tot verzekering van de belas

tingen naar inkomen en vermogen, te hef
fen van binne nschippers en van tot de be
manning van een binnenvaartuig behoo
rende personen, die binnen het Rijk hun 
bedrijf of beroep uitoefenen, zonder er een 
vaste woonplaats te hebben. 

Stet. 79. 24 April. Biz. 217. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien be treffen
de de heffing van opcenten op eenige be
lastingen. 

Stet .• 251. 24 December. Biz. 342. 
Rljwlelbelas tlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien tot in
trekking van de Rijwielbelastingwet 
(Staatsblad 1924, No. 306). 

S . S .411. 21 April. Biz. 19. 
Schade oorlogsgeweld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van F in ancien en 
van Justitie tot uitvoering van artikel 7, 
derde lid, van het Besluit op de materieele 
oorlogsschaden. 

Schee1ivaart. 
S . S.422. 24 Juli. Biz. 103. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
z37z ; Alg. Reg/. v. Pol. riv. en Rijkskan. 
art. 56.) - De aan eischeres verleende ver
gunningen hieven slechts op het publiek 
rechtelij k verbod om zich met een vaartuig 
tot het drijven van handel te vestigen in 
het kanaal. D e stelling, dat de op die 
publiekrechtelijke vergunningen gevolgde 

privaatrechtelijke overeenkomsten, waarbij 
eischeres zich de vergunning bedong om 
zich in het aan den Staat toebehoorende 
kanaal tot voormeld einde te vestigen, een 
oorzaak misten, omdat zoodanig vestigen 
haar reeds v rijstond, kan derhalve geen 
steun vinden in het feit, dat zij de ver
eischte publiekrechtelijke vergunningreeds 
had. Deze ste/ling zou alleen dan juist zijn, 
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indien al/een al de openbaarheid van den 
onderwerpelijken vaarweg medebracht, dat 
een ieder, en dus ook eischeres, zich daarin 
als voormeld zou mogen vestigen, ware 
zulks niet door het Reglement verboden, 
hetgeen het Hof terecht niet heeft aange
nomen. - Naar hetgeen het Hof feitelijk 
vaststelde, wordt hier van het Rijkswerk 
een gebruik gemaakt, dat verder gaat dan 
datgene, wat aan een ieder vrijstaat alleen 
reeds,. omdat de vaarweg openbaar is. -
De afschafiing bij de wet van 22 Juli z899 
S. z73 van de rechten, die door den Staat 
werden geheven onder meer voor het ge
bruik van kanalen staat rechtstreeks noch 
middellijk in den weg aan de geldigheid 
van civielrechtelijke overeenkomsten, 
waarbij de Staat tegen geldelijke vergoe
ding eenig ander gebruik van zijn kanaal 
toestaat dan waarvoor het aan een ieder is 
vrijgegeven. 17 ]anuari. 

- Besluit van de Seeretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Waterstaat, 
van Financien, van Justitie en van Handel , 
Nijverheid en Seheepvaart betreffende het 
herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot 
(Besluit Herstel Rijn- en Binnenvaart
vloot I). S. S .551. 6 Maart. Biz. 20. 

- Besluit van den Seeretaris-G eneraal van 
het D epartemcnt van Waterstaat tot wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 3 
Januari 1898 (be tr. de laad- en lostijden 
in de binnenseheepvaart) (Stbl. no. 1), 
laatst gewijzigd bij Koninklijk 1:>esluit van 
30 Maart 1928 (Stbl. no. go). 

Stet. 140. 17 Juli. Biz. 234. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal 

van de Departementen van Waterstaat en 
van Opvoeding, Weten schap en Cultuur
beseherming betreffende aan sehippers in 
de binnenvaart t e stellen eisehen van vak
bekwaamheid. 

Stet. 189. 31 Juli . Biz. 250. 
- Besluit van de Seeretarissen-Generaal van 

de Departemcnten van Waterstaat, van 
Finaneien, v an Justitie en van Handel , 
Nijverheid en Seheepvaart tot regeling van 
de uitkeering va!l koopsommen en vergoe
dingen ingevolge h~• Besluit Herstel Rijn 
en Binnenvaartvloot I (Besluit Herstel 
Rijn- en Binnenvaartvloot II) . 

S. S .554. 13 Augustus. Biz. 83 . 
- R eglement van den S eeretaris -G en eraal 

van het D epartement van W aterstaat, be
treffende de binnenseheepvaart binnen de 
grenzen van Nederland. 

Stet. 223. 24 October. Biz. 295. 
Sleepvaart. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de sleepvaart in 
het bezette Nederlandsche gebied. 

S. S.550. 25 Februari. Biz. 19. 
Spoor - en tramwegen. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
m ent Vervoer en van het Algemeen Regle
ment Vervoer Locaalspoorwegen. 

Stet. 200. 6 September. Biz. 261. 

- Besluit van den Seere t a ris -Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Algemeen Regle
m ent Vervoer. 

Sport. 
Ste t. 226. 4 November. Biz. 298. 

- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten
sehap en Cultuurbeseherming betreffende 
het regelen van de sportbeoefening in Ne
derland. S . S .354. 27 Mei. Biz. 57. 

Steunverleenlng bedrijveu. 
- Besluit van den Seeretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Seheepvaart b e treffende steunverlee
ning aan stilgelegde bedrijven (Besluit 
steunverleening stilgelegde bedrijven). 

S . S .613. 4 November. Biz. 121. 
Strafrecht. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 1; 

Sv. art. 423; Verordening 34!z940 betref
fende het verduisteren §§ 2, 13.) -In het 
appelvonnis had alleen dan van de aan
vullingen of wijzigingen melding gemaakt 
moeten warden, als deze t . a. v. de geschil
punten, welke in deze zaak te beslisse,:, 
stonden, voor den gerequireerde gunstiger 
bepalingen bevatten dan de verordening, 
zooals die oorspronkelijk luidde . - Ten 
onrechte gaat het middel er van uit, dat 
volgens § 13 der Verordening 34/z940 zoo 
algemeen mogelijk strafbaar is gesteld ,,hij 
die in strijd handelt met bepalingen van 
deze verordening", zonder dat daarbij de 
dader in eene bepaalde hoedanigheid( eige
naar of daadwerkelijk bezitter) als straf
rechtelijk aansprakelijk wordt aangewezen; 
§ 2, zste en 2de lid stelt voor het nako
men der voorschriften van die verordening 
verantwoordelijk - d . w. z. bij niet-nako
ming strafrechtelijk aansprakelijk - al
Jeen den eigenaar of daadwerkelijken be
zitter. - Bij het in het bestreden vonnis 
overgenomen gedeelte van het vonnis van 
den K antonr. is op gronden, welke die be
slissing kunnen dragen, beslist, dat het be
wezenverklaarde niet medebrengt, dat ge
requireerde ( de schoonmaker) als daad
werkelijk bezitter van het schoolgebouw 
was te beschouwen. 9 ]uni. 

- B esluit van de Seere tarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandsehe 
Zaken en van L andbouw en Visseherij ter 
voorkoming van gevaar voor boseh-, heide
en veenbrand (Besluit bosch-, heide- en 
veenbranden). 

S. S.304. 12 J uni. Biz. 53. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en 
van Sociale Zaken betreffende het toe
zicht op publiek e vrouwen. 

S. S.211. 15 S eptember. Biz. 38. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Depa rtement van Justit ie betreffende 
he t ter beschikking van de Regeering stel
len v an personen, bij wie tijdens het be
gaan van een strafbaar feit gebrekkige ont
wikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond. 

Stet. 8 . 3 1 December. Biz. 344. 
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Strafvorderlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie met betrek
king tot het strafrechtelijk onderzoek in 
bepaalde strafzaken, rakende het econo
misch leven. 

S. s :206. 10 Mei. Blz. 33 . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Justitie, houdende 
aanvulling van het Besluit No. 88/1941 
met betrekking tot het strafrechtelijk on
derzoek in bepaalde strafzaken, rakende 
het economisch leven. 

S . S.217. 8 November. Blz. 40. 
Tabakswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de v erhooging van den tabaksaccijns. 

S. S .407. 28 Februari. Blz. 18. 
- Arrest v an den Hoogen Raac/. (Tabaks

wet 1921 S. 712 artt. 14, 67.) - De tabaks
wet 1921 S. 712 heelt, blijkens de geschie
denis harer totstandkoming, voor het be
grip ,,hande/drijven" in art. 14 willen aan
sluiten bij de destijds geldende bepalingen 
·van het Wetboek van Koophandel omtrent 
daden van koophandel, en vo/gens die be
pa/ingen vie/ daaronder het koopen van 
waren om die weder te verkoopen. 

23 ]uni. 
Tarlefwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Financien tot wijzi
ging van wetten betreffende den accijns 
op gedis tilleerd en op houtgees t en tot wij
ziging van het tot de Tariefwet 1934 be
hoorend tarief. 

Stet. 240. 4 December. Blz. 307. 
- Beschikking van den Secret a ris-Generaal 

van het Departement van Financien be
treffende uitvoering van zij n b esluit van 
4 December 1941, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 9 Decem
ber 1941 , no. 240, tot wij ziging v an wetten 
be treffende den accijns op gedis tilleerd en 
op houtgeest en tot wij ziging v an het tot 
de Tariefwet 1934 behoorend tarief. 

Veewet. 
Stet. 240. 4 D ecember. Blz. 308. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 
350; Sv. artt. 326, 427; Wet R . 0 . art. 99; 
Veewet art. 65.) - Uit de bewijsmiddelen 
blijkt niet, dat de weide, waarin de hond 
een kip greep, een er/ was in den zin van 
art . 65 der Vee w e t en evenrnin, d a t de 
hond, toen deze zich in die weide bevond, 
daar inderdaad gehee/ zonder toezicht van 
den blijkbaar in de nabijheid aanwezigen 
eigenaar aanwezig was. - Het aan g,e
bruikers van erven bij art. 65 Veewet ver
leende recht om straffeloos h onden van 
anderen , welke zich zonder toezich t op hun 
erv en bevinden, te dooden, gaat niet zoo
ver, dat zij zulk ee n hond ook nog mogen 
dooden, nadat de eigenaar hem heeft v ast
gegrepen en dus de toestand van zonder 
toezicht zich bevinden t. a. v. den hond 
niet Janger aanwezig is. - Het tweede 
middel is kennelijk gegrond op een in het 
proces-verbaal van 's Hofs terechtzitting 

vermelde getuigeverklaring; een dergelijke 
uitlating is echter in de door het Hof als 
bewijsmid_del gebezigde verklaring van 
dien getuige niet te vinden, zoodat het 
middel geen doe/ kan trelfen. - Het derde 
middel gaat reeds hierom niet op, dat req. 
die tijdig in hooger beroep is gekomen, bij 
dit middel elk redelijk belang m ist. 

Verbeurdverklarlng. 
23 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
verbeurdverklaring. 

S. S .215. 1 October. Biz. 39. 
Verde1llgln gs belas ting. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S . S.425. 9 Augustus. Blz. 171. 
Verd ulsteren. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art. 1; 

Sv. art. 423; Verordening 34/, 940 betref
fende het verduisteren §§ 2, 13.) -In het 
appelvonnis had alleen dan van de aan
vul/ingen of wijzigingen melding gemaakt 
moeten worden, a/s deze t . a . v. de geschil
punten, welke in deze zaak te bes/issen 
stonden, voor den gerequireerde gunstiger 
bepalingen bevatten dan de verordening, 
zooa/s die oorspronkelijk luidde. - Ten 
onrechte gaat het midde! er van uit, dat 
volgens § 13 der Verordening 34/,940 zoo 
a/gemeen moge/ijk stralbaar is gesteld ,,hij 
die in strijd handelt met bepalingen van 
deze verordening" , zonder dat daarbij de 
dader in eene be paalde hoedanigheid( ei[Je
naar of daadwerk e]ijk bezitter) als stral
rechtelijk aansprakelijk wordt aan[Jewezen; 
§ 2, 1ste en 2de lid ste]t voor het nako
m en der voorschriften van die verordening 
verantwoordelijk - d. w . z. bij niet-nako
ming stralrechtelijk aansprakelijk - al
leen den eigenaar of daadwerkelijken be
zitter. - Bij het in he t bestre den vonnis 
overgenomen gedeelte van het vonnis van 
den Kantonr. is op gronden, welke die be
slissing kunnen dragen, beslist, dat het be
wezenverk/aarde niet medebrengt, dat ge
requireerde ( de schoo!}maker) als daad
werkelijk bezitter v an he t schoolgebouw 
was te beschouwen . 9 ]uni. 

Vereenlg·lng en vergadcrlng. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Justitie en van 
Binnenlandsch e Zaken tot wijziging van 
de Verordening No. 24/. 940 ter verzeke
ring v a n de openbare orde in Nederland. 

S . S .20 7. 12 Juni. Biz. 34. 
Verevenlng·shefflng. . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financien betreffende de vereve
ningsheffing (Besluit op de Verevenings
heffing 1941). 

S. S .806. 6 Augustus. Biz. 100.· 
Vermogensbelastlng. 
- B esluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financien en 
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van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
Vermogensbelasting en de Verdedigings
belasting I. 

S . S.425. 9 Augustus. Biz. 171. 
Vervoer- en Nederlagewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vervoer

en Nederlagewet v. JI Dec. I9I5 S. 533 
artt. 9, I2) . - Een beroep op art. 277 j 0

• 

art. I85 der Alg. Wet I822, als zoude vol
gens dit laatste artikel kaas zonder docu
menten mogen worden vervoerd en dus 
daarom voor kaas nimmer verboden neder
/age zou geldeti, gaat niet op omdat req. 
veroordee/d is op grond van de wet van 3 z 
Dec. z9z5 S. 533 en deze wet geen onder
scheid maakt tusschen goederen, die al of 

niet zonder documenten mogen worden ver
voerd. - De opvatting, dat onder inbeslag
neming als bedoeld in Art. z2 lid 2 dier wet 
alleen kan worden verstaan inbeslagneming 
ingevolge art. 9 dier wet vindt geen steun 
in de wet; de toepassing van de bij het ge
meene strafprocesrecht geldende regelen 
omtrent de inbeslagneming is geenszins 
uitgesloten. 27 October. 

Vervoermill<lelcn. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verorde

ning registratie vrachtauto's, tractoren en 
/andbouw tractoren v. 3 Juli z940, art. 3). 
- De aangilte moet worden gedaan te 
's-Gravenhage, daar, al moge de term ,,op
zending" dienaangaande ruimte voor twij
fe/ /aten, de daarvoor in de Duitsche tekst 
gebezigde uitdrukking ,,Einsendung" leidt 
to t de opvatt ing, dat de aangifte eerst a/s 
gedaan kan worden beschouwd wanneer 
het ingevulde en onderfeekende lormulier 
het in de verordening genoemde adreshee ft 
bereikt, hetgeen ook met het begrip ,,aan
gifte" in overeenstemming is. 

zo Februari. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an Waterstaat, houden
de oprichting van een organisatie, welke 
den naam ,,Eigen Vervoerders Organisatie 
(E.V.O.)" draagt. 

S . S .552 . 26 Mei. Biz. 32. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat tot wij
ziging van het Vierde Uitvoeringsbesluit 
ingevolge de Verordening N o. 15/1940 be
treffende het vervoer van personen en 
goederen (No. 38/r 940) . 

S. S .553 . 6 Juni . Biz. 83. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland. 

S . S.557. 24 October. Biz. _85. 
Vervoerprljzen. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van W aterstaat betref. 
fende de uitoefening van de binnenscheep
vaart in Nederland. 

S . S .557. 24 October. Biz. 85. 
Verzekerln gswezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Justitie, houdende wijziging van het Be-

sluit No. 213/r940 betreffende bijzondere 
maatregelen op het gebied van het ver
zekeringswezen. 

S. S.412. 26 Mei. Biz. 145. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal voor 

Bij zondere Economische Zaken en van de 
Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financien, van Justitie, van 
Sociale Zaken , van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Binnenlandsche Za
ken betreffende het verzekeringswezen. 

S . S.750. 14 November. Biz. 138. 
Vestlglngswet Klelnbedrljf. 
- Arrest van den HoogenRaad. (Vestigings

wet Kleinpedrijf I937 art. ro; Vestigings
besluit Automobiel- en Garagebedrijf I939, 
art. 2 ). - Een ,,wijziging in de personen 
van de ondernemers" a/s bedoe/d in art. I0 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf I937 en 
in art. 2 van het VestiRingsbesluit Auto
mobiel- en Garagebedrijf z939 doet zich 
ook voor, wanneer een van hen , die feza
men de ondernemers van een bedrijf uit
maakten, a/s zoodanig uittreedt en de 
overb/ijvenden het bedrij f voortzetten, 
zonder dat de uitgetredene door een nieu
wen ondernemer wordt vervangen. 

5 Mei. 
Vlschrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van L andbouw en 
Visscherii en van Justitie, No. 8458, Af
deeling Visscherijen , tot regeling van de 
verpachting en de pachtprijzen van visch
rechten (Pachtbesluit Vischrecht 1g41). 

Stet. 249. 22 December. Biz. 325. 
Vlsscherljwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Visscherij

wet S. I9JI No. 4Io, art. z9; Riviervis
scherijreRI. I932 S. ,r_,;, Rrt. 32.) - Art. I9 
Visscherijwet S. I9.1I No. 4ro laat toe, dat 
bij A . M . v. B. bepa/ingen gemaakt wor
den fer beperking van het visschen in 
eenig water of in sommige wateren naar 
tij d , wijze of omstandigheden van het vis
schen. Derhalve is de stelling waarop het 
middel berust (strij d van art . 32 Rivier
v isscherijreRI. I912 S . 1r5 met art. I6 der 
genoemde Wet) niet juist, daargelaten nog, 
dat art. 12 de werkinRssfeer van de v isch
akte niet raakt. - Art. 12 Riviervisscherij
regl. I932 S. 3r5 stelt overeenkomstig ge
noemd art. IQ de voonvaarden vast, waar
onder geoorloofd vischtuiR mag vervoerd 
worden, en verbiedt verder - lcennelijk 
fer voorkoming van ontduikin,9. daarvan -
het bi} zich hebben van dergelijk vischtuig 
op of in de nabijheid van een rivier. terwijl 
ook dit verbod onder die voorwaarden niet 
Reldt. Gelet op het onmiddellijk verband, 
tusschen het bij zich hebben en het ver
voeren van het v ischtuiR, moet worden 
aangenomen, dat genoemd art. 12 niet ver
der Raa t dan bij art. IQ voornoemd is toe
Relaten . - De praktische moeili.ikheden, 
welke Renoemd art. 12 aan het visschen 
met den sleephen,1el in den weg zou leg
Ren, kunnen geen grond opleveren om deze 
bepaling onverbindend te achten. 

I7 Novem ber. 
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Vleeschkeurlng·swet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken. ( V leeschkeuringswet art. 
10). - Terecht hebben Ged. Staten aan 
een gemeente voorgeschreven de vaste 
aanstelling van een hulpkeurmeester en 
het treflen van een overeenkoms't met een 
aangrenzende gemeente tot verleening van 
een jaarlijksche bijdrage. Het bezwaar, dat 
het onzeker is of een exportslagerij, voor 
wier rekening het grootste dee] der slach
tingen komt, zich in de toekomst zal hand
haven, is geen deugdelijk motief, nu het 
een onderneming betreft, die reeds 10 ja
ren in de gemeente is gevestigd. Boven
dien zijn de diensten van een hulpkeur
meester, ook afgezien van bedoelde ex
portslag_erij, noodig voor een goede func
tioneering van de vleeschkeuring. 

28 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 

350; Vleeschkeuringswet S . 1919 No. 524 
art. 35.) - De Rechtbank heeft het te
Jaste geJegde in dien zin verstaan, dat 
daarb~i niet is gesteld, dat de bedoelde 
varkens reeds ten tijde van den verkoop 
geslacht waren en dus, omdat zij niet wa
ren verduurzaamd of toebereid, toch reeds 
waren vleesch in den zin van art. 2 lid 1 

der Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, 
doch alleen dat zulks ten tijde der leve
ring het geval was. Die opvatting van de 
telastelegging is niet te rijmen met haar 
bewoordingen, waarin immers duidelijk 
aan req. wordt verweten, vooreerst het 
verkoopen e n ten tweede het afleveren 
van twee geslachte varkens, dit is van var
kens, welke niet alleen ten tijde van de le
vering, doch ook reeds bij den verkoop 
geslacht waren en we/ke, als zijnde vleesch 
in den vorenbedoelden zin, dat aan keu
ring was onderworpen, doch niet overeen
komstig genoemde wet of de te harer uit
voering gegeven voorschriften was g,e
keurd, althans niet van het voorg,eschre
ven merk was voorzien, ingevolge art . 35 
dier wet noch verkocht, noch afgeleverd 
hadden mogen worden. De Rechtbank 
heeft door het in die onjuiste beteekenis 
opgevatte telaste gelegde in voege als 
v oormeld bewezen te verklaren, niet op 
den grondslag der telastlegging beslist. 
Bovendien heeft de Rechtb. nagelaten te 
bes/issen omtrent de primair telaste ge
Jegde omstandigheid, dat het vleesch niet 
was gekeurd overeenkomstig de Vleesch
keuringswet S. 1919 No. 524 of de ter uit
voering daarvan gegeven voorschriften. 

16 ]uni. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, 680 
E /doss . 3, Afd. Volksgezondheid, t ot aan
vulling van artikel 6, van het Koninklijk 
besluit van 5 Juni ,920 (Stbl. no. 285) tot 
uitvoering van de artikelen ,8 en 25 van 
de Vleeschkeuringswet (Stbl. ,9,9, no. 
524) . 

Stet. I8I. 6 September. Biz. 26L 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 74; 

Vleeschkeuringswet S. 1919 No. 524, artt. 

2, 40, 42.) - · De toevoeging ,,versch" aan 
het woord ,,runderlever" in de telastleg
ging is zonder beteekenis, daar kennelijk 
door den steller der dagvaarding bedoe/d 
is vleesch, dat noch verduurzaamd, noch 
toebereid is. - De strekking van art. 74 
lid 5 Sr. is slechts deze, dat indien ingeval 
van herhaling een bijzondere sanctie wordt 
bedreigd, de z.g. ,,afkoop" in de plaats 
treedt van de straf. Een verplichte open
baarmaking moet t. a. v . een facultatieve 
openbaarmaking als een verhooging van de 
straf worden aangemerkt. 10 November. 

Voedselvoorzlenlug. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende den opbouw van een 
organisatie voor de voedselvoorziening 
( Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
,941). S. S.701. 28 Maart. Biz. 131 . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Besluit 
Secr.-Gen. v. ]ustitie inz. berechting v. 
strafzaken rakende econ. /even (Verord.
blad 15/1941 No . 71, art. 5; Slachtverbod 
1940 Varkens II art. 1.)) - Het verbod 
genoemd in art. I Slachtverbod 1940 Var
kens II is geheel a/gemeen gesteld; de 
woorden daarvan laten dan ook geen ruim
te open voor de opvatting, dat de afwe
zigheid van de gevallen, waarin dit verbod 
niet geldt, een bestanddeel van het verbod 
vormt. - Zitting werd gehouden en uit
spraak werd gedaan door de Vacantieka
mer van het Hof, voor Econ. stra/zaken e n 
derhalve van deze kamer van het Hof een 
bijzondere kamer als voorgeschreven voor 
stralzaken, het economische /even raken
de. De omstandigheid, dat deze kamer uit 
dezellde /eden zou bestaan als de Vacan
tiekamer voor gewone strafzaken is met 
geen enkel wetsvoorschrift in strijd. 

I December. 
- Arrest van dt-n Hoogen Raad. (Slacht

verbod 1940 Varkens II art. 1.) - Bij art. 
1 S/achtverbod 1940 varkens II is het 
slachten van vat kens zonder eenig voor
behoud verboden. Art. 2 geeft aan, wan
neer dit verbod n iet geldt en houdt der
halve niet eenig element van de strafbare 
overtreding ·van het in art. I gegeven ver
bod in. Het Huisslachtingsbesluit 1940 
Varkens, waarvan de artt. 2 en 3 volgeiis 
het middel -.veneens geschonden zouden 
zijn, is ten deze niet toegepast en niet toe
passelijk. - Onder het s/achten van een 
dier wordt in het algemeen we/ verstaan 
het gewe/ddadig dooden van dat dier en 
het daarna door verschillende verrichtin
gen voor consumptie geschikt maken, maar 
deze verrichtingen vormen zu/k een be
/angrijk en noodzakelijk gedeelte van het 
slachtproces, dat zij ook op zich zelve als 
s/achten van een dier zijn aan te merken. 
- De vermelding in de gegeven qualifica
tie van de Landbouwcrisiswet 1933 is on
juist. , ·December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sr. art. 
48; Voedselvoorzieningsbesluit art. 15; 
Slachtverbod 1940 Schapen art. 2.) - On
der medeplichtig'heid aan het opzettelijk 
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handelen in strijd met een krachtens het 
voedselvoorzieningsbes/uit gesteld verbod, 
stra/baar gesteld in het 2de lid van art. IS 
van dat besluit, kan slechts worden ver
staan medeplichtigheid aan een handelen, 
dat niet a/leen tegen een zoodanig voor
schrift indruischt en dus, indien zonder 
het bedoelde opzet gep/eegd, strafbaar zou 
zijn ingevo/ge het eerste lid van dat ar
tikel, doch dat tevens opzettelijk in strijd 
met een zoodanig voorschrilt is begaan, of 
met andere woorden bij het p/egen waar
van de dader er zich van bewust is ge
weest, dat hij hande/de in strijd met een 
bij zoodanig voorschrilt geste/d verbod. -
Nu de telast/egging van medep/ichtigheid 
aan zoodanig handelen geen melding 
maakt, Jevert zij slechts op medeplichtig
heid aan overtreding, hetgeen niet stral
baar is. - Het verbod van art. 2 lid 2 
S/achtverbod z940 Schapen is gehee/ a/
gemeen gesteld en de woorden ervan Jaten 
dan ook geen ruimte open voor de opvat
ting dat de alwezigheid van het geva.J, 
waarin dit verbod niet geldt, een bestand
deel van het verbod vormt. 

22 December. 
- Intrekking besluiten, No. 39748, Rijks

bureau voor de Voedselvoorziening in Oor
logstijd, Afdeeling Algemeene Zaken. 

Stet. 254. 31 December. Biz. 344. 
- Verlenging geldigheidsduur besluiten, No. 

39749, Rijksbnreau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd, Afdeeling Alge
meene Zaken. 

Stet. 254. 31 December. Biz. 344. 
Vogelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Voge/wet 

z936, art. z7.) - Jn het bewezenverk/aar
de - dat hij in zoekende houding Jiep met 
het doe/ om eieren van kieviten te zoeken 
en te rapen - komt duidelijk tot uitdruk
king, dat gerequireerde bezig was eieren 
van kieviten te zoeken. 8 December. 

Warenwet. 
- Besluit van den Secreta ris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging en aanvulling van het Broodbe
sluit (Stbl. 1925, no. 478) . 

Stet. 50. 26 Februari. Biz. 189. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
afwijking van het bepaalde in artikel 2, 

onder 3, van het Bierbesluit (Stbl. 1926, 
no. 280). 

Stet. 62. 10 Maart. Biz. 190. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an S ociale Zaken No. 
44 D /doss . 49, Afdeeling Volksgezon dheid, 
tot wijziging van het Melkbesluit (Stbl. 
1929, no. 43) , waarvan de t ekst opnieuw 
is afgekondigd bi.i Koninklijk besluit van 
15 Juli 1939 (Stbl. no. 863) . 

Stet. 14. 29 December. Blz. 342. 
Waterschappen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Reg/. Peil

bema/ing op Schermerboezem, art. 8.) -
Om te kunnen aannemen, dat gerequireer
de in den genoemden nacht de hoedanig
heid van bedienaar van het genoemde 

werktuig bezat, is meer noodig, dan dat hij 
op eenige, niet nader genoemde data in 
hetzelfde jaar het werktuig heelt bediend. 
- Vonnis niet behoor/ijk met redenen om- · 
kleed. - ( Anders: Adv.-Gen. Holsteyn). 

Waterstaat. 
23 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departem-c,nt van Waterstaat tot na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 October 1932 (Stbl. no. 487), laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
6 December 1938 (Stbl. no. 579 L), tot 
vaststelling van de inrichting van den 
Rijkswaterstaatsdienst. 

Stet. 198. II Juni. Biz. 226. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van V/aterstaat tot na
dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 6 October 1932 (Stbl. no. 487), laat
stelijk gewijzigd bij besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van II Juni 1941 (Ned. Stet. 
van ro en II October 1941, no. 198), tot 
vaststelling van de inrichting van den 
Rijkswaterstaatsdienst. 

Stet. 226. 11 November. Biz. 299. 
)Vaterstaatswet. 
- Bes/uit van den Secr.-Gen. van Water

steat. (Wet houdende algemeene regelen 
Water:staatsbestuur art. z9). - Terecht 
hebben Ged. Staten goedkeuring onthou
den aan het bes/uit van een waterschaps
bestuur tot bepaling van een alkoopsom 
voor alvoering van eenige percee/en van 
den bema/ings/igger, nu de onderhavige 
percee/en reeds voor de invoering van de 
desbetrellende reg/ementsbepa/ing hun be
Jang bij de bemaling gehee/ hadden verlo
ren, terwijl zij eerst na dat tijdstip van den 
Jigger zijn afgevoerd. z2 Maart. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaa/ van 
Waterstaat. (Wet houdende a/gemeene re
ge/en Waterstaatsbestuur art. 22.) - Ook 
voorzoover het belang, dat een pachter 
vee/a/ bij bestendiging van zijn pacht 
heeft, geen erkenning heelt t;evonden in 
de Pachtwet of in andere terzake van de 
pacht vastgestelde wette/ijke voorschril
ten, behoort de overheid b ij het aangaan 
van pachtovereenkomsten met zoodanig 
belang rekening te houden in de geva/Jen 
en in de mate, waarin de omstandigheden 
zulks rede/ijkerwijze vorderen. Degeen, die 
tot tweemaal toe het onderhavige land bij 
openbare verpachting had verkregen en 
ook ditmaa/ voor eenzelfde som, a /s hij tot 
nu toe betaalde, had ingeschreven, had zoo 
sterke aanspraken op b estendiging van zijn 
pacht, dat in het Jicht van de nieuwe wet
geving en onder de gegeven omstandighe
den het gunnen van de pacht aa een ander 
niet gerechtvaardigd is te achten . Het als 
rege/ stelen, dat voorkeur wordt verleend 
aan dengeen, wiens inschrijving een door 
het po/derbestuur geschat bedrag het 
dichtst benadert, zou de inschrijving voor 
de gegadigden in een ongewenscht kans
spe/ doen ontaarden en Jicht tot wi/Jekeur 
leiden. 30 April. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wet houdend algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 19.) - De 
tekstueele interpretatie van een artikel 
verdient de voorkeur, wanneer de tekst een 
duidelijke bepaling bevat. De grenzen voor 
historische interpretatie moeten daar lig
gen, waar de tekst ophoudt onduidelijk te 
zijn. Terwille van de rechtszekerheid gaat 
het niet aan, de bedoeling van een artikel 
te Jaten praevaleeren boven hetgeen er 
duidelijk staat. - Het onderhavig regle
ment bepaalt, dat twee m .et name genoem
de gemeenten, voorzoover zij niet in een 
banne zijn ingedeeld, niet verder in de las
ten dragen dan voor het aantal hectaren, 
waarvoor zij de jaarlijksche lasten aan de 
aangrenzende bannen verschuldigd ziJn. 
Deze bijzondere bepaling bevat een uit
zondering op het algemeene voorschrift. 
omtrent den belastingplicht, zonder eenige 
restrictie. Genoemde gemeenten dragen 
verder in de lasten dus niet bij. Daar de 
uitdrukking .,het aantal hectaren" kenne
Jijk op het ongebouwd duidt, zijn de ge
meenten ten onrechte ook voor de gebouw
de eigendommen aangeslagen. 23 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wet houdende algemeene re
gelen Waterstaatsbestuur art. 19.) - Te
recht hebben Ged. Staten geoordeeld, dat 
de bermen, welke dee/ uitmaken van een 
waterschapsweg, niet gerekend k unnen 
worden tot de eigendommen, welke bij 
dien weg belang hebben, zoodat zij terecht 
het besluit van het waterschapsbestuur tot 
plaatsing van deze bermen op den Jigger 
voor het waterschap hebben vernietigd. 

30 ]uni. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. 22). - Appellant is door het 
dagelijksch bestuur van het waterschap tot 
tijdelijk secretaris-penningmeester be
noemd ter vervanging van den overleden 
secr.-penn., tot aan den dag, waarop even
tueel door stemgerechtigde ingelanden de 
f initief in de vaceerende betrekkingen zou 
zijn voorzien of tot dien waarop het wa
terschap zou zijn opgeheven. lngevolge de 
desbetreffende bepaling van het reglement 
moet hij geach t worden als tijdelijk ver
vanger van clen secr.-penn. na 2 jaar in 
vasten dienst te zijn benoemd. Na ophef
fing van het waterschap had hij ingevolge 
het desbe ireifend Statenbesluit dus recht 
op wachtgeld. Derhalve hebben Ged. Sta
ten ten onrechte op het verzoek van ap
pellant om vernietiRing van het besluit van 
het 1:lagelijksch bestuur van het nieuw op
gericht waterschap, waarbij zijn verzoek 
om toekenning van wachtgeld werd alge
wezen, afwijzend beschikt. 28 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat . ( Wet 
houdend algemeene regelen Waterstaats
bestuur art. 2 2). - Terecht hebben Ged. 
Staten omtrent het bezwaar van appel
lant, dat naar zijn oordeel door uitvoering 

van het bestredf'n besluit de bij het water
schapsreglement aan het afdeelingsbestuur 
opgedragen taak niet naar behooren zal 
worden behartigd, overwogen, dat hier
door in elk geval niet in strijd met het 
reglement zou worden gehandeld. Even
min is er sprake van strijd met het alge
meen belang, dat is te verstaan in den zin 
van het belang van het geheel in tegen
stelJing met dat der dee/en. Beweerde 
strijd met het belang van het waterschap 
zelf kan niet leiden tot vernietiging van 
het besluit, daar strijd met dit belang in 
art. 22 niet is genoemd en vernietiging op 
dien g,rond, mede blijkens de g,eschiedenis 
der wet, niet m de bedoeling van den wet
gever heeft gelegen. 20 Augustus. 

Weileropbouw. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financien betreffen
de de bijdragen van het Rijk ten behoeve 
van den wederopbouw en het herstel van 
door oorlogsgeweld beschadigde goederen, 
toebehoorende aan publiekrechtelijke en 
daarmede gelijkgestelde lichamen. 

S. S.401. 20 Januari. Biz. 11. 
-,- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie en van 
Financien betreffende hypotheken in ver
band met den wederopbouw. 

S . S.200. 5 Februari. Biz. 3. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financien en van 
Justitie betreffende credieten voor opbouw 
of herstel van onroerende goederen en 
~chepen. 

S . S.403 . s Februari. Blz. 14. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financien. houdende 
wijziging en aanvulling van het Besluit 
No. 234/1940 tot regeling van de uitge
stelde betaling bij onteigeningen, als be
doeld in artikel 7 van het Besluit No. 1681 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (II). 

S. S.204. 1.5 April. Biz. 33. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departement en van Waterstaat en van 
Justitie betreffende het strafbaar stellen 
van het bouwen zonder goedkeuring van 
den Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw. 

S. S .559. 12 December. Biz. 87. 
W eerkorpsen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D ep. van justltie. (Wet op de weer
korpsen art. 1; K. B. 2 Juli 1938 S. 247 art. 
18). - Al moge de Regeering bij de voor
bereiding der wet van 11 Sept. 1936 S . 206 
aanvankelijk van meening zijn geweest, dat 
organisaties als particuliere nachtveilig
heidsdiensten voor toelating zonder meer 
in aanmerking zouden kunnen komen, zoo 
is zij toch aan die meening niet gebonden 
als ware deze in de wet neergelegd. Het 
stond der Regeering derhalve volkomen vrij 
bij de totstandkoming van het K. B. van 
2 Juli 1938 S. 247 haar aanvankelijke mee-



4-7 ALPHABETISCH RlmISTER 1941 w 
ning te herzien. Derhalve kan de bevoegd
heid van den Minister van Justitie, on> aan 
de toelating van een part. nachtveiligheids
dienst alle zoodanige voorwaarden te ver
binden, welke hij ter verwezenlijking van 
de doeleinden van de Wet op de Weer
korpsen noodig acht, zoon1ede on> bij niet 
genoegzaan1 voldoen aan de gestelde ver
eischten een verleende toelating in te trek
ken, bezwaarlijk worden betwist. 

2I October. 
Wegenverkeersregellng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende het verkeer op den weg (Wegenver
keersregeling). 

S . S.555. 16 September. Blz. 105. 
- Eerste besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Waterstaat 
ter uitvoering van de Wegenverkeersrege
ling. 

S. S.556. 16 September. Biz. ng. 
- Uitvoeringsbeschikking Wegenverkeer. 

Stet. 200. 14 October. Blz. 281. 
Wegenwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Waterstaat. (Wegenwet art. 4). - De be
sten1ming tot openbaar voetpad valt met 
genoegzame zekerheid af te Jeiden uit het 
feit, dat hier sprake is van een sinds men
schenheugenis bestaand z.g. kerkepad, 
welke kerkepaden steeds een openbaar ka
rakter hebben. Bovendien worden de in 
het pad Jiggende voetbrugf}.en door een pu
bliek Jichaam onderhouden. - Aan de op 
art. 4 rn lid 111 steunende openbaarheid 
van het pad kan niet afdoen, dat appellant 
door het aanbrengen van borden met 
,,Eigen weg" ter plaatse de toepasselijk
heid van art. 4 Ie lid I heeft uitgesloten. 

8 April. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wegenwet art. 4). - Hoe
wel de onderhavige weg over de percee/en 
van appellant niet i s doorgetrokken en er 
inderdaad op deze perceelen geen spoor 
van een weg te bekennen valt, is vroeger 
over deze perceelen we/ degelijk een pad 
aanwezig geweest; het enkele Feit, dat dit 
pad is weggespit en door appellant eigen
machtig is afgesloten, brengt in den 
rechtstoestand van de desbetreffende 
strook gronds geen verandering. Uit de 
omstandigheid, dat bedoe/d pad reeds 
voorkwam op den staat van openbare voet
paden van z86o en, voorzoover bekend, 
daartegen door den rechthebbende destijds 
noch later bezwaar is gemaakt, terwijl het 
pad, voordat het ( vermoedelijk omstreeks 
z933) werd omgespit, sinds menschenheu
genis voor een ieder toegankelijk is ge
weest, mag de bestemming van openbaren 
weg door den rechthebbende worden afge
Jeid. - Wei heeft appe/lant ten aanzien 
van een ingevolge art. 4 rn lid sub I open
baar zijnd weggedeelte verklaard, reeds 
v66r het in werking treden der Wegenwet 
het · op zijn perceel f}.elegen weggedeelte 
door bordjes met opschrift ,,Eigen weg" 
te hebben aangeduid, terwijl thans zich 

nog een zoodanig kenteeken ter plaatse 
bevindt, doch nu niet is komen vast te 
staan, dat deze bordjes, loopend den ter
mijn van 30 jaren v66r het inwerking tre
den der wet gedurende tenminste een jaar 
ter plaatse aanwezig zijn geweest, kan het 
in art. 4 rn lid sub I bepaalde niet inge
vo/ge het 2e lid van dat art. uitzondering 
Jijden. I7 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wegenwet art. z7.) - Onder 
,,wegen'', in art. I7 bedoeld, n1oeten mede 
de in de wegen aanwezige kunstwerken a/s 
duikers en sluizen worden gerekend. Mits
dien rust op het waterschap ook ten aan
zien van zoodanige kunstwerken, die het 
onderhoudt, de zorg voor het in goeden 
staat verkeeren daarvan. 24 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. z6 
Wet Raden van Beroep, 280 Gemeente
wet, 4 Wegemvet). - Ingevo/ge het arrest 
van verwijzing behoorde de R. v. B. in 
acht te nemen, dat van openbaren weg niet 
reeds sprake kan zijn, indien bewezen is 
dat door den rechthebbende daarop feite
lijk het verkeer is toegelaten. - De Raad 
heeft thans op dit punt vastgesteld, dat 
uit hetgeen is aangevoerd, voor zooverre 
dat als vaststaande kan worden aangeno
men, niet voldoende duide/ijk blijkt, dat 
belanghebbende aan de wegen de bestem
ming had gegeven om a/s openbare wegen 
te dienen. De uitspraak is daardoor op dit 
punt met redenen omkleed. 7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Artt. z6 
Raden van Beroep, 280 Gemeentewet, 4 
Wegenwet). - De R. v. B. had, .met in
achtneming van het arrest van verwijzing, 
na te gaan of er waren feite lijke gedra
gingen van belanghebbende die, niette
genstaande de door den Raad als vast
staande aangenomen omstandigheden, de 
gedachte aan een enke/ tot wederopzeg
gens gedoogen van het verkeer zouden uit
s/uiten, de afwezigheid van welke gedra
gingen zou moeten /eiden tot de gevo/g
trekking dat er hier van openbare wegen 
geen sprake was. - De Raad heeft dit on
derzoek ingesteld, en de uitslag daarvan 
heeft hem ertoe ge/eid aan te nemen dat 
belanghebbende aan de hier bedoe/de we
gen niet de bestemming heeft gegeven om 
te dienen a/s openbare weg. De uitspraak 
is daardoor op dit punt met redenen om
k/eed. - De grief, dat de vaststaande lei
ten - en i . h. b. het aanvaard zijn der 
bouwvergunning - den R. v. B. hadden 
moeten Jeiden tot de gevolgtrekking, dat 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen 
van het verkeer op de betreffende wegen 
was uitgesloten, kan, als gericht tegen een 
leitelijke gevolgtrekking, in cassatie niet 
met vrucht worden aangevoerd. 7 Mei . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wegenwet art. z6 j0

• art. z7.) 
- Uit de woorden der artt. z6 en I7 kan 
slechts worden afgeleid, dat het de bedoe
ling van den wetgever moet zijn geweest, 
de zorg voor het in goeden staat verkeeren 
van de wegen op te dragen aan een over-
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heidslichaam, en we/ zoodanig, dat ( aige
zien van rijks- en provinciale wegen) aan 
de gemeente in het a/gemeen de bedoelde 
zorg is opgedragen en ( op grond van het 
bepaalde in art. z7) een waterschap die 
zorg heeft voor de wegen, die het zeli on
derhoudt en voor die, waarop het krach
tens inrichting of reglement heei t toe te 
zien. Bij een meervoudigen onderhouds
plicht zal er een m eervoudig gezag kunnen 
zijn, waarop de zorg voor de nakoming van 
de verplichting tot onderhoud wordt ge
legd ( zij het dan voorzoover het het des
betreifend gedeelte van den onderhouds
plicht betreit) en kunnen er aldus meer 
overheidslichamen z ijn, die ingevolge de 
artt. z6 en z7 te zorgen hebben, dat de 
wegen in goeden staat verkeeren. In der
gelijke gevallen kent dus het systeem der 
wet. een m eervoudig gezag, waarop die 
zorg rust, en heeft het dit aldus in ons 
waterstaatrecht vastgelegd. 9 ]uni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat . (We
genwet art. 4). - Een pad, dat in z866 in 
een tusschen het waterschapsbestuur en 
den eigenaar gesloten overeenkomst werd 
vermeld als te zijn ,,bezwaard met een pu
blieken overweg of noodweg", dat in z9z7 
op den toenmaligen wegenlegger werd ge
plaatst, en waarvan moet worden aange
nomen, dat het gebruik er van sinds vele 
tientallen van jaren feitelijk aan een ieder 
heeit vrijgestaan, is openbaar, aan gezien 
uit een en ander mag worden aigeleid, dat 
de rechthebbende destijds daaraan de be
stemming van openbaar pad heeft gegeven. 

z8 Augustus. 
- Beslui't van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat . (iVe
genwet artt. 37 en 4 j 0

• art. 6.) - D e 
vraag, of Ged. Staten bij hun besluit tot 
vaststelling van den /egger al dan niet te
recht hebben overwogen, dat reclamant in 
zijne bezwaren niet kan worden ontvangen, 
kan in beroep terzijde worden gelaten, nu 
art. 37 3e lid tegen de vaststelling van den 
/egger aan ieder belanghebbende beroep 
toekent. - T erecht is de onderwerpelijk e 
wet op den /egger gebracht, nu daaraan 
door rechthebbenden met medewerking 
van den gemeenteraad de bestemming van 
openbaren weg is gegeven. D e geste/de 
_voorwaarden ,,dat, zoolang de weg zandweg 
blijft, deze niet m ag worden aangeduid als 
rijwielpad en daarop ook geen verkeers
baan mag worden aangelegd tot het bijzon
der gebruik voor rijwielen" moet geacht 
worden niet de bestemming tot openbaren 
weg te betreffen. Appellant kan de nako
ming van deze verbintenis in rechte vor
deren, doch hier is geen sprake van een 
beperking in het gebruik van den weg, 
welke op den wegen/egger moet worden 
vermeld. - Nu blijkens een gemeenschap
pelijke regeling de gemeente A. zich ver
bonden heeit den weg voor hare rekening 
te onderhouden en de gemeente E. zich 
heeft verbonden in de onderhoudskosten 
jaarlijks een som bij te dragen, is er geen 

aanleiding •tot een interpretati'e a/s door de 
gemeente A. voorgestaan, als zou de over
eenkomst de gemeente E. slechts ontheffen 
van de fasten van den onderhoudsplicht, 
doch deze verplichting zelve in stand hou
den. z4 October. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat. (We
genwet artt. 15 en 30.) - Al moge het 
Rijk bereid gevonden zijn om bij te dra
gen in hetgeen het onderhoud van den 
onderwerpelijkan weg meer zou kosten dan 
de door de betrokken gemeenten verschul
digde bedragen, zoo is er toch geen enke/e 
grond om aan te nemen, dat er in deze 
eenige onderhoudsplicht, als bedoeld in 
art. IS, op het Rijk zou rusten. - Er be
staat evenmin reden, het Rijk te vermel
den als verplicht tot het onderhoud bij te 
dragen (art. 30 ze lid sub IX) , nu van een 
verplichting niet geblek en is, al heeft het 
Rijk ta/ van jaren mede voorzien in de te
korten der onderhoudskosten. 

24 N ovember. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat. (Hle
genwet art. 30.) - Aan het feit , dat krach
tens overeenkomst de onderhoudsplicht 
van den onderhavigen weg bij de gemeente 
is komen te berusten, kan niet aidoen, dat 
de gebruikers van den weg in den loop der 
jaren dezen feitelijk zeli in berijdbaren 
staat zouden hebbe_n gehouden. - Aan het 
feit, dat de bestaande /egger de aange/an
den a/s belast met het onderhoud is blijven 
aanwijzen, kan geen overwegende beteeke
nis worden gehecht, aangezien de oude 
leggers niet ;n die mate betro,.1wbaar zijn, 
dat zij, bij het opmaken v an nieuwe Jeg
gers, m et betrekking tot den onderhouds
p/icht zonder meer a/s bewijs zouden kun
nen worden aangenomen. 24 November. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Waterstaat tot wij
ziging van artikel SS, eerste lid, van de 
W egenwet. 

Stet. 232. 27 November. Biz. 304. 
Werkloosheld. 
- B esluit van de S ecretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Financien, van 
Binnenla ndsche Zaken en van Sociale Za
ken, tot v e rlenging van den geldigheids
duur en tot wijziging der wet van 4 Maart 
r935 , S. 76, en van eenige met die wet ver
band houde nde wette n, a lsmede tot rege
ling voor de begrootingsjaren 1940 en 1941 
van de gevolgen voor het Werkloosheids
subsidiefonds van de vervanging van de 
b estaande belastingen naar het inkomen 
door een enkele inkomstenbelasting. 

S. S.404. s Februari. Biz. 15. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
wijziging van het Werkloosheidsbesluit 
, 9,7. 

Stet. 248. 18 D ecember. Biz. 319. 
)\' et ultverkoopen en oprulmen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet op 

het uitverkoopen en opruimen artt. 2, 3, 
z2) . - Art. 2 van de wet handelt over de 
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wijze van aankondiging van in een winkel
bedrijf te hoc,den· verkoopen, doch daar
naast wordt in art. 3 lid 2 een uitputtende 
rege/ing van datzelide onderwerp gegeven 
met betrekking tot die verkoopen, geene 
uitgezonderd, we/ke in verband staan met 
jaars- of seizoenswisseling. - Derhalve is, 
waar ook de op I6 Dec. I939 te beginnen 
zoogenaamde voorverkoop aan vaste clien
ten een verkoop in verband met jaars- of 
seizoenswisse/ing zou zijn, ten onrechte het 
bewezen verklaarde ingevolge art. IS aan
hef en onder a in verband met art. 2 lid 2 

strafbaar geacht, waaraan niet kan afdoen, 
dat mede is bewezen verklaard, dat door 
de voormelde wijze van aankondiging re
delijkerwijze de indruk werd gewekt van 
een aanbieding a/s in art. 2 lid 2 omschre
ven, omdat dat gedeelte van het telaste
gelegde . slechts qualiiicatieve beteekenis 
heeft. - Jn de circulaire is we/ onder een 
aanduiding als vermeld in art. 3 lid 2 aan
gekondigd een verkoop, de voorverkoop 
aan de vaste clienten, als bedoeld in art. 3 
lid 2, te houden in een tijdvak, waarin het 
houden van een zoodanigen , op die wijze 
aangekondigden verkoop volgens art. I2 is 
verboden, tegen overtreding van welk ver
bod strat is bedreigd in art. rs aanhef en 
onder d, doch niet is ook straibaar gesteld 
het aankondigen van een in strijd met dat 
verbod te houden verkoop. 20 Januari. 

Wlnkelslultlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Handel, Nijverbeid 
en Scbeepvaart, No. 41007 J.A., Dir. van 
Handel en Nijverbeid, tot afwijking van 
de Winkelsluitingswet 1933, Stbl. no. 460. 

Stet. 1 76. 10 September. Biz. 264. 
- Bescbikking van den Secretaris- Generaal 

van bet Departement van Handel, N1Jver
beid en Scbeepvaart, No. 41007 J.A. , Dir. 
van H andel en Nijverheid, betreffende 
uitvoering v an bet Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

Stet. 176. 10 September. Biz. 266. 
- Bescbikking van den Secretaris-Generaal 

van bet Departement van Handel, Nijver
beid en Scheepvaart No. 49416 J .A., Dir. 
van Handel En Nijverbeid, tot wijziging 
van zijn beschikking betreffende uitvoe
ring van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Stet. 187. 25 September. Biz. 268. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 49416 J.A., Dir. van 
Handel en Nijverheid, tot wijziging van 
bet Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Stet. 187. 25 September. Biz. 268. 
- Besluit v an den Secretaris-Generaal van 

bet Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 57625 J. A. , Directie 
van Handel en Nijverheid, tot wijziging 
van het Winkelsluitingsbesluit 1941. 

Stet. 222. 13 November. Biz. 300. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van bet Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, No. 57625 J . A., Di 
rectie van Handel en Nijverheid, tot wij
ziging van ,cijn beschikking betreffende 

uitvoering van bet Winkelsluitingsbesluit 
1941. 

Stet. 222. 13 November. Biz. 300. 
- Winkelsluitingswet 1930, No. 57689, J. A., 

Directie van H andel en Nijverbeid. 
Stet. 222 . 13 November. Biz. 301. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
bet Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, No. 59239 J . A., Directie 
van Handel en Nijverbeid, tot wijziging 
van zijn besluit van 13 November 1941, no. 
57625 J. A ., Directie van Handel en Nij
verheid, tot wijziging van het Winkelslui
tingsbesluit 1941. 

Stet. 226. 19 November. Biz. 302 . 
- Winkelsluitingswet 1930, No. 62147 J.A., 

Directie van Handel en Nijverbeid. 
Stet. 247. 18 December. Biz. 316. 

- Tekst van het Winkelsluitingsbesluit 
1941, No. 61066 J.A. , Directie van Handel 
en Nijverheid, zooals dit thans luidt na de 
daarin aangebracbte wijzigingen. 

Stet. 247. 18 December. Biz. 317. 
Wlnstbelasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departemcnt van Financien betreffen
de het verlen gen van den termijn voor het 
vaststellen van het zuiver vermogen en 
van het daarin begrepen bedrag aan winst, 
aanwezig bij den aanvang van het eerste 
jaar, waarvan de winstbelasting geheven 
wordt. 

Stet. 221. 7 November. Biz. 299. 
,vonlng·wet. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

/andsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
Tegen de bestemming van het onderhavig 
percee/ voor uitsluitend agrarische bebou
wing bestaat geen bezwaar, daar deze be
stemming aan de aantrekke/ijkheid van het 
dorpsbee/d zeer ter goede zal komen en uit 
stedebouwkundig oogpunt dan ook alles
zins aanbeveling verdient. Appellant wordt 
door deze bestemming niet onredelijk be
nadeeld, daar het gemeentebestuur bereid 
is om, wanneer hij of zijn rechtsopvolger 
besluit op het perceel ,geen agrarisch be
drijf meer uit te oefenen, dit percee/ voor 
de gemeente te koopen of te onteigenen. 
- De bestemming van een terrein in een 
uitbreidingsplan vormt weliswaar voor het 
gemeentebestuur een richtsnoer, waarnaar 
het zich, wanneer de uitbreiding van het 
desbetreffend dee/ der gemeente haar be
slag krijgt, zal hebben te gedragen, doch 
voor den eigenaar heeft zoodanige bestem
ming s/echts een verbod tot het bouwen in 
strijd daarmee tengevo/ge. Het staat dus 
den eigenaar vrij, perceelen, die bij het 
uitbreidingsplan tot bosch ( recreatieter
rein) zijn bestemd, in cultuur te brengen, 
totdat het gemeentebestuur den tijd geko
m en acht, die bestemn1ing zoo noodig na 
aankoop of ontreiniging der perceelen te 
verwezen/ijken. IS Januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Woningwet art. 43). -
Door het bestemmen van twee perceelen 
in de bebouwde kom tot openbare erven 
heeit de Raad een voorschrift gegeven met 
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betrekking tot het gebruik van die per
ceelen, als bedoeld in art. 43. - Terecht 
heeft de Raad deze bestemming aan beide 
perceelen gegeven, daar uit stedebouw
kundig oogpunt het gebruik van den grond 
voor bebouwing of voor opslagplaats onge
wenscht is en het aanbeveling verdient, 
dat fer plaatse een p/antsoen wordt aan
gelegd. I7 januari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
Door op den minder juist gebleken opzet 
der geprojecteerde stadsuitbreiding terug 
te komen en de onderhavige uitbreidings
p/annen, voorzoover daarin gronden zijn 
opgenomen, welke bij rationeele bebou
wing eerst later tot de bebouwde kom zou
den moeten gaan behooren, te veranderen 
in plannen met bestemming in hoofdzaak, 
mag de Raad geach t worden opdoeltreffen
de en met den geest der Woningwet niet 
strijdende wijze van de hem krachtens die 
wet toekomende bevoegdheden gebruikt te 
hebben gemaakt tot het tegengaan in de toe
komst van ongewenschte bebouwing. -
Niet is aannemelijk gemaakt, dat in de in
getrokken gedeelten der p/annen gronden 
zijn begrepen, ten aanzien waarvan de 
eigenaren er naar billijkheid aanspraak op 
zouden kunnen maken, reeds in de naaste 
toekomst de bouwexploitatie ter hand te 
nemen. Evenmin kan de omstandigheid, 
dat van een plan in onderdee/en uitslui
tend het gedeelte, waarbij de gronden zijn 
bestemd voor park- en sportdoeleinden, in 
stand wordt ~ehouden, als een onrecht
vaardigheid jegens de eigenaars, die tevens 
bouwgrond ter plaatse bezitten, worden 
aangemerkt, nu van de zijde der gemeente 
aankoop of onteigening is toegezegd en in 
het beroepschrift der gemeente uitdrukke
Jijk wordt te kennen gegeven, dat het in de 
bedoe/ing ligt, bij gemis van overeenstem
ming over aankoop de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting ten aanzien 
van die gronden toe te passen, zoodat de 
eigenaars dan van een schadeloosstelling 
in den zin van art. 92 Onteig.wet verzekerd 
zullen zijn. 20 Februari. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
De aan het onderwerpe/ijk terrein gegeven 
bestemming, waardoor op dat terrein geen 
andere bouw wordt toegestaan dan van een 
kerk of ander groot gebouw, maakt het den 
eigenaar onmogelijk, dit grondstuk op nor
male wijze te bebouwen, en is dus niet ge

rechtvaardigd, nu de eigenaar geenvoldoen
den waarborg heeft, dat hij in het door 
hem te lijden nadeel in redelijke mate zal 
worden tegemoetgekomen; deze waarborg 
had kunnen bestaan in de toezegging van 
de zijde van het gemeentebestuur, het ter
rein binnen een bepaald tijdvak, b.v. 5 
jaren, aan te koopen of te onteigenen. 

3 Maart. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet artt. 38 en 36.) - Daar 
tegen weigering der goedkeuring op een 

uitbreidingsplan ingevolge art. 38 ze lid 
slechts de gemeenteraad in beroep kan ko
men, kan appellant, eigenaar van in het 
plan begrepen gronden, in zijn beroep niet 
worden ontvangen. - Behoud van het 
Jandschapsschoon ter p/aatse is voldoende 
gewaarborgd, indien op de betrokken per
ceelen s/echts Jandhuisbouw wordt toege
staan. Al zal hierdoor de exploitatie wel
licht minder voordeelig voor den eigenaar 
zijn dan indien een dichtere bebouwing 
ware toegestaan, zoo kan toch niet worden 
gezegd, dat de eigenaar door deze bestem
ming onredelijk zal worden benadeeld, nu 
aan grond voor landhuizen in de gemeente 
wel degelijk behoefte bestaat. 

z7 Maart, Blz. 42z. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
2). - Ten onrechte heeft appellant be
toogd, dat hij door de vaststelling van de 
onderwerpelijke rooilijn ernstig wordt be
nadeeld, doordat hem geen ruimte meer 
overblijft om op zijn percee/ een woonhuis 
te bouwen. Immers zou de bouw daarvan 
s/echts moge/ijk zijn geweest, indien ap
pellant vrijstelling ware ver/eend van de 
bepa/in{l der bouwverordening, dat bij elke 
wonin{l of een ander gebouw aan de ach
terzijde een onbebouwd en onoverdekt er/ 
aanwezi{l moet zijn, terwij/ moet worden 
aan{lenomen, dat voor een woonhuis een 
zoodanige vrijstelling niet zou zijn ver
/eend. I Mei. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken, van Financien, van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
van Waterstaat, van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de instelling van een 
Rijksdienst voor het Nationale Plan. 

S. S.303. 15 Mei. Blz. 28. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. ( Woningwet art. 
36.) - Het bezwaar van appellant, dat 
door bestemming van een aan de gemeente 
behoorend terrein, gelegen naast het zijne, 
tot plantsoen in de toekomst de windvang 
van zijn molen zal worden belemmerd, 
moet ongegrond worden geacht, wanneer 
het {leboomte van dat p/antsoen geen groo
tere hoogte zal bereiken dan 7 meter, nu 
het wiekenkruis van den molen, zich op 
± :27 meter boven den grond bevindt. -
Wei is ge{lrond het bezwaar van appellant, 
dat de geprojecteerde weg, die voor hem 
a/s uitweg zou moeten dienen, te steil zou 
zijn dan dat appellant daar/angs beladen 
wagens van en naar zijn rnolenterrein zou 
kunnen rijden. Voorts is een dee/ van ap
pellants perceel, waarvan de kadastrale 
grens met een tot plantsoen bestemd per
ceel niet vaststaat, ten onrechte mede tot 
plantsoen bestemd. Om deze redenen wordt 
aan het betrokken gedeelte van het uit
breidingsplan goedkeuring onthouden. 

28 Mei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
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6.) - Aan den eisch der bouwverordening, 
dat geen gebouw mag warden opgericht 
anders dan aan een weg, die behoorlijk 
aansluit aan het p/aatselijk net van ver
harde wegen, of waarvan een behoorlijke 
aansluiting op dat net voldoende is verze
kerd, wordt i. c. niet voldaan, nu de eenige 
weg, waarmede het te stichten gebouw 
verbinding zou hebben, nfot behoorlijk 
aansluit op een verharden weg onder de 
gemeente, met name ook niet op een rijks
weg, waarop het maken van een behoor
Jijke aansluiting over grond, die eigendom 
van het Rijk is, door het bevoegd gezag 
niet wordt toegestaan. De vergunning is 
dus ver/eend in strijd met de wet. 

30 ]uni. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
2). - Het 2e lid staat slechts toe, bijzon
dere voorschriften vast te ste/len ter be
paling van een voor- of achtergevelrooi
Jijn voor woningen en andere gebouwen. 
Enke/e, op zichzelf staande, muren kunnen 
niet a/s gebouwen in dezen zin warden be
schouwd. De Raad had dus niet, om te 
beletten de stichting van hoogopgaande 
gebouwen, voor- en achtergevelrooilijnen 
mogen vastste/len op een onder/ingen al
stand van niet meer dan 22 c.m. Voorzoo
veel noodig had hier art. 43 behooren te 
warden toegepast. 3 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnen/andsche Za
ken. (Woningwet art. II). - Nu Ged. Sta
ten in hun verdagingsbesluit den duur der 
verdaging niet hebben verm eld en daarbij 
ook niet de redenen voor de verdaging zijn 
aangegeven, voldoet hun besluit niet aan 
de wettelijke vereischten, zoodat het on
derhav ig raadsbesluit ingevolge art. 11 1e 
lid j 0

• art. 231 der gemeentewet geacht 
moet warden te zijn goedgekeurd. 

4 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 6). - Weliswaar is 
op de kaart van het uitbreidingsp/an niet 
een bepaalde bestemming aangegeven voor 
den grond, waarop de te bouwen /abriek is 
ontworpen, maar over een, aan het onder
werpelijk terrein Rrenzend, dee/ van dat 
perceel is een weg ontworpen, waarlangs 
het plan alleen ,,tweede klas open bebou
wing" toelaat. Deze bestemrning brengt 
o.m . mede, dat de afstand van den achter
gevel van ieder te stichten gebouw tot de 
daarachter ge/egen erfscheiding tenminste 
20 m . moet bedragen, aan we/ken eisch 
niet ]anger zou kunnen warden voldaan, 
indien een gebouw zou warden opgericht 
,op dat dee} van het perceel, waarop de fa
briek is ontworpen. Derhalve wijkt het 
bouwp/an af van he t uitbreidingsplan met 
name ook in dit opzicht, dat de bouw van 
de fabriek het onderwerpelijk dee/ van het 
uitbreidingsp/an practisch onuitvoerbaar 
.zou maken. De vergunning is derhalve 
verleend in strijd met art. 6 tweede lid. 

5 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 6, Gemeentewet art. 
185). - De bouwverordening Jaat het op
richten van gebouwen, anders dan aan 
verharde wegen, niet toe, behoudens ont
heffing van dit verbod. Nu geen omstan
digheden aanwijsbaar zijn, we/ke het niet 
voldoen aan den eisch betreffend verhar
ding in dit geval zouden rechtvaardigen, 
is het besluit van B. en W. tot het ver
leenen van bouwver,rlunning, voorzoover 
dat tevens inhoudt het verleenen der ver
eischte vrijstelling, in strijd met het a/ge
meen belang, daar de bouwvergunning 
steunt op willekeurig gebruik van de be
voegdheid tot vrijstelling. - Na de ver
nietiging van de vrijstelling komt de bouw
vergunning in strijd met art. 6 tweede lid 
der wet. 7 Augustus. 

- Bes/uit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36). - Het is de 
taak van een uitbreidingsplan om, in 
hoofdzaak of in onderdeelen, het gebruik 
te bepalen dat, van den aanvang al, van 
den grond mag warden gemaakt, zij het 
dat mede kan, c.q. behoort te warden voor
zien in het geval, dat een (hoofd)bestem
ming niet aanstonds zou warden verwe
zen/ijkt (b.v. waar het reeds bebouwde 
perceelen betreft). Dat slechts een p/an
in-hooldzaak een ,,subsidiaire" - of neven
bestemrning zou mogen aangeven, vindt 
geen steun in de wet; ook een plan in on
derdeelen behoort bestaande bebouwing 
zooveel mogelijk te ontzien. 

13 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het DepartemP,nt van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 36). - Een destijds 
gesloten burgerrechtelijke overeenkomst 
tusschen de gemeente en een grondeige
naar staat, daargelaten de civiele rechten, 
welke de laatste daaraan zou kunnen ont
leenen, niet aan den gemeenteraad in den 
weg om, bij gelegenheid van de vaststel
Jing van een uitbreidings- of herzienings
p/an, aan de daarbij betrokken terreinen 
zoodanige bestemming te geven als door 
het gemeentebelang bij de uitbreiding der 
bebouwing gevorderd wordt. - Wei blijft 
in het ondenverpelijk plan in verband met 
de plaatselijke gesteldheid binnen het 
bouwblok een vrij groot binnenterrein over 
hetwelk niet bebouwd mag warden en 
waarvan, wanneer de randbebouwing zal 
zijn tot stand gekomen, de gebruiksmoge
lijkheid ten zeerste is beperkt, doch waar 
het de bedoeling is van f,et gemeentebe
stuur dit terrein te reserveeren voor doel
einden van openbaar nut en het zich uit
drukkelijk heeft verplicht om binnen een 
jaar na de voltooiing van de Jaatste wa
ning op een bepaald terrein de onteigening 
van het binnenterrein ten name der ge
meente bij den rechter aanhangig te ma
ken, ontmoet de goedkeuring van he t plan 
geen bedenking. 2 September. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . art. 
625; Bouwverordening Ammersto/ artt. 2, 
z4.) - De Bouwverardening van Ammer
stol spreekt in art. z4 van ,,voldoende" en 
,,behoor/ijke" afwatering, waarin Jangs den 
weg van rioleering na demping moet war
den voorzien; hier is sprake van een niet 
scherp om/ijnd begrip, zoodat B . en W. op 
grand van art. z4 lid 4 en art. 2 der ver
ordening bevoegd waren ook de wijze 
waarop de voorgeschreven rioleering moest 
geschieden nader te omschrijven en daar
bij, behoudens beraep op den Raad, zelf
standig te beoordeelen, hoever de strek
king van genoemd art. I4 lid 4 ging. -
Een gebod aan een eigenaar om in zijn 
grand werkzaamheden te verrichten als 
het aanbrengen van een onderheid riool -
welk riool met den grand zijn eigendom 
blijft - brengt geenszins mede, dat die 
eigenaar bij nakoming van dat gebod vol
Jedig de vrijheid zou verliezen om gebruik 
te maken van de dee/en van zijn eigendom, 
waarin hij het "'erk heeft aangebracht. 

zo November. 
- B esluit van den Secretaris-Generaa/ van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet art. 2. ) - Wei warden 
de eigenaren van eenige perceelen door de 
vaststelling van de onderwerpelijke achter
geve/rooilijn eenigszins in hun verwach
tingen teleurgesteld, maar de uitbreiding 
van het bedrijf, in welks belang de raoilijn 
is onderworpen, moet onder de bestaande 
omstandigheden van a/{j,emeen belang 
warden geacht en heeft uit dezen hoofde 
voorrang boven particuliere belangen. Bo
vendien blijven bedoelde percee/en met · 
hun achtergevels 23 m. van de nieuwe 
raoilijn verwijderd en blijft de lichttoetre
ding aan de achterzijde daarvan ruim
schoots voldoende. Het feit, dat het uit
zicht eenigszins zal verminde,:en, is geen 
voldoende grand, aan het besluit goedkeu
ring te onthouden. Het bes/uit (van den 
burgemeester van Amsterdam) wordt der
halve goedgekeurd. 4 December. 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Woning
wet artt. 23, 6z.) - De over/egging van 
een advies van den Inspecteur der Volks
gezondheid vormt niet een noodzakelijk 
onderdee/ van een zellstandige aanschrij
ving a /s bedoeld in art. 23; de woorden van 
art. 6z, ook al is daarin sprake van een 
aanschrijving overeenkornstig art . 2z, kun
nen geen grand op/everen om zulk een 
overlegging, ook a/s het gaat om een niet 
of niet tijdig voldoen aan zulk een zelf
standige aanschrijving, als een element van 
het bij art. 6z strafbaar gestelde feit te 
beschouwen. :::2 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Binnenlandsche Za
ken. (Woningwet artt. 37 en 36.) - Een 
redelijke uitlegging van art. 37, derde lid, 
brengt mede, dat Ged. Staten omtrent de 
goedkeuring van het uitbreidingsplan geen 
beslissing nemen, dan nadat zij op de bij 
hen ingebrachte bezwaren acht hebben·ge
geven. Nu i. c. vaststaat, ·dat, hoewe/ ap-
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pel/ant tijdig zijr; bezwaren bij Ged. Sta
ten heeft ingebracht, dit college tot de 
aoedkeuring is overgegaan, zonder op de 
bezwaren van appellant in te gaan, kan 
hun besluit n iet in stand blijven. - Het 
percentage van 40, dat appellant van zijne 
gronden om niet aan de gemeente zal moe
ten afstaan voor weg- en groenaan/eg, met 
dien verstande, dat hij voor dit gedeelte 
van zijne granden ook de kosten van weg
en groenaan!eg zal moeten dragen, is voor 
deze, aan den ingang van het dorp gunstig 
gele{j,en terreinen, niet onredelijk. - Het 
is {j,eenszins onredelijk om, afgezien van de 
Hinderwet, in de betreffende om{j,eving in 
ieder geva/ voor de omliggende woonhui
zen hinderlijk geachte industrieen te we
ren. 29 December. 

Zee - en luchtvaartverzekerlngswet. 
- Besluit van deSecretarissen. G eneraal van 

de D epartem enten van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Financien en van Wa
terstaat, No. 52608 L, Directie van Han
del en Nijverheid, in zake de Zee- en 
luchtvaartverzeke ringswet 1939. 

Stet. 203. 17 October. Blz. 283. 
Zlekenfondsenbeslult. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende het ziekenfondsweze n (Zieken
fondsenbesluit). 

S. S.804. 1 Augustus. Blz. 98. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. 

S. S.808. 30 Augustus . Blz. 181. 
- Tweede uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Z iekenfond • 
senbesluit. 

S. S.809. 16 October. Blz. 139. 
- Besluit van den Secretaris•Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
aanvulling van het Ziekenfondsenbesluit. 

S. S.8ro. 8 November. Blz. 183. 
- Derde uitvoeringsbesluit van den S ecre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. 

S. S .812 . 15 November. Blz. 183. 
Zlektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal, No. 

865, Afdeeling A. V., betreffende Invalidi
teitswet, enz. 6 Maart . 

7 B esluit van den Secretaris•Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, hou
dende aanvulling en wijziging van de Ziek
tewet. S. S.805. 1 Augustus. Blz. roo. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartemen t van Socia le Zaken tot 
wijziging van artikel 50 der Ziektewet. 

Stet. 190. ro September. Blz. 266. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Soc iale Zaken tot 
wijziging van artikel 66 der Ziektewet. 

Stet. 198. 26 S eptember. Blz. 275. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken tot 
wijziging van artikel 4g der Ziektewet. 

S . S.8II. 10 November. Blz. 102. 
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